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Nieuwsbrief van geloofsgemeenschap De Verbinding  
Nummer vijf     3 juni 2020 
 

Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en 

belangstellenden 

Dit is al weer nummer 5 van de Nieuwsbrief. Aanstaande zondag is het 

de twaalfde zondag dat wij niet met ons allen naar de kerk kunnen. Het 

ergste lijkt achter de rug. We gaan voorzichtig weer denken aan 

gezamenlijke kerkdiensten. Stap voor stap zullen we het gewone 

kerkelijke leven weer oppakken. Maar het kan langer duren dan we 

zouden willen, voor we ons weer thuis voelen in onze kerk. Gelukkig zijn 

we, ondanks alles, toch de Kerk van Christus en dragen we zo goed en 

kwaad als het gaat, zorg voor elkaar.  

Onderlinge verbinding 
Digitaal koffiedrinken 

En toen kwam er toch opeens vaart in het digitaal koffie drinken. En er heeft zich een 
gastvrouw gemeld: Willeke van Heijningen. Zij is afgelopen zondag voor de eerste 
keer gastvrouw geweest. Ze heeft acht 
computers met elkaar verbonden. Achter 
die computers zaten een of twee personen. 
En het werd echt gezellig. De aanwezigen  
spraken met elkaar over de dingen die hen 

bezig hielden. Het goede nieuws is dat we 

vanaf volgende week met meer digitale 

kracht meer mensen met elkaar kunnen 

laten koffie drinken. Hulde aan o.a. Peter Baan.  

Wie aanstaande zondag ook digitaal wil koffiedrinken kan zich per mail bij Willeke 

aanmelden: rvanheijningen@ziggo.nl. 

 

Het Wijkplaatscafé 

Op 10 juli gaat het Wijkplaatscafé weer open. 

Thijs van Varick nodigt de vaste 

wijkplaatsbezoekers uit om op 10 juli weer te 

komen. De Wijkplaats is Corona-proof ingedeeld. 

We houden ons strak aan het protocol. Wie zich 

niet lekker voelt en/of griepachtige verschijnselen 

heeft blijft thuis. We houden anderhalve meter 

afstand en ontsmetten onze handen. Thijs zal u 

verder vertellen wat de gang van zaken is, als hij 

u opbelt. De kerkenraad wenst de 

Wijkplaatscafébezoekers een aangenaam samenzijn.  
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Kerkdiensten vanaf 5 juli 

Vanaf zondag 5 juli gaan we weer rustig van start met de kerkdiensten. 

De diensten worden weer uitgezonden via de kerkomroep. We nodigen 

iedere keer van de lijst van mensen die de pastorale boodschap en de 

nieuwsbrief ontvangen, dertig mensen uit om op één van de zondagen 

tot 1 september aanwezig te zijn in de kerk. We nodigen uit in 

alfabetische volgorde. Zo komt iedereen een keer aan de beurt. Net zo 

als voor de Wijkplaats ligt er ook een Corona-draaiboek klaar voor de 

Vredeskerk. Wordt vervolgd. 

Diensten vanaf Pinksteren 

Tot en met 28 juni verschijnen er videoregistraties van de diensten op 
de website van De Verbinding. Het rooster is als volgt: 
 

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 
5 juli    René Venema, predikant De Verbinding 
 

Voor de dienst van 5 juli zullen de kinderen van de 
basisschool samen met hun ouders uitgenodigd 
worden. Het is bijna de laatste zondag voor de 
vakantie. Velen van hen zullen daarna toch ergens op 
vakantie gaan. Bovendien is het goed dat het kerkelijk 
jaar voor de kinderkerk goed afgesloten wordt. Naast de 
kinderen met hun ouders worden ook de eerste 
geloofsgenoten van de alfabetische nieuwsbrieflijst 
uitgenodigd. Alles gaat volgens het Coronaprotocol. 
 

Kerkdiensten volgen op de televisie 

Vanaf 5 juli worden de diensten weer rechtstreeks op zondagochtend uitgezonden. 

Dat betekent dat u de diensten weer via de kerkomroep kunt volgen. Als u de dienst 

graag op uw televisie wilt bekijken dan kan dat nu ook. U heeft daarvoor een televisie 

met een hdmi-aansluiting en een verbinding met internet nodig. U krijgt dan een 

mediabox die aangesloten wordt op de televisie en op het internet via een kabel of 

via wifi. Met de afstandsbediening kunt u dan doorschakelen naar de kerkdienst. 

De kosten voor de mediabox bedragen € 60,--. Lijkt u dat wel wat, dan kunt u contact 

opnemen met Astrid Beijer astrid@oelen.nl. Zij belt u dan op om er meer over te 

vertellen en eventueel een afspraak te maken.  

 

Berichten uit de geloofsgemeenschap 

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

dat graag. Deze week hebben we Miep Schrader en Geertrui Knotter bereid 

gevonden hun verhaal te doen  
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Ik was op bezoek bij Miep Schrader en ik was 

benieuwd hoe zij de coronatijd ervaart. Theo 

Krispijn. 

“Ach Theo, ik heb natuurlijk geen goede 

gezondheid en dat betekent dat alles me toch 

wel veel energie kost. Ik leef dus met het 

advies van mijn specialist: één activiteit – en 

dan even rusten. En ja, dan duren gewone 

dingen lang.  

Eigenlijk ben ik niet beschikbaar voor half elf vanwege de thuiszorg. Om 

elf uur neem ik een kopje koffie en daarna ga ik op m’n gemakje wat 

klusjes doen, de vaat doen en de planten verzorgen. Ook bel ik dan af 

en toe mensen op die ook alleen zijn zoals ik.  

Ik kan me heel goed vermaken en dat is extra fijn in deze tijd. Ik mag graag een 

puzzel maken en een spannend boek lezen, ook tijdens de lunch. Na de lunch ga ik 

rusten, omdat ik dat echt nodig heb om weer fit te zijn ’s middags. Mijn thuishulp 

kookt drie maaltijden per keer voor me waarvan ik er na het rusten één klaarmaak. 

Vanaf zeven uur ga ik TV kijken. Actualiteiten, natuurseries en quizzen vind ik leuk of 

interessant. En … in bed nog even wat lezen.  

Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen tegen de mensen die somber worden in deze tijd: 

geniet van het kleine. Een vogeltje op je balkon, een plant die mooi is gaan bloeien, 

of een fijn gesprek met vrienden. Daar haal ik mijn energie uit.”  

Miep Schrader 

Marja van Male was op bezoek bij Geertrui Knotter.  

Ik vind het moeilijk om iets op te schrijven, Marja, maar ik 

zal proberen onder woorden te bengen hoe ik me voel in de 

wereld. Een beetje eenzaam, maar dat ben ik eigenlijk niet. 

Ik kan iedere dag wandelen langs de Korte Vliet. Ik zie de 

meeuwen, de zwanen met kleintjes en twee fuuten met drie 

kleintjes op hun rug van de moeder.  

Ik krijg iedere week een nieuwsbrief en de boodschap van 

dominee René Venema, die jij twee keer uitprint en in mijn 

brievenbus doet. En dan beng ik een pakketje bij Toos Mulder.  

Op tweede pinksterdag ben ik op familiebezoek geweest. We hebben gezellig 

koffiegedronken. Ik heb gelezen dat het Wijkplaatscafé op 10 juli weer opengaat. 

Daar verheug ik me op. En ik verheug mij ook de spelletjesmiddagen die Thijs wil 

gaan organiseren.Op vijf juli gaan de Kerken weer open. Mag ik daarnaartoe? Ik wil 

ook graag een kaars branden tijdens de stiltemomenten.  

Toch ben ik erg dankbaar. Met de hulp van God kan ik mijn eigen leven leiden.  

Geertrui Knotter 
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Verbinding met de wijk 
 

Verbinding  in stilte 

De geloofsgemeenschap deVerbinding wil een stille plek 

bieden in de Vredeskerk, op dinsdag en donderdag van 

11.30-13.30.  

De commissie vordert met de voorbereidingen. Misschien 

hebben ze volgende week nieuws over hoe het verder 

gaat,  

Wilt u ook meehelpen? Stuur een mailtje naar bergsma.em@gmail.com 

Verbinding met de wereld 
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 Pinksteren (31 mei t/m 6 juni): 

 Pinkstercollecte werelddiaconaat voor de jonge, groeiende kerk in Marokko. 

 Protestantse gemeente Leiden  

 Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

U kunt digitaal bijdragen door in de app Givt (na registratie als gebruiker) 

onderstaande QR-code te scannen: 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/kerkmarokko
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Komt u er niet uit?  
Bas Oerlemans boerlemans@humancapitalgroup.nl en John Bioch 
bioch@wxs.nl  kunt u mailen voor hulp hierbij.  

 

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. 

Voor Syrië: Spaart u uw oude cartridges en oude mobieltjes op voor na de 

Coronatijd? Dank u wel.  

Tot zo ver deze keer. 

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad 

Astrid Krispijn   astridkrispijn@hotmail.com 

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

Tetsje Oelen   t@oelen.nl 
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