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Nieuwsbrief van geloofsgemeenschap De Verbinding  
Nummer drie     19 mei 2020 
 

 

Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en 

belangstellenden   

Onderlinge verbinding 

Hemelvaartsweekend 

Dertig jaar geleden zijn er voor het eerst leden van onze 

geloofsgemeenschap op Hemelvaartsweekend gegaan. Daarom had 

de commissie Hemelvaartsweekend een reüniedag voorbereid 

waarvoor alle vroegere aanwezigen waren uitgenodigd. Iedereen 

had zich erop verheugd, ook de jongsten. Helaas gaat dat nu niet door.  

Kinderkerk 

Daarom houden de kinderen van de kinderkerk op Hemelvaartsdag nu hun eigen 

“kampeerweekend” op het terrein van de kerk. Ze zetten een tent op en 

Pommelientje komt langs. Relinde vertelt het verhaal van Hemelvaart en tot slot krijgt 

iedereen een pannenkoek. Volgende week volgt de foto!  

SAT 

Inmiddels hebben we al een paar keer de SAT overgeslagen door de Corona-crisis.  
We denken erover na hoe verder. Groet José 
 

Wijkplaatscafé 
Thijs van Varick denkt na over het wijkplaatscafé. Hij heeft hiervoor een aantal mensen 
uitgenodigd om mee te denken.  

 

Idee? 

Deze week is er een digitale koffiedrinkgroep gestart , die een kopje koffie drinkt na 
de dienst.  
 

Kerkdiensten in Coronatijd 

Het moderamen denkt na over de diensten na 1 juni, na 1 juli en 1 september. 
Tot zondag 5 juli blijven we uitzenden via internet. Na 5 juli gaan we weer uitzenden 
via de kerkomroep. We kijken hoe het mogelijk is om 30 personen deze diensten te 
laten bijwonen. Voor september zijn we  nog in overleg. We houden u op de hoogte. 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap 

Vanuit onze geloofsgemeenschap kregen we onderstaande berichten. Ze spreken 

voor zich. Als u ook een bericht hebt voor de nieuwsbrief, dan horen we dat graag.  
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Lieve gemeenteleden, 

Fijn dat we deze nieuwsbrief hebben, want ik wil u graag hartelijk 

bedanken voor al uw belangstelling. Velen van u hebben gereageerd 

n.a.v. de uitvaartdienst van Francien op stille zaterdag door een 

kaartje, brief of een telefoontje. Het heeft ons als familie heel goed 

gedaan dat u zo met ons heeft meegeleefd. Vanwege de Corona-

beperkingen was het aantal mensen in de dienst beperkt. Ook al kon 

u daardoor niet zelf in de kerk aanwezig zijn bij de uitvaartdienst, het 

voelde als of u toch mee aanwezig was. Nogmaals onze dank voor 

uw medeleven. 

Dik Boelee en kinderen. 

 

 

 

Mijn leven is gevuld met al die activiteiten die ik weliswaar altijd al heerlijk vind om te 

doen, maar die er toch vaak bij in schieten. Ik weef, spin, naai, wandel, fiets, speel 

fluit en lees. Maar vooral beschrijf ik elke dag in haiku-achtige stijl. Een leuk 

opschrijfboekje vol. 

 
Sylvia de Jonge-Provoost 
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Verbinding met de wijk 
We gaan weer aan de slag met de zomerbonnenactie. Kent u 

mensen die zo’n zomerbon goed kunnen gebruiken? Zo’n bon is 

bestemd voor mensen die het krap hebben. Ze kunnen daar in de 

vakantie een keer boodschappen van doen. Wilt u hun namen dan 

doorgeven aan Astrid Krispijn? Deze actie wordt verzorgd door De 

Bakkerlj Leiden.  

 

 

 

En om in de wijk te laten zien dat we 

bezig zijn met onze kerkdiensten, is er 

een mooi bord in de tuin van de kerk 

geplaatst.  

 

 

 

 

 

Verbinding met de wereld 
Astrid Krispijn is in 2018 in Oeganda geweest voor het project Kerk in Actie 

Straatkinderen. Aanstaande zondag (24 mei) wordt er gecollecteerd voor dit doel. 

Wilt u meer hierover weten? https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-

kinderen-naar-huis-en-naar-school  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school
https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school
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Collecten: digitaal of naar bankrekening  
Bij de uitzending van de videodiensten ziet u hoe u digitaal kunt 

bijdragen aan de collecten met de app Givt.  

U kunt ook een bijdrage aan de collecten overmaken naar 

bankrekening  

NL71 INGB 0678 6510 94 ten name van de Protestantse gemeente 

Leiden o.v.v. “datum van de dienst De Verbinding”. Alleen dit 

bankrekeningnummer is opengesteld voor collectebijdragen en niet 

de andere bankrekeningen van de PgL.  

De bedragen die op dit bankrekeningnummer binnen komen, worden 

50% / 50% verdeeld over de Diaconie en de Protestantse Gemeente 

te Leiden. Het is administratief helaas ondoenlijk de bedragen die 

binnenkomen verder uit te splitsen naar de verschillende 

collectedoelen. 

Tot zo ver deze keer. 

 

Met hartelijke groet, 

Astrid Krispijn   astridkrispijn@hotmail.com 

Marja van Male  m.e.vanmale@live.nl 

Tetsje Oelen   t@oelen.nl 
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