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Nieuwsbrief van geloofsgemeenschap De Verbinding  
Nummer vier     28 mei 2020 
 

 

Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en 

belangstellenden 

Deze week is de Nieuwsbrief een dag later. Gisteren zijn we als 

moderamen bij elkaar geweest. Er waren veel dingen te bespreken 

zoals bij voorbeeld het protocol gebouwen in Coronatijd, wanneer 

beginnen we weer met de diensten en hoe. En: hoe starten we de 

andere activiteiten weer op. Wanneer komt de kerkenraad weer 

bijeen. Kortom: gisteren lukte het niet om de Nieuwsbrief nog 

helemaal verzendklaar te maken.  

Onderlinge verbinding 
Kinderkerk/hemelvaartweekend 

Het hemelvaartweekend is achter de rug. De kinderen hebben een tent opgezet op 

het terrrein van de kerk. Pommelientje is helemaal uit Blaricum komen fietsen om de 

kinderen een verhaal te vertellen en spelletjes met hen te doen. Relinde heeft voor 

een soort hagepreek gezorgd. De pannenkoeken gingen erin als (pannen)koek(en). 

 

 

 

Tijdens het hemelvaartkamp dronken de aanwezigen zondags altijd koffie met 

bokkenpootjestaart,  brandycake en andere eigen baksels..  Dat kon nu niet 

doorgaan. Maar het werd toch een beetje feest: iedereen die meegedaan heeft aan 

het weekend kreeg een stukje bokkenpootjestaart,brandycake of andere eigen 

baksels... Bij een aantal  weekendgangers Inge, Marjan,Paul, Relinde, Marleen, 

Geaen Jochem konden baksels opgehaald worden!  
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Digitaal koffiedrinken 

Digitaal koffiedrinken is nog wel een dingetje. Dit kan met ongeveer 

vijf mensen. Maar er moet wel een gastvrouw/gastheer zijn die de 

mensen die dat graag willen, digitaal uitnodigt. Het probleem is: hoe 

weten we wie digitaal wil koffiedrinken en hoe weten we wie 

gastvrouw/gastheer wil zijn. Wie weet hoe we dit moeten 

aanpakken?  

Wijkplaatscafé 

Op 10 juli gaan we waarschijnlijk weer starten met het 
Wijkplaatscafé. Thijs denkt erover na hoe hij een spelletjesmiddag 

kan opzetten. Hij denkt aan Rummikuppen, Mens-erger-je-niet, 
Bingo. Dit zijn nog ideeën. De vraag is natuurlijk hoe we dat moeten 

doen met 1,5 meter afstand.  
 

Kerkdiensten in Coronatijd 

Na 5 juli worden de diensten weer rechtstreeks op zondagochtend uitgezonden. Er 

ligt nu een concept draaiboek hoe we vanaf 5 juli diensten kunnen houden volgens 

de regels van de RIVM. We gaan daarbij uit van 30 genodigden per keer. We denken 

nu na over hoe en wie we in die diensten welkom kunnen heten. Een idee is om op 5 

juli een dienst te houden waarvoor  onder anderen ouders en kinderen worden 

uitgenodigd.  

Diensten vanaf Pinksteren 

Tot en met 28 juni verschijnen er videoregistraties van de diensten op de website van 
De Verbinding. Er zijn enkele wijzigingen in het rooster van de voorgangers in de 
diensten. Het actuele rooster is: 

 
31 mei Pinksteren  René Venema, predikant De Verbinding 

7 juni Trinitatis  René Venema, predikant De Verbinding 
14 juni 2e na Pinksteren Jos Wolthaus, emeritus predikant 
21 juni 3e na Pinksteren Henk Boter, predikant te Apeldoorn 

28 juni 4e na Pinksteren Bert Boter, predikant te Voorschoten 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap 

Ze spreken voor zich. Als u ook een bericht hebt voor de nieuwsbrief, dan horen we 

dat graag. Er zijn mensen die geen e-mailadres gebruiken.Met hen onderhouden we 

via de telefoon contact. Deze week proberen we een paar mensen te bellen om hun 

enkele vragen te stellen over hoe ze deze tijd ervaren. Hiervan doen we dan op deze 

plaats verslag.  
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Wij zijn inmiddels een maand 

gelukkig getrouwd! Jammer 

dat we het nog niet met de 

hele gemeenschap hebben 

kunnen vieren, maar dankbaar 

dat het alsnog kon doorgaan. 

Ook heel dankbaar voor alle 

lieve berichten en felicitaties 

uit de gemeente, waardoor we 

ons toch verbonden wisten 

met jullie. Heel erg bedankt!  

Jeroen en Resi  

 

Verbinding met de wijk 

Verbinding  in stilte 

Lieve allen,  

Nu onze contacten vaak via beeldscherm en telefoon verlopen, en ook als het leven 

weer drukker wordt, kan er behoefte zijn aan een tijd en een plaats om stil onder een 

hoog dak te zijn en een poosje rustig te verwijlen. 

De Verbinding wil zo’n stille plek bieden in de Vredeskerk, met voldoende corona-

veiligheid. We denken nog na over een stilteplek in de Wijkplaats.  

Het is ons plan op dinsdag en donderdag van 11.30-13.30 de 

kerkzaal te openen voor wie stil bij de Paaskaars of op een andere 

plek op adem wil komen en misschien zelf een kaarsje wil branden. 

Er zal iemand in de foyer aanwezig zijn om u met een glimlach in 

stilte welkom te heten. Heeft u een vraag, dan kunt u die stellen aan 

de gastvrouw/gastheer. Ook in de kerkzaal zal iemand aanwezig zijn. 

Zo is althans ons plan en onze hoop.We willen graag weten:  

zou u weleens van de gelegenheid hierboven genoemd gebruik 

willen maken? Ja/nee: graag uw reactie naar 

bergsma.em@gmail.com . 

En nog een vraag, want samen maken wij Verbinding in stilte:  

zou u zo’n vrijwilliger willen zijn? En zo ja, hoe vaak per maand zou u dat schikken? 

Graag uw reactie naar bergsma.em@gmail.com . 

Verbonden en met hartelijke groet van Emmy Bergsma, José van hett Veld, Wim 

Plantenga, en Paula Stuurman 

mailto:bergsma.em@gmail.com
mailto:bergsma.em@gmail.com
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Inge en Maaike en de mondkapjes 

Wij, Maaike Kluit en Inge Feiken, zijn mondkapjes gaan naaien 
omdat die vanaf 1 juni in het openbaar vervoer verplicht zijn. 

Zelf hebben we zo onze twijfels bij de effectiviteit ervan, maar 
als het moet dan liever met iets gezelligs. 

Om gezamenlijk én op afstand te kunnen naaien, en daarnaast 

overzicht te houden van alle stoffen, mochten we gebruik maken 
van een mooie ruimte in de Vredeskerk, het gebouw van de 
Protestantse Geloofsgemeenschap de Verbinding. Zo konden we 

combineren, uitproberen en produceren. De eerste resultaten 
werden na voltooiing aan het gordijn gehangen. Naaiatelier 'De 

Verbinding' was geboren!  

Voor prijs en goede doelen: zie www.alainge.nl. 

Verbinding met de wereld 
PINKSTEREN: COLLECTE WERELDDIACONAAT 31 MEI 

Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk 

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-

Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa 

bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook 

komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko 

studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en 

leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt 

hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, 

getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u 

juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? 

www.kerkinactie.nl/kerkmarokko 

Collecten: digitaal of naar bankrekening  

Collectedoelen van vorige zondag (24 t/m 30 mei): 

 1e collecte:   Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda;  

                                       zie filmpje op website De Verbinding 

 2e collecte:   Protestantse gemeente te Leiden 

 3e collecte:   Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerk. werkers 

Collectedoelen van Pinksteren (31 mei t/m 6 juni): 

 Pinkstercollecte werelddiaconaat voor de jonge, groeiende kerk in Marokko. 

 Protestantse gemeente Leiden  

 Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

http://www.alainge.nl/
http://www.kerkinactie.nl/kerkmarokko
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U kunt digitaal bijdragen door in de app Givt (na registratie als 

gebruiker) onderstaande QR-code te scannen: 

 

 

 

 

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”. 

 

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. 

 

 

 

 

 

De predikanten van dePgL hebben voor 

iedereen in Leiden een pinkstergroet  

opgenomen. U kunt die bekijken op 

www.protestantsegemeenteleiden.nl.  

 

 

 

 

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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