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Nieuwsbrief van geloofsgemeenschap De Verbinding  
Nummer zes     10 juni 2020 
 

Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en 

belangstellenden 

We zitten al weer zes weken op dinsdagmorgen bij elkaar om de 

nieuwsbrief vorm te geven. Voor ons is dit een manier om met onze 

geloofsgemeenschap bezig te zijn. We nodigen u uit om ook een 

bijdrage te leveren aan deze nieuwsbrief. Het kan gaan om een 

persoonlijk verhaal; om een activiteit die we binnen onze 

geloofsgemeenschap uitvoeren of zouden willen uitvoeren. We maken 

hierbij een driedeling: Onderlinge verbinding, Verbinding met de wijk en 

Verbinding met de wereld. Onze mailadressen staan onderaan de 

nieuwsbrief.  

Onderlinge verbinding 
Digitaal koffiedrinken 

Ook deze zondag zijn er weer mensen geweest die digitaal hebben koffie gedronken. 
Het was heel gezellig. Naast persoonlijke ontmoeting werden er ook vragen gesteld. 
Een van de vragen was waarom er voor het Wijkplaatscafé vanaf 5 juli al weer 18 
mensen uitgenodigd konden worden, terwijl er in de veel grotere kerkzaal vanaf 5 juli 
maar 30 mensen worden toegelaten. Dat is een lastige vraag. In het Wijkplaatscafé 
komen niet alle mensen tegelijk en ze blijven ook niet allemaal even lang. En wie nog 
liever even thuis blijft, zal dat doen. Dat is dus iets 
gemakkelijker te stroomlijnen. Er wordt gewerkt met 
een strak protocol met zorgvuldige hygiene-
maatregelen en de 1,5 meter natuurlijk, zodat de 
kans op besmetting verwaarloosbaar is. Iedereen die 
een uitnodiging krijgt, wordt rond 3 juli uitgebreid 
ingelicht over de gang van zaken.  
Als moderamen voelen we ons verantwoordelijk voor de gezondheid voor de leden 
van onze geloofsgemeenschap op het moment dat zij naar de kerk komen. We 
nemen geen enkel risico. Iedereen die uitgenodigd wordt, kan veilig de erediensten 
bijwonen. En het is ook zo dat de ogen van velen op de kerkdiensten gericht zijn als 
mogelijke bron van besmetting. Dat noopt ons tot extra behoedzaamheid. Als alles 
goed gaat, kunnen we geleidelijk het aantal genodigden verhogen.  
 
Wilt u graag met uw partner of huisgenoot naar de kerk en gebruikt u niet dezelfde 
achternaam? We nodigen u dan samen uit (indien van toepassing, met de kinderen). 
op het moment dat de eerste in het alfabet aan de beurt is.  
 
Wilt u ook digitaal koffie drinken?  
Meld u aan bij Willeke van Heijningen   
koffiedrinken@deverbindingleiden.nl. 

 
 

mailto:koffiedrinken@deverbindingleiden.nl
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De Jeugdkapel 

De jeugdkapel is afgelopen 
zondag bij elkaar geweest. Ze 
hebben naast de kerk met elkaar 
koffie gedronken. Zoals u kunt 
zien, hebben ze hun eigen 
consumpties meegenomen. 
Eerst is de kinderkerk bij elkaar 
geweest, de afgelopen week de 
Jeugdkapel. Is het misschien ook 
een idee voor sommige kleinere 
kringen om op deze manier 
elkaar te ontmoeten?  
 

 

 

Running dinner 

In de volgende kerkenraadsvergadering wordt besproken hoe we het gaan doen op de 
startzondag. Wat heel leuk is, is dat er filmopnamen zijn gemaakt van het running dinner 
zoals het had moeten plaatsvinden. Het initiatief ging uit van het blad “Petrus”. De redactie 
vindt het concept van een running dinner de moeite waard om er aandacht aan te schenken. 
De foto’s spreken voor zich. Er was de nodige hilariteit over het bewaken van de 
anderhalvemeterafstand.  
 

 
 

Samen aan tafel         SAT 

De organisatie van SAT heeft besloten dat de SAT pas weer in januari van start gaat. 
Helaas.  

 
 

Kerkdiensten vanaf 5 juli 

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

worden dan weer uitgezonden via de kerkomroep. We vorderen met de 

voorbereiding van de diensten. Het protocol is in concept klaar. Wordt vervolgd.  
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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 deze dienst worden onder andere de 
kinderen van de kinderkerk met hun ouders 
uitgenodigd. Er zal dan ook opvang voor de 
jongste kinderen zijn.  

 

Berichten uit de geloofsgemeenschap 

Ze spreken voor zich. Als u ook een bericht hebt voor de nieuwsbrief, dan horen we 
dat graag. Deze week het verhaal van Else Pierrot. 

Op 14 maart veranderde ons dagelijks leven door de 
corona-maatregelen.  
Mijn man, Hans, deed de winkel tijdelijk dicht en samen 
besloten we permanent thuis te blijven. Onze kinderen 
brachten wekelijks de boodschappen en hebben mij geleerd 
hoe ik moet videobellen en internetbankieren. 
 

Ik keek veel televisie, zoals nieuws-programma’s en volgde 
de Kamerdebatten en briefings over de corona-crisis. 
Daarbij nam ik wel een breiwerkje ter hand: heb inmiddels 
vier paar sokken af. Elke woensdag hoorde ik de 

‘troostklokken’  van de Petruskerk luiden. 
 

Het was dit jaar een bijzondere ervaring om zo naar Pasen toe te leven. Het was fijn 
om de kerkdiensten digitaal bij te kunnen wonen. Ook de beleving rondom 4 en 5 mei 
was dit jaar heel anders. En het was droevig om niet naar een uitvaart te kunnen 
gaan. 
 

Vanaf half mei kom ik wat vaker buiten, zo loop ik een ommetje door de wijk om toch 
wat beweging te hebben. Elke vrijdag ga ik bij mijn dochter op bezoek en dan gaan 
we samen naar de markt in de Merenwijk, die is ruim opgezet.Gelukkig was het 
veelal mooi weer en heb ik vaak in de tuin kunnen zitten met een goed boek, 
tijdschrift of sudoku. 
 

Ik waardeer het zeer dat ik vanuit onze gemeente wekelijks gebeld wordt om te 
vragen hoe het met ons gaat. 
 

Else Pierrot-Heijmans 
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Verbinding met de wijk 
Vakantietassen 

Enkele gemeenteleden zijn bezig met vullen van 12 vakantietasjes voor 
kinderen van de dinsdagmiddaggroep in de Wijkplaats. Hier zijn 
vrouwen, vaak met een buitenlandse achtergrond, bezig met het leren 
van Nederlands, naaien, spelletjes met de kinderen. Er worden ook 
verhalen verteld die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomen. Dit 
initiatief is zo’n tien jaar geleden opgezet in samenwerking met de 
Nederlands Gereformeerde kerk uit Oegstgeest.  
 

 

Sommige gemeenteleden hebben al geld en materialen ter beschikking 
gesteld. 
 

 Er is nog een bedrag van € 200,-- nodig.  Wie draagt bij? 
 

Graag geld overmaken op de rekening van Protestantse geloofsgemeenschap De 
Verbinding.NL32 INGB 0008 2855 72 
 

 

 

Verbinding  in stilte 

De geloofsgemeenschap deVerbinding wil een stille plek bieden in de 
Vredeskerk. 

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 
Diaconaal centrum De Bakkerij Leiden richt zich onder 

andere op diaconale projecten in landen die onze steun 

nodig hebben. Als u geïnteresseerd bent in het jaarverslag 

kunt u dit vinden op www.debakkerijleiden.nl.  

Omdat we nu niet gezamenlijk de dienst van tafel en gebed 

kunnen vieren, willen we graag het avondmaalsproject van 

De Bakkerij onder uw aandacht brengen. GIL staat voor 

Gezondheidszorg Illigalen Leiden.  

U kunt meer informatie hierover vinden door door te klikken 

naar de volgende link: 

https://www.debakkerijleiden.nl/sites/default/files/attachments/folder_avondmaal_202

0.pdf 

http://www.debakkerijleiden.nl/
https://www.debakkerijleiden.nl/sites/default/files/attachments/folder_avondmaal_2020.pdf
https://www.debakkerijleiden.nl/sites/default/files/attachments/folder_avondmaal_2020.pdf


 

 

5 
 

Collecten: digitaal of naar bankrekening  
Voor zondag 7 juni tot en met zaterdag 13 juni zijn de collectedoelen: 

 1e collecte:  Diakonie: solidair zijn met de armen en zwakken in 
de samenleving  

 2e collecte:  Protestantse gemeente te Leiden 

 3e collecte:  Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen 
kerkelijk werkers 

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

gebruiker) onderstaande QR-code te scannen: 

 

 

 

 

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? Dank u wel. Vanaf 5 juli staan de dozen 

klaar in de kerk om de mobieltjes en cartridges in te 

doen.  

 

 

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 

mailto:boerlemans@humancapitalgroup.nl
file:///C:/Users/tettje/Documents/de%20verbinding/moderamen/brief%20kerkenraad/bioch@wxs.nl
file:///C:/Users/tettje/Documents/de%20verbinding/moderamen/brief%20kerkenraad/astridkrispijn@hotmail.com
file:///C:/Users/tettje/Documents/de%20verbinding/moderamen/brief%20kerkenraad/m.e.vanmale@live.nl

