
Godshuizen staan
openvoor iedereen
LEIDEN - Komend weekend openen
Leidse monumenten hun deuren.
Enkele gebouwen waar de Leide-
naarzijn geloof beleeft,zijn dan ook
open. Wat gebeurt daar en waarom
trekken mensen naar deze gebou-
wen? We vragen het Dick Maag-
delijn van de Waalse kerk aan de
Breestraat.
Tijdens de Open Monumentenda-
genopentdeWaalse kerk op zater-
dag haar deuren voor iedereen.
"Dat doet de kerk al vele eeuwen.
De huidige Waalse kerk maakt
namelijk deel uit van het voorma-
lige Catharinagasthuis, de oudste
sociale instellingvan Leiden.Daar
vonden pelgrims, landlopers en
marskramers een onderkomen",
vertelt Dick Maagdelijn.
Een gevelsteen boven de ingang
van de kerk verzinnebeeldt de
martelwerktuigen waarmee de
patrones van het Gasthuis, Catha-
rina van Alexandria, in 307 na
Christus door de Romeinen is
omgebracht omdat zij weigerde
het Christendom af te zweren.
We hebben het dan over de grote
christenvervolging in de periode
voorafgaand aan keizer Constan-
tijn, die een einde maakte aan die
christenvervolgingen. Walen en
hugenoten vluchtten respectie-
velijk rond 1600 vanuit de Frans-
talige zuidelijke Nederlanden en
rond 1700 vanuit Frankrijk naar
Leiden en andere Hollandse ste-
den om te ontkomen aan vervol-
gingen omwille van hun protes-
tantse geloofsovertuiging. Mede
aan deze gastvrije houding voor

anders denkenden heeft Leiden
haar eretitel 'stad van de vluchte-
lingen' te danken.

Tijdens de Open Monumentendagen
van zaterdag en zondag bieden daar-
om diverse Leidse godshuizen een
kijkje in de keuken. Wees van harte
welkom en geniet (Foto: pr).Geestelijk onderdak

Op 10 September toont de Waalse
kerk haar binnenkant: vrijwil-
ligers van de Waalse kerk zul-
len u de historie van dit mooie
pand nader toelichten. Daamaast
klinken regelmatig de prach-
tige klanken van het orgel. Nog
steeds biedt de Waalse kerk gees-
telijk onderdak aan haar bezoe-
kers. Op zondag vinden zij rust,
reflectie, overdenking, inspiratie
- de bezoekers kunnen hun dage-
lijks leven relativeren en vanuit
een ander perspectief naar zich-
zelf en hun leven kijken. Diverse
predikanten creeren samen met
de aanwezigen een sfeer waar
dat kan ontstaan. Samen zingen,
luisteren naar muziek en gespro-
ken woord, beleving van rituelen
helpen daarbij. Een rust en schuil-
plaats om even bij te tanken.
Hoewel het zwaartepunt ligt opde
zondag, vinden doordeweeks ook
activiteiten plaats. Pastorale zorg
enpraktischeondersteuningvindt
dan plaats bijde mensen thuis.De
Waalse kerk is daar gelukkig niet
uniek in; de synagoge, moskeeen
en andere kerken in Leiden ver-
vullen een soortgelijke functie.
Daarmee geven ze op een mooie
wijze antwoord op de oproep die

burgemeester Lenferink doet:
"Kom op kerken, laat je zien in de
Leidsesamenlevingen helpom de
boel bij elkaar te houden."

Cement
Het antwoord op de oproep van
Lenferink toont zich in voorko-
men van eenzaamheid, zinge-
ving beleven, cultureel erfgoed
in stand houden en onderlinge
banden versterken. Dit gebeurt
overigens vaak in stilte in kleine
kring. Vrijwilligers vormen zo het
cement van een sterk netwerk in
en door de stad. Ze slaan zichzelf
daar niet publieke voor op de
borst, ze doen en zijn. Hoewel dit
een enkele keer zichtbaar is op
straat,gebeurt het bieden van een
geestelijk onderdak aan de Leide-
naar en de vluchteling meestal in
stilte.•

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ru'imte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•
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Iran bij Sythoff
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