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Inleiding
Onze twaalfde Nieuwsbrief. Vertraagd,
vanwege de persoonlijke nasleep van Corona.
En dat terwijl het er nu op lijkt dat we
langzaam aan weer naar een leven zonder
Corona en de bijbehorende beperkingen
toegaan. Voor onze gemeenschappen
betekent dit dat we elkaar gewoon weer
kunnen ontmoeten in onze kerken.
Voorgangers hoeven niet meer naar het rode
lampje van de camera te kijken bij een viering
om contact met hun gelovigen te maken. Dat
moet een geweldig gevoel zijn.
Zijn we er nu? De afgelopen twee jaar is
helaas het debat over de aanpak van Corona
erg verhard en gepolariseerd. Groepen staan
lijnrecht tegenover elkaar en hebben vaak
geen tot weinig begrip voor elkaars
standpunten. Het begin van een begripvolle
en respectvolle dialoog is nog ver verwijderd.
De kerken kunnen het voortouw nemen in het
proces om weer verbinding met elkaar te
krijgen. Graag horen wij van u hoe u hier
tegen aan kijkt. U kunt ons hiervoor mailen.
Volgende week, woensdag 2 maart, begint de
40 dagentijd als opmaat naar Pasen. Als u

rond Pasen activiteiten organiseert die u wilt
delen, dan kunt u die aan ons doorgeven.

Agenda
4 maart 2022 - Wereldgebedsdag
8 maart 2022 – Leids Pastoresconvent
13 mei 2022 - Oecumenelezing

Wereldgebedsdag 4 maart a.s.
Vrijdag 4 maart 2022 is het Wereldgebedsdag.
Gedurende de hele dag vinden er ergens in de
wereld bijeenkomsten plaats waar dezelfde
noden voor God gebracht worden, dezelfde
gebeden worden gebeden en dezelfde
Schriftgedeelten worden gelezen. Samen
bidden, samen vieren en samen delen. Op
vrijdag 4 maart aanstaande is er om 20.00 uur
een dienst in het kerkelijk centrum De
Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden.
Het oecumenisch Wereldgebedsdagcomité
van Engeland – Wales & Noord-Ierland heeft
dit jaar de orde van dienst opgesteld. Het
thema van dot jaar is Gods Belofte. De dienst
is gebaseerd op de brief die Jeremia schreef
aan de ballingen in Babylonië.

Leids Pastoresconvent 8 maart
Alle pastores van de aangesloten kerken
hebben van ons de uitnodiging ontvangen
voor de tweede bijeenkomst van het Leids
Pastoresconvent op 8 maart aanstaande. De
bijeenkomst wordt gehouden in de
parochiezaal van de Sint-Petruskerk,
Lammenschansweg 40a, 2313 DM Leiden. In
het voorgaande Pastoresconvent is gekozen
voor ‘Stilte in de Stad’ als thema voor deze
bijeenkomst.

Oecumenelezing 2022
De oorspronkelijk op 14 januari jl. geplande
oecumenelezing vindt nu plaats op zaterdag
13 maart aanstaande, van 15.00 tot 18.00 uur.
De locatie is de Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht. De lezing wordt verzorgd
door theoloog en kerkhistoricus Prof. Dr.
Peter Nissen. Het thema van de lezing is: ‘De
Liefde van Christus beweegt de wereld tot
verzoening en eenheid’. Het thema van deze
lezing is ook het thema van de assemblee van
de Wereldraad van Kerken. Deze vindt plaats
van 31 t/m 8 september in Karlsruhe.
In de lezing zal Peter Nissen ingaan op de
vraag waarom de toekomst van de
mensenwereld en van de aarde, ons
gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte
moet gaan. Hij laat zich hierbij inspireren door
het beeld van de kerk als een veldhospitaal in
een gewonde wereld. Dit beeld is gebruikt
door paus Franciscus in het eerste jaar van zijn
pausschap. De kerk is geen doel in zichzelf, en
ook de eenheid van kerken, die nagestreefd
wordt in de oecumenische beweging, is dat
niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid
en de verzoening van de mensenwereld. Dat
vraagt ook in Nederland om een publieke
stem van de kerken, een publieke theologie,
die bereid is het slagveld op te zoeken en
wonden te helen. Hoe kunnen wij daar
gestalte aangeven?
Nadere informatie over hoe de
Oecumenelezing is te vinden op de site van de
Raad van Kerken Nederland.

Kerken willen duurzaam
Tijdens de 448e vergadering van de landelijke
Raad op 9 februari jl. stond het thema
duurzaamheid op de agenda. De vraag was
hoe tot een gezamenlijke visie te komen.
Welke punten mogen niet ontbreken. Het
voert te ver om alle punten in deze
Nieuwsbrief aan de orde te laten komen. Wij
verwijzen u dan ook naar het verslag van deze
bijeenkomst op de website van de landelijke
Raad. Een punt dat ons opviel was dat ook
hier de encycliek Laudato Si ter sprake kwam,
net als op onze eigen ledenbijeenkomst.

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden
meegenomen en meegewogen bij het
schrijven van de visienota van de Landelijke
Raad van Kerken over duurzaamheid. Wij
houden u op de hoogte over de uitkomsten. .

Uitwisseling met Oekraïne
Kerken en jongeren uit Oekraïne willen – juist
in deze spannende tijden- contacten
opbouwen met Nederlandse kerken. In juni
brengt een delegatie van de Oekraïnse
jongerenorganisatie LEF een bezoek aan
Nederland. Doel van dit bezoek is om samen
met plaatselijke kerken een uitwisselingsbezoek vanuit Oekraïne naar Nederland in de
Herfst van 2022 voor te bereiden. De
Protestantse Kerk Nederland is op zoek naar
gemeenten die mee willen doen met deze
bijzondere uitwisseling. Voor meer informatie
kunt u de PKN website raadplegen.
Partnerorganisatie LEF (Lviv Education
Foundation) versterkt lokale kerken in
Oekraïne door sociale initiatieven te
ontwikkelen voor lokale gemeenschappen.
Meer over het werk van LEF kunt u lezen in
een artikel in het blad Petrus.

Impressie ledenbijeenkomst 25
januari 2022
Vanwege de Corona maatregelen hielden we
deze bijeenkomst bij de deelnemers thuis.
In deze bijeenkomst moest er wat achterstallig
onderhoud m.b.t. de goedkeuring van de
financiële cijfers over 2019 en 2020 worden
gedaan. De kascommissie 2019 heeft ook de
stukken van 2020 gecontroleerd. Voor beide
jaren gaven zij hun akkoord. De vergadering
stemde in met deze goedkeuring van de
kascommissie en gaf decharge aan het
bestuur. Tevens werd de begroting voor 2022
goedgekeurd. Dit houdt mede in dat er in
2022 wel een ledenbijdrage wordt geïnd.
Hierna stelde Chris Kleijweg de Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste dagen aan
de overige leden voor. Deze kerk heeft te
kennen gegeven lid te willen worden van de

Raad van Kerken Leiden. In zijn presentatie gaf
Chris aan dat zij de doelstelling van de Leidse
Raad: in getuigenis en dienst uiting geven aan
het geloof in God in navolging van Jezus
Christus, van harte onderschrijven en hieraan
hun bijdrage willen leveren. Het bestuur komt
binnenkort bij zowel de huidige leden als bij
de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste dagen terug op deze aanvraag en de
stappen die genomen gaan worden.

doen! De geloofsbeleving naar buiten
brengen, het verhaal naar buiten brengen. De
kerk actief in de maatschappij brengen. Een
missionair pastoraat: getuigen wie ons
inspireert en wie we volgen en daar naar
handelen. Initiatieven om zichtbaar
verantwoord met ons gezamenlijke huis om te
gaan. Zichtbaar initiatief samen ploggen:
wandelen en vuil opruimen, de schepping
verzorgen.

Hierna kwam de samenstelling van het
bestuur aan de orde. Door de vergadering is
Lex Ras nu officieel benoemd als bestuurslid.
Lex is penningmeester en neemt tijdelijk de
taken van secretaris op zich. Na een
bestuurslidmaatschap van vijf jaar werd
afscheid genomen van Sandra Breughem. Als
dank voor haar inzet ontvangt zij een boek en
een zak drop! Het bestuur bestaat nu naast
Lex uit Ruud Meester – Voorzitter, en de
leden Herman de Geus, verantwoordelijk voor
de wekelijkse publicaties in het Leids
Nieuwsblad en Hannie van der Boog – Piels,
verslaglegging en website, waar zij onder
andere de artikelen uit het Leids Nieuwsblad
op plaatst.

Er is nog veel te doen en winst te behalen. Dit
kan ook in samenwerking met andere kerken:
oecumene in actie, graag zelfs!. De Leidse raad
wil tenslotte de verbindende kracht zijn die
initiatieven voor het voetlicht van andere
leden brengt, om zo, iets te laten oplichten
van het komend rijk van God. Het middel
hierbij kunnen de kerken zijn!

Voor de pauze stelden alle aanwezigen zich
kort aan elkaar voor. Waarna het eerste deel
afgesloten werd met de rondvraag.

Vanuit het perspectief dat er door Laudato Si
een toenemend inzicht is ontstaan waartoe
wij als geloofsgemeenschappen worden
uitgedaagd, is Laudato Si een mooie stap
richting een vitale kerk. Een stap die steeds
verder wordt ingevuld.
In aansluiting op de presentatie was er een
gesprek tussen de leden, wat in de impressie
verwerkt is.
Hierna sloot Ruud de bijeenkomst.

Na de pauze verzorgde Marlène Falke – de
Hoogh,sinds 2012 pastoraal werker in de RK
Parochie Petrus en Paulus, een beschouwing
vanuit de encycliek Laudato Si (betekenis:
Wees geprezen Mijn Heer) over het jaarthema
Vitale Kerk.
De encycliek Laudato Si gaat in op de zorg
voor ons gezamenlijke huis, de Schepping. Dit
gezamenlijke huis is als een ware zuster en
een mooie moeder. Paus Franciscus wil dat wij
daadwerkelijk in actie komen voor de
schepping, en het niet alleen bij mooie
woorden laten. De Schepping moet ons echt
een zorg zijn.
Hierna kwam de verhouding tot Vitale Kerk
aan de orde. Een vitale kerk is kerk die groeit,
opbloeit. In regio Zuid van de RK parochie is
op 1 september 2019 een studiedag geweest
over hoe verder te komen. Belangrijkste
conclusie toen: minder praten en meer samen

Groet
We staan aan het begin van de 40 dagen tijd.
Een periode van bezinning en reflectie. In dit
kader vernemen graag uw gedachten over het
overbruggen van de kloven na Corona.
Tevens kunt u met ons eventuele activiteiten
delen die u rond de Paastijd wilt organiseren.
Deze nemen wij dan op in het aprilnummer
van onze Nieuwsbrief . Ook kunt u uw reacties
en overig nieuw sturen naar:
rvkleidensecretariaat@gmail.com.
Hartelijke groet,
Ruud Meester,
Hannie van der Boog – Piels,
Herman de Geus, en
Lex Ras

