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Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inleiding 

We zijn op weg naar het verjaardagsfeest van 
de kerken: Pinksteren. Het feest waarop we 
gedenken dat de Geest zichtbaar werd in 
Jeruzalem. Het feest waarop het bouwen aan 
de kerk een aanvang nam. En dat bouwen gaat 
steeds maar door. Een constant werk in 
uitvoering. Aan dat werk in uitvoering mogen 
ook wij in Leiden onze steen bijdragen. 
Actueel in dit verband is hoe wij als kerken na 
de huidige coronapandemie weer verder gaan 
met bouwen. Hier hebben we in onze eerste 
zoom bijeenkomst van 7 april j.l. aandacht aan 
besteed. Een verslag van deze bijeenkomst 
vindt u in deze Nieuwsbrief. Op basis van de 
reacties die wij kregen hebben we gelijk een 
vervolg gepland. Op woensdagavond 19 mei 
aanstaande beleggen we de volgende zoom 
bijeenkomst over dit thema. Net voordat we 
Pinksteren, onze verjaardag mogen vieren. Is 
het geen mooi verjaardagscadeau om met 
nieuwe plannen ons volgende jaar in te gaan? 
Zodat we samen kunnen werken aan een 
Vitale Kerk! Graag ontmoeten wij u online op  
19 mei aanstaande om 20.00 uur.    

Ramadangroet 

Voor de moslims is de Ramadan inmiddels 
begonnen. De voor moslims heilige maand 
Ramadan is dit jaar van 13 april tot ongeveer  
12 mei. De Raad van Kerken Nederland stuurt 
jaarlijks een groet aan de Nederlandse 
moslimgemeenschap. De groet van dit jaar 
kunt u lezen op de site van de Raad van 
Kerken onder de kop Ramadangroet 2021.  
Meer informatie over de achtergrond van 
Ramadan staat op de website van het 
Levensbeschouwelijk Platform Leiden met de 
titel: Ramadan, het vasten als middel voor 
bewustwording en zelfscholing.  

Terugblik zoomen met de  Raad 
van Kerken Leiden 7 april  

Voorzitter Ruud Meester heet alle 15 
aanwezigen welkom en opent met een tekst  
uit “Leven in Liefde” (1957). Hierna was er een 
korte onderlinge introductie. 
 
Het onderwerp van de bijeenkomst is Kerk zijn 
na Corona: terug naar het oude, of zien wij 
nieuwe kansen voor kerken? 

Voor Corona – tijdens Corona – na Corona, 
wat is er veranderd? 

Ervaringen worden gedeeld over de stap naar 
livestream, online bijeenkomsten.  Er gaat 
niets boven fysiek bij elkaar komen, belangrijk 
voor het gemeenschapsgevoel. Het fysieke 
contact wordt meer en beter gewaardeerd. 
Vrijwel alle aanwezigen hebben een 
streamingsfaciliteit – lokaal of landelijk – en 
daarbij wordt  aangegeven dat het online 
vieren ook meegenomen zal worden de 
toekomst in. De livestream is een positieve 
ervaring, onder andere door de mogelijkheid 
om het op een later tijdstip nog eens te 
bekijken.  De Marekerk heeft een digitale 
community opgebouwd. Ervaringen zijn er ook 
met het feit dat een aantal mensen minder 
zichtbaar is, en dat er ook nieuwe mensen zijn 
aangehaakt die eerder niet verbonden waren. 
Voor gezinnen met jonge kinderen zijn online 
vieringen niet ideaal, hierdoor ook afhakers.  

De meeste energie gaat op dit moment naar 
het contact houden met gemeenteleden/ 
parochianen; digitale nieuwsbrieven, digitale 
community, digitale online bijeenkomsten etc. 
Hierdoor worden veel mensen bereikt.  



De vieringen bij de Rooms-katholieken en 
Oud-katholieken vragen om fysieke 
aanwezigheid vanwege het sacrament van de 
eucharistie. Echter soms wordt het aantal van 
30 mensen aan een viering niet gehaald. Bij de 
Oud Katholieken is de Leidse kerk nog dicht. 
Vieringen zijn online en worden landelijk 
aangeboden. Na de viering is er wel online 
koffiemoment met de eigen parochie. In de 
protestantse kerken wordt het ‘digitale 
avondmaal’ wisselend  beleefd. 

Digitaal collecteren (onder meer via de GIVT-
app)  is ook een vernieuwing, met als positieve 
bijwerking dat als mensen er gebruik van 
maken de gift guller is.  

Vanuit het voorgangerperspectief is 
aangegeven dat het fijner is om zicht te 
hebben op de aanwezigen dan je te moeten 
richten tot een camera wanneer je mensen 
toespreekt.  

De corona-tijd heeft ook tot effect dat het tot 
denken aanzet. Hoe omgaan met 
sacramenten? Wat is de uitwerking voor een 
grote groep ouderen die moeite hebben met 
het bedienen van computer/tablet? Corona 
brengt ook zwakke plekken naar de 
oppervlakte. Hoe gaan we daar mee om? 
Verdere diepgang is gewenst. Dat is dan ook 
dat een volgende ZOOM-ledencontact is 
gepland op woensdag 19 mei 20.00 uur. En 
fijn dat dit online georganiseerd kan worden, 
bijwonen wordt dan laagdrempeliger en 
vraagt minder tijdsbeslag.  

 Uitnodiging - 19 mei: Zoomen 
met de Raad – Kerk na Corona 
 
Als vervolg op de geslaagde bijeenkomst van 7 
april jongstleden nodigen wij iedereen weer 
van harte uit voor onze volgende zoom  
ontmoeting. Op 19 mei aanstaande om 20.00 
uur willen wij met elkaar weer ingaan op het 
onderwerp Kerk na Corona.   Voor deze 
ontmoeting kunt u zich ook nu weer 
aanmelden  tot en met 17 mei aanstaande via 
onze e-mail: 
rvkleidensecretariaat@gmail.com. Ongeveer 
één dag van te voren ontvangt van ons de link 
voor deze ontmoeting samen met de 

onderwerpen die aan de orde komen op het 
e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld.  

Duurzaamheid in de kerk  

Maandelijks organiseert de landelijke raad  
webinars rond het thema duurzaamheid. 
Meer informatie is te vinden op de website 
van de landelijke raad bij het thema duurzaam 
en groen, en op de agenda pagina van de 
landelijke raad. Ook voor kerken is het 
tenslotte van belang hoe we omgaan met de 
aarde die ons gegeven is.   

Wereldvluchtelingendag  

Op 20 juni aanstaande is het 
Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er 
meer dan 79,5 miljoen mensen op de vlucht. 
Verdreven van huis en haard door oorlogen en 
rampen. Vanuit de landelijke raad, in 
samenwerking met Kerk in Actie zijn een 
aantal acties voorbereid. Wij roepen de 
kerken in Leiden op om hier individueel of 
samen invulling aan te geven. Meer hierover 
vindt u via de links bij de raad van kerken en 
kerk in actie.   

20 jaar Charta Oecumenica  

De Charta Oecumenica is een gezamenlijk 
document uit 2001 van de Europese Raad van 
Kerken en de Raad van Europese 
Bisschoppenconferenties. Het heeft tot doel 
om de gemeenschap tussen de kerken in 
stand te houden en te ontwikkelen. Het 20 
jarig jubileum wordt herdacht met een online 
oecumenische viering op 22 april aanstaande. 
Meer informatie is te vinden op de pagina 20 
jaar charta oecumenica.     

Corona schudt de kerk los!   

Een artikel met deze titel staat op de website 
van Tearfund.  In het artikel wordt ingegaan 
op de effecten van de pandemie op onze 
kerken. Kernbegrip voor Tear is veerkracht. 
Veerkracht om weer op te klauteren na een 
tegenslag. In het artikel worden drie I’s naar 
voren gebracht die een rol spelen bij 
veerkracht. Dit zijn Inspiratie, interactie en 
inzet. Het artikel sluit goed aan op de inhoud 



van onze zoom sessies van 7 april j.l. en 19 
mei a.s. U kunt het artikel Corona schudt de 
kerk los zelf lezen via de link. .   

Kerk Dwingeloo organiseert 
coronapanel  

Ds. Mark de Jager uit Dwingeloo organiseerde 
vanuit de kerkzaal een livestream waarbij 
kijkers vragen konden stellen aan een panel 
van vier deskundige gemeenteleden. Dit 
waren een epidemioloog, een kinderarts, een 
oncologieverpleegkundige en een ex-
coronapatiënt. Wellicht zijn er kerken in 
Leiden die ook deskundigheid van leden 
kunnen inzetten om meer helderheid te 
krijgen over het virus. Wij als Leidse Raad van 
Kerken ondersteunen een initiatief van harte.   
Volg de link voor meer informatie.   

Hoe belangrijk is een 
gemeenschap voor geloven? 

In dit artikel op de website van de 
Protestantse Kerk Nederland  gaat Ds. Betsy 
Nobel op deze vraag in. Een vraag waar onze 
kerken en geloofsgemeenschappen in deze 
tijd ook tegen aan lopen. Dat enkel een kop 
koffie een gemeenschap bij elkaar kan 
houden, hoe gezellig dit ook kan zijn, is niet 
waarschijnlijk. Maar hoe dan wel? Een aanzet 
hiervoor vindt u in het artikel Hoe belangrijk is 
een gemeenschap voor geloven?  

‘Fieldlabs’ en kerkdiensten 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 
(CIO) werkt aan de voorbereiding van een 
serie praktijkproeven met kerkdiensten in 
kerkgebouwen. Om zinvolle resultaten uit 
deze proven te behalen, maakt het CIO zelf  
een representatieve selectie van type 
kerkgebouwen en type vieringen. Kerken 
hoeven en kunnen zichzelf dus niet 
aanmelden om aan een ‘fieldlab’ mee te doen. 
Mee informatie is te vinden op de website van 
het CIO en ook die van de PKN.  

 

 

Theaterfilm Overboord  

Op de Facebook pagina Kerk  zijn in Corona 
werden wij geattendeerd op de theaterfilm 
Overboord. Aanstaande vrijdag 16 april om 
20.00 uur wordt de film uitgezonden in de 
vorm van een zoom webinar. Onder de link 
vindt u meer informatie over Overboord en 
via deze link over het gezelschap  Verzien dat 
deze productie verzorgd.  

Uw mening en bijdrage 

Als bestuur van de Raad van Kerken Leiden 
zijn wij wederom benieuwd naar uw mening 
over onze Nieuwsbrief en wat wij kunnen 
verbeteren. U kunt het ons laten weten via: 
rvkleidensecretariaat@gmail.com.   

Ons  volgende nummer verschijnt medio mei  
2021. Uw nieuws en andere bijdragen kunt u 
tot en met maandag 17 mei a.s. aan ons 
doorgeven.  
 

Groet 
 
Wij wensen u de komende periode veel 
inspiratie en zegen toe in uw werkzaamheden.  
 
Hartelijke groeten, 
Ruud Meester, Hannie van der Boog - Piels, 
Herman de Geus, Sandra Breugem en Lex Ras 


