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Inleiding
De aankondiging dat de Corona maatregelen
bijna in hun geheel worden opgeheven, leek
wel de start van een wedergeboorte in de
samenleving. Eindelijk kunnen we weer ons
oude leven oppakken. Ook kerken vragen zich
af of de diensten nu weer normaal kunnen
verlopen, of we weer gezongen kan worden,
of iedereen weer gewoon kan komen. We
kunnen weer terug naar de bekende wijze van
kerk zijn. Maar, moeten we wel gewoon terug
gaan? De komende tijd zal hier een antwoord
opgevonden worden. Wat blijft is de impact
die corona de afgelopen 15 maanden op ons
leven heeft gehad.
Voor een aantal mensen is die impact van
corona nog niet voorbij. Zij hebben geliefden
en naasten verloren. Waardig afscheid nemen
was lange tijd onmogelijk. Voor een aantal ex
corona patiënten is het ook nog niet voorbij,
zij hebben last van long Covid. Verderop in
deze Nieuwsbrief gaan we hierop in.

met dit initiatief aan bij een al langer bestaand
beperkter overleg tussen Leidse pastores. De
bijeenkomst van 5 oktober begint om 12.00
uur en zal rond 14.00 uur afgelopen zijn. De
Raad van Kerken biedt de pastores de lunch
aan. De locatie maken wij zo snel mogelijk
bekend. Wij hopen alle Leidse pastores te
mogen ontmoeten.

House of one
In het hart van Berlijn is de bouw begonnen
van een interreligieus gebedshuis. Het moet
een plek worden waar christenen, moslims en
joden thuis zijn. Een pastoor, een imam en
een rabbijn realiseren hier het eerste
multireligieuze gebedshuid ter wereld. Een
kerk, synagoge en moskee onder één dak!
Meer over deze plaats waar de drie religies
onder één dak samen bidden vindt u in het
artikel in Trouw.

Een Bijbel die verbindt

In deze Nieuwsbrief vindt u zoals gebruikelijk
informatie die ons de afgelopen periode
opviel. Wij wensen dat u inspiratie opdoet
voor uw eigen activiteiten als bestuurder of
pastor, maar ook dat u plezier beleeft aan het
lezen van onze Nieuwsbrief.

Begin 2021 was de Nieuwe Bijbelvertaling
klaar. Er is vijf jaar aan gewerkt. Projectleider
Matthijs de Jong is door Peter Siebe
geïnterviewd. Op de site van de Raad van
Kerken Nederland kunt u het interview lezen.
In Leiden is Matthijs geen onbekende, hij kerkt
in de Hooglandse Kerk.

Leids Pastoresconvent

Raad schrijft informateur

Uit gesprekken met Leidse pastores kwam o.a.
naar voren dat de pastores van de
deelnemende kerken elkaar amper kennen.
Hier bleek wel behoefte aan te zijn. Daarom
nodigt de het bestuur van de Raad van Kerken
Leiden alle pastores van onze deelnemende
kerken uit voor een lunchontmoeting op
dinsdag 5 oktober aanstaande. Wij sluiten

Als samenwerkingsverband van 19 lidkerken
en associés heeft de landelijke Raad een brief
verzonden aan de informateur. De Raad
brengt bij de informateur zes zaken onder de
aandacht die volgens zijn optiek van belang
zijn voor het komende regeringsbeleid. Dit
zijn:

- Herstelplan meer dan economie
- Mens en klimaat
- Maak wonen voor iedereen mogelijk
- Omgang met vluchtelingen is een zaak van
beschaving
- Vrede en mensenrechten
- Menselijke maat in het bestuur.
Meer achtergrondinformatie is te vinden op
de site van de landelijke Raad, waar ook de
gehele brief te vinden is.

Menselijke waardigheid en
mensenrechten
Vormen godsdienst en levensbeschouwing
een belemmering voor mensenrechten, of is
geloof juist een aanjager van
menswaardigheid? In het kader van het
Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 van
de regering namen de Raad en IVV het
initiatief tot het schrijven van een boek, dat
als e-boek verschijnt. Het boek heeft de titel:
Menselijke waardigheid en mensenrechten in
Nederland. De bijdrage van de
levensbeschouwelijke tradities in Nederland.
Het boek gaat uitgebreid in op de relatie
tussen godsdienst en mensenrechten. Het
boek is geschreven vanuit het perspectief van
meerdere levensbeschouwelijke tradities:
Jodendom, Islam, Christendom, Humanisme,
Boeddhisme en Hindoeïsme. Meer kunt u
lezen via de link, hier vindt u ook informatie
hoe u het boek kunt bestellen.

Groningenzondag 27 juni
aanstaande
Zolang de aardbevingsproblematiek nog
zoveel scheuren geeft in de ziel van
Groningers wil het Platform Kerk en
Aardbeving deze problematiek jaarlijks onder
de aandacht brengen. Het Platform vraagt of u
Groningen en allen die getroffen zijn door de
aardbevingsproblematiek in uw voorbeden wil
meenemen in de dienst. Meer informatie
vindt u door de link te volgen.

Informeren en verbinden
Wekelijks verschijnen in het Leids Nieuwsblad
artikelen op geestelijk en maatschappelijk
gebied vanuit de Raad van Kerken Leiden.
Deze artikelen worden gemaakt door een
groep trouwe scribenten. Zij zorgen niet alleen
voor het maken van de artikelen, maar
leveren ook input voor mogelijke nieuwe
onderwerpen. Wij stellen onze scribenten hier
graag aan u voor, mede omdat een colofon
van de Raad van Kerken Leiden niet meer bij
de artikelen wordt geplaatst. Als u de namen
van de volgende scribenten ziet, weet u dat
dit artikel door de Raad van Kerken verzorgd
is: Ruud Meester, Eddo Velders, Ella VeenstraMonteban, Marijke v.d. Kruijt, Cent van Vliet,
Sandra van Beest en Truus de Haan De
artikelen worden geredigeerd door Elly
Venekamp – van Hal.

Long Covid

Groet.

In de inleiding reeds aangekondigd: de
gevolgen van de Corona pandemie zijn niet
voor iedereen al voorbij. Van de mensen die
besmet zijn geweest met Covid blijft ruim 30%
na deze ziekte last houden van hieraan
gerelateerde klachten. Wat voor een impact
dit op het leven van een ex coronapatiënt kan
hebben wordt heel erg zichtbaar in het stuk
dat op de website van de Oud-Katholieke Kerk
is gepubliceerd: Het leven veranderde
radicaal. Voor een aantal mensen is Corona
nog lang niet over met het opheffen van de
maatregelen. Een pastorale uitdaging voor de
kerken.

Ons volgende nummer verschijnt eind juli.
Daarna slaan we een vakantiemaand over.
Ons september nummer staat in het teken van
de start van het kerkelijke seizoen.
Uw bijdragen en reacties kunt u sturen naar:
rvkleidensecretariaat@gmail.com.
De komende periode wensen wij u zegen en
inspiratie toe,
Hartelijke groet,
Ruud Meester, Hannie van der Boog – Piels,
Herman de Geus, Sandra Breugem, Els Krijger
en Lex Ras

