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Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden
Inleiding
We staan er niet alleen voor! Is dat niet het
mooie van Pinksteren, onze verjaardag als
kerken. We hebben een mooi cadeau
gekregen: De Geest! Met de hulp van de Geest
staan wij er niet alleen voor. De Geest die voor
altijd bij ons is, en die ons altijd bijstaat bij al
ons werk dat wij in en aan de schepping
mogen verrichten. We staan er niet alleen
voor: om heel dankbaar voor te zijn.
Dat we er niet alleen voor staan hebben we
ook ervaren op de beide zoom ontmoetingen
die in het teken stonden van Kerk zijn na
Corona. In onze vorige Nieuwsbrief heeft u
een verslag kunnen lezen van de ontmoeting
op 7 april j.l. In deze Nieuwsbrief vindt u een
terugkoppeling van de bijeenkomst van
afgelopen woensdag 19 mei. Ook brengen wij
u weer op de hoogte van diverse initiatieven
die onze aandacht hebben getrokken. Wij
wensen u veel inspiratie en leesplezier toe.

Dodenherdenking 2021

gezamenlijke krans gelegd bij het monument
op de Lammermarkt. Vanwege de geldende
maatregelen rond corona was er ook dit jaar
geen grote gezamenlijke herdenking in Leiden.
Net zoals vorig jaar vond het bestuur het
gepast om op deze wijze namens de Leidse
kerken respect te tonen.

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.

Kerk-zijn na de lockdown
Een onderwerp dat steeds actueler wordt.
Onze beide online ledenontmoetingen
stonden in het teken hiervan. Dat dit niet
alleen in Leiden actueel is, blijkt wel uit de
activiteiten die in meerdere
geloofsgemeenschappen worden
ondernomen. Hierna presenteren wij u hier
een aantal van.

HOE GAAN WE NA DE LOCKDOWN VERDER?

Vertegenwoordigers van de Raad van Kerken
Leiden en de Stichting Herdenking
Jodenvervolging Leiden hebben op 4 mei een

Met deze titel organiseerde het aartsbisdom
Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk op 22
april een studieavond. Vragen die aan de orde
kwamen waren o.a. stel alle beperkingen zijn
opgeheven, wat gaan we dan doen? Hoe
starten we weer met het parochiële leven en
wat doen we anders dan voorheen. Een

verslag van deze avond kunt u via de link
teruglezen op de website oudkatholiek.nl.
BROCHURE KERK-ZIJN NA DE LOCKDOWN

De Protestantse Kerk Nederland heeft een
brochure gemaakt met de titel: Kerk na
corona – hef op uw hoofden. In de brochure
worden handreikingen gegeven bij de
verschillende momenten van versoepeling. De
brochure kan besteld worden via de website
van de protestantse kerk.

KERK IN DE HUISKAMER EN HUISKAMER IN DE KERK
Sinds het begin van de coronacrisis zijn veel
kerken hun kerkdiensten online gaan
uitzenden. Sommigen deden dat al, anderen
investeerden hals over kop of gingen met
andere gemeenten samen aan de slag. Nu
komt de vraag wat we ervan willen behouden
als we weer fysiek bij elkaar komen. Wat zijn
de mogelijkheden en kansen van een hybride
vorm van kerkdiensten? Hoe ziet uw
gemeente dat? Het artikel op de site van de
protestantse kerk gaat hier verder op in.

CORONAKRONIEK
In deze rubriek op de site van de OudKatholieke kerk vertellen pastores over hun
parochie tijdens de corona periode, maar ook
over hoe gaan we verder na deze periode. In
de eerste aflevering komt de parochie in
Alkmaar aan de orde. Dit verhaal is te lezen
via deze link.

HET LICHT EN DONKER VAN CORONA. HOE GAAN
KERKEN VERDER NA CORONA?
Dit is de titel van een online oecumenische
ontmoetingsbijeenkomst op 8 juni aanstaande
om 19.30. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd door het Oecumenisch
Platform Noord-Holland. Meer informatie
vindt u via de link op de site doopsgezind.nl.

Verslag Samen inzoomen op
Kerk na Corona – 19 mei j.l.
In deze ledenontmoeting hebben we
ervaringen gedeeld over het kerk zijn in een

deels digitale omgeving, waarbij we met
afstand tot elkaar moeten omgaan en
daardoor niet precies weten wat er speelt.
Het gesprek leverde mooie gezichtspunten en
ideeën op.
Op de vraag "Als het weer mogelijk is elkaar te
ontmoeten, wat is dan de grootste uitdaging?"
kwam naar voren:
a) Dat we eigenlijk niet weten wie er precies
onze livestreams bekijken en wat die daar van
vinden.
b) Hoe beleven ze de livestream?
- Halen ze koffie tijdens het zingen of zingen
ze thuis uit volle borst mee?
- Wat ervaren de deelnemers als positief en
wat wordt gemist?
- Hebben ze voldoende tools om er wat van te
maken? Denk hierbij aan technische kennis,
technische middelen, liturgische creativiteit
(steek je een thuiskaars aan, wat doe je om
het even kerk te maken etc) Helaas weten we
dat niet.
- Hoe zien zij de toekomst?
Als de livestream blijft, en dat is wel de
intentie bij de verschillende
geloofsgemeenschappen, naast de fysieke
bijeenkomst, dan zouden we dat eigenlijk
moeten weten om naar een volgend level
daarmee te kunnen.
Mogelijke actie:
Stel wat vragen in de livestream die
deelnemers kunnen beantwoorden, bv na
afloop van de stream? (bent u al eens in onze
fysieke dienst geweest?)
De tweede vraag was hoe hou je de
verbinding met de gemeenschap van digitale
deelnemers?
- Ga je digitaal met ze koffiedrinken erna? Of
laat je ze na de digitale stream fysiek
langskomen voor wandeling, "rondje rond de
kerk" met een goed gesprek en evt een
vragenlijst , die besproken kan worden tijdens
de wandeling, is al mogelijk bij de Regenboog.
- Ga je op bezoek bij mensen die zelf niet
kunnen komen en ook niet kunnen streamen
om samen met ze later naar de digitale dienst
te kijken? Ervaringen hiermee zijn er bij de
Doopsgezinden/Remonstranten van de
Lokhorstkerk.
- Gaan mensen zich op de lange termijn
gedragen als een buitenstaander?

- Zijn combinaties van fysiek en digitaal goed
mogelijk? Hebben we daarvoor voldoende
technische middelen en creatieve tools?
Kunnen we voor ideeën buurten in het
onderwijs? Zij hebben ervaring met het
combineren van fysiek en digitaal. Is een
vertaling naar kerkdiensten mogelijk? Hebben
we daarvoor voldoende technische middelen
en creatieve tools? Zo niet, waar kunnen we
die middelen/tools/kennis/creatieve ideeën
halen?
- Als je het aanbiedt, zal het dus ook gebruikt
worden: Moet je niet toch ook tenminste toch
af en toe fysiek elkaar zien om ook digitaal
goed te kunnen verbinden? Hou je zo
voldoende het sociale gebeuren overeind?
- levert het digitaal meeleven geen
zijlijnhouding op?
In het gesprek kwam ook het idee van het
stadsklooster aan de orde. Zou dat ook een
digitale poot kunnen krijgen, bv ook een
platform voor digitale ontmoetingen in Leiden
met ook links naar de streams?
Als laatste kwam de vraag ‘wat gaat er
gebeuren als we fysiek van start kunnen?
- Wat gebeurt er dan en wat zijn dan de
behoeftes. Is er dan wel behoefte aan
digitaal?
We merken aan elkaar dat dit gesprek niet af
is. We weten niet hoe het verder gaat en we
besluiten hierover de volgende keer door te
praten.
Daarom was nu nog te vroeg om te praten
over het elkaar ondersteunen omdat we nog
teveel aan het uitvinden zijn hoe het moet en
hoe het zal gaan. We zijn aan het leren.
In de slotchat die we hielden als rondvraag,
kregen we op de vraag: ‘wat neem je mee uit
deze zoombijeenkomst?’ het volgende terug:
- een enquête/onderzoek houden onder de
stream kijkers,
- proberen iets interactiefs in de stream te
brengen,
- opstellen vragenlijst en lopen met koffie en
napraten,
- Kun je de mensen die alleen digitaal willen
samenkomen, ook bereiken en vasthouden?
- bijeenkomsten (buiten de vieringen) deels
digitaal laten blijven,
- plek waar alle Leidse digitale vieringen te

vinden zijn,
- digitaal contact met de kijkers naar de
livestream,
- interview van digideelnemers wat ze
waarderen en missen? Of ze ondersteuning
nodig hebben,
- een digitale evenknie van het stadsklooster
met ook digitale ontmoetingsmogelijkheden,
- straks verder praten als we meer fysiek van
start kunnen,
- Kan de Raad van Kerken Leiden het voortouw
nemen bij het maken van een gezamenlijke
vragenlijst over online kerk zijn.

Week van gebed voor eenheid
In de jaarlijkse week van gebed voor eenheid
van christenen bidden christenen samen voor
eenheid. Deze gebedsbeweging begon ruim
150 jaar geleden en wordt wereldwijd
gehouden. In Nederland wordt de week van
gebed gedragen door de Raad van Kerken en
MissieNederland. De week van gebed voor
eenheid van christenen vindt altijd plaats in de
week volgend op de derde zondag in januari.
In 2022 is dit de week van 16 tot en met 23
januari. Meer informatie over deze week van
gebed voor eenheid is te vinden op de website
weekvangebed.nl. De Raad van Kerken Leiden
wil nagaan of het mogelijk is om in deze week
gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Miniseminar Groene theologie
Op dinsdag 25 mei aanstaande wordt door de
Geertekerk Remonstrantse Gemeente Utrecht
het miniseminar Groene Theologie
georganiseerd. De bijeenkomst is door
maximaal 30 mensen in de kerkzaal bij te
wonen, maar een onbeperkt aantal kan online
deelnemen. Meer informatie over het
programma is te vinden op de website van de
Geertekerk Remonstrantse Gemeente
Utrecht. .

GroenGelovig 2021: doe mee
Kom in beweging voor Gods schepping. Op 28
en 29 mei aanstaande is GroenGelovig er
weer. Dit is het grootste christelijke
evenement rondom duurzaamheid in
Nederland. In een interactieve online

omgeving wordt aan de hand van het thema
Aarden, nagedacht over hoe herstel en recht
gebracht kan worden aan Gods schepping.
Van 31 mei tot en met 3 juni worden door
partner organisaties verdiepende webinars
aangeboden over het thema Aarden. Deze
partners zijn o.a. de werkgroep Laudato Si en
GroeneKerken en Kerk in Actie. Op de website
van groengelovig is veel meer over het
complete programma te vinden.

Wereldwijd kerk zijn
Via Kerk in Actie werd onze aandacht
gevestigd op een oproep om buitenlandse
theologiestudenten uit te nodigen in de eigen
kerkdienst. In het najaar van 2012 komen 16
theologiestudenten uit 13 landen (als corona
meewerkt) drie maanden in Nederland
studeren. De bedoeling is dat de studenten
een indruk krijgen van het kerkelijk leven hier,
en dat de gastkerk een indruk krijgt van het
kerkelijk leven elders. Meer informatie over
hoe u deze studenten kunt uitnodigen vindt u
op de site van Kerk in Actie.

Oproep tot Vrede in Jeruzalem
Het overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims
(OJCM) vraagt religieuze leiders wereldwijd
om op te roepen tot het stoppen en definitief
beëindigen van het geweld in Jeruzalem. Het
OJCM schrijft in de brief dat ‘Jeruzalem, de
stad die door onze drie religies als heilig wordt
gezien, een symbool van vrede zou moeten
zijn’. In aansluiting hierop roept de Raad van
Kerken Nederland gemeentes en parochies op
om te bidden voor vrede in Jeruzalem, Gaza
en andere plaatsen. Deze oproep en een
gebedstekst zijn te vinden op de site van de
Raad van Kerken Nederland.

Mensen gevraagd
De Raad van Kerken Leiden wil samen met de
aangesloten geloofsgemeenschappen (op
lokaal niveau) de oecumenische gedachte
uitdragen en bevorderen. Dit doen wij door
activiteiten te initiëren en ondersteunen
gericht op het versterken van een positief en
vitaal geloofsklimaat. Het is ons streven om de
samenstelling van het bestuur een

afspiegeling te laten zijn van de deelnemende
geloofsgemeenschappen.
De komende periode staat in het teken
nieuwe wegen te ontdekken om meer
gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen die
kunnen bijdragen aan een rijker geestelijk
leven. Wij zijn daarom op zoek naar mensen
die zich actief hiervoor willen inzetten.
Wij willen u vragen of u binnen uw
geloofsgemeenschap enthousiaste mensen
kent die samen met ons willen werken aan
concrete activiteiten gericht op een positief en
vitaal geloofsklimaat. Hiervoor zijn er diverse
mogelijkheden, die wij graag met
geïnteresseerden doornemen.
Wij vernemen heel graag uw gedachten
hierover via onze e-mail:
rvkleidensecretariaat@gmail.com. Uiteraard
kunt u ook met een van de bestuursleden
hierover van gedachten wisselen.

Uw mening en bijdrage
Het bestuur van de Raad van Kerken Leiden
stelt uw mening over onze Nieuwsbrief op
prijs. Heeft u zelf interessante informatie, dan
kunt u die ook aan ons sturen. Onze e-mail is:
rvkleidensecretariaat@gmail.com.
Ons volgende nummer verschijnt medio juni
2021. Uw nieuws en andere bijdragen kunt u
tot en met woensdag 16 juni a.s. aan ons
doorgeven.

Groet
In het besef dat wij er niet alleen voor staan
wensen wij u inspiratie en zegen toe in uw
werkzaamheden.
Hartelijke groeten,
Ruud Meester,
Hannie van der Boog - Piels,
Herman de Geus,
Sandra Breugem,
Els Krijger en
Lex Ras

