De Ekklesia in Leiden in corona-tijd

"Wij beschouwen onszelf
niet als een domineeskerk''
LEIDEN - De Ekklesia bestaat al sinds
de jaren '70. Binnenkort viert de
gemeenschap dus haar 50-jarig jubileum. Het Griekse woord Ekklesia is
een aanduiding voor een volksvergadering. In de Bijbel (Nieuwe Testament) wordt dit woord gebruikt als
aanduiding voor de gemeente van
God.
door Ella Veenstra-Monteban

De L~E zoals deze gemeenschap
eerst bekend was (Leidse Studenten
Ekklesia) heeft zich in de loop der
tijd ontwikkeld tot de huidige oecumenische gemeenschap. Essentieel
voor de leden van de Ekklesia is de
vraag hoe wij van de wereld een
betere plek kunnen maken. Maatschappelijk is de Ekklesia in Leiden dan ook zeer betrokken bij de
samenleving. De inspiratie halen
zij uit het Christendom maar ze
zoeken ook het gesprek met andere religies. Hun eigen predikant
is ds. Christiane van den Berg en
ze kerken in de Hooglandse Kerk,
elke zondag om 11.45 uur. Er is eenbekende cantorij, De Schola Cantorum onder leiding van Wim de Ru,
die iedere zondag actief is tijdens
de dienst.
Ronald Meester en Sytske Visscher,
voorzitter en secretaris, vertellen in
het activiteitenpand aan het Rapenburg 100 graag over hun gemeenschap in de afgelopen maanden.
Meester: "Wij beschouwen onszelf
niet als een domineeskerk en we
beschikken over een groot aantal
vrijwilligers, dus lag het voor de
hand dat wij bij het uitbreken van
de corona-crisis met elkaar meteen
gingen bedenken hoe we de mensen konden bereiken. Vanaf de eerste zondag, 15 maart, hebben wij
de dienst opgenomen. We zonden
dit uit via ons YouTube kanaal. We
streamden dus niet een hele dienst
zoals veel kerken doen maar monteerden opgenomen korte filmpjes
aan elkaar. Dit heeft als voordeel
dat de locaties waar je een scene
opneerrit verschillend kunnen
zijn. Met Pasen hebben wij in de
polder heel vroeg in de morgen
een zonsopgang gefilmd en die als
achtergrond gebruikt voor de overweging."
Visscher: "Veel ervaring hadden
wij n iet met die digitale middelen;

Ronald Meester en Sytske Visscher op de bank voor het activiteitencentrum
aan het Rapenburg: "We kregen ineens een grater publiek don normaal in de
kerk" (Fata: pr).

we hebben apparatuur moetenaanschaffen. Het is heel bijzonder hoe
snel we met de vrijwilligers een
dienst van hoge k:waliteit hebben
kunnen maken. We beschikken
niet over veel handige jongeren in
onze gemeenschap maar het leerproces dat onze 60-plussers hebben
doorgemaakt in zo'n korte tijd is
fantastisch."
Meester: "Het leuke is dat de filmpjes goed werden bekeken. Veel
mensen stuurden ze door en zo kregen we ineens een groter publiek
dan normaal in de kerk. Voordeel
van het online kijken is natuurlijk
dat ook als je verder weg woont het
geen probleem meer is om de kerkdienst mee te maken."
Visscher: "We hebben een enquete
gehouden onder de mensen en hun
gevraagd of zij de fysieke diensten
met restricties liever hebben dan
de online filmpjes. Driekwart gaf

aan toch liever tot 1 september de
online diensten te houden. Het missen van het fysieke elkaar ontmoeten en spreken speelt bij ons ook
niet zo, want de mensen in onze
gemeenschap zijn erg op elkaar
betrokken en zien elkaar ook
buiten de dienst. We hebben wel
kleine diensten gehouden zoals
begrafenisdiensten en zelfs een
doopdienst met een zeer beperkte
groep. Binnenkort wil onze predikant beginnen met vesperdiensten
om 19.00 uur waar je je voor moet
aanmelden."
Meester: "Samenvattendkunjewel
stellen dat we door de online diensten meer mensen bereikt hebben
en dat we veel ervaring hebben
opgedaan met digitale middelen
om te streamen en filmpjes op
YouTube te zetten."
Info: www.ekklesialeicfen.nl. •

