
Leidse kerken doen mee met de Kerkproeverij

Neem iemand mee
naardienst of mis
LEIDEN - 'Zin om naar de kerk te gaan
met mij?' Deze vraag zal waarschijn-
lijk regelmatig klinken voorafgaand
aan het weekend van 9 en10Septem-
ber. Dan is namelijk de eerste Kerk-
proeverij. Ook Leidse kerken doen
mee."De Kerkproeverij is een moge-
Ujkheid om kennis te maken met de
kerk", vertelt Hannie van der Boog-
Piels. "Dat kan natuurlijk altijd",
haast ze zich toe te voegen. "Maar
hierbij is het de bedoeling dat men-
sen die naarde kerk gaan vrijblijvend
een introduce meenemen."

Een campagne, met materialen
zoals uitnodigingen en aandacht
door mediapartners EO en KRO-
NCRV, biedt kerkgangers een
steuntje in de rug. De Raad van
Kerken nam het initiatief voor
de Kerkproeverij, vertelt Van der
Boog-Piels. Zij is lid van de Leidse
afdeling van dit samenwerkings-
verband van christelijke kerken en
organisaties in Nederland.Maardie
doet niet meer dan het verspreiden
van informatie over de Kerkproe-
verij. Kerken kunnen zelf bepalen
of zij meedoen en hun leden oproe-
pen om iemand uit te nodigen voor
de mis of dienst op zaterdag 9 of
zondag 10 September. Landelijk
doen twintig kerkgenootschappen
mee.

Parochie HH Fredericus en Odul- De Oud-Katholieke kerk aan de Zoe-
fus een van de deelnemers. Geert terwoudsesingel/Cronesteinkade
de Rijk, voorzitter van het kerk- (Foto: pr).
bestuur, vertelt: "We kondigen de
Kerkproeverij al ruim een maand een harde kern van 25 tot 30 man,

af: Laat je buurman, collega of en zo'n 45 bij bijzondere gelegen-
familielid eens proeven van waar heden, valt een nieuweling snel
je zelf zo enthousiast van wordt."
Bij de kerk aan de Zoeterwoudse-
singel is er bijna elke zondag wel Gastheer
iemand die met de winden Gods Wat kan een bezoeker bij de oud-
binnenwaait', zoals De Rijk het katholieken verwachten? Net als
verwoordt. "Met enige regelmaat in veel andere kerken is er een ont-
zijn het Anglicanen. Onze kerken vangst door een gastheer of-vrouw.
erkennen elkaars sacramenten. En Die legt meteen het verschil uit
Leiden trekt nogal wat Engelstalige tussen de rode, blauwe en groene
mensen." Veelal zijn het ook een- boekjes, met respectievelijk de
lingen, vervolgt hij."Zoekers, men- orde van de eucharistieviering, de
sen die in hun eigen kerk niet meer liederen en de lezingen. "Die hob-
vinden waar ze voor komen." Met bel moet je bij ons nemen", zegt De

* Rijk lachend.
Misschien volgt er bij de Kerk-
proeverij nog een toelichting over
hoe de eucharistie in elkaar zit,
denkt hij. In elk geval is er op 10
September ook de kinderkerk. "De
kinderen gaan dan voor het evan-
gelie weg naar een bijeenkomst op
hun eigen niveau, en keren voor de
communie terug.” Na afloop is er
gelegenheid om koffie te drinken
en na te praten, voor wie dat wil.

op.

Zoekers
In Leiden is de Oud-Katholieke

Open deur
Wie geen uitnodiging ontvangt,
is natuurlijk ook welkom. "In de
zomer staat onze deur letterlijk
open, want we hebben geen airco",
vertelt De Rijk. "Dus het gewone
leven, zoals het geluid van voor-
bijvarende bootjes, komt ook bin-
nen."
Om er een kleine waarschuwing
aan toe te voegen: "Voor minder
validen is het kerkgebouw helaas
niet erg toegankelijk".•




