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Ten geleide 

 

Nu ons 'kerkelijk huis 'in Leiden de naam Christophorus draagt, stel ik vast dat deze heilige uit 
de derde eeuw tot de dag van vandaag als beschermheilige wordt vereerd. Daarvan getuigen 
vele afbeeldingen die je niet alleen in de katholieke kerken en in de beeldende kunst vindt, 
maar ook  bijvoorbeeld als sculptuur bij een brug of geschilderd op de muur van een huis 
tegenkomt. 
In de afbeelding op de omslag van Margarita Woloschin (1882-1973) herken je een 
schilderkunst die geïnspireerd is door Rudolf Steiner, met name door de eurithmie die door 
hem in 1912 werd geïnitieerd. Deze bewegingskunst was één van de bronnen waaruit de 
Russische kunstenares voor haar leven en werk inspiratie putte.  De beschouwer van haar 
werk  wordt  meegenomen door  een alom aanwezige beweging van kleuren: Boven de 
horizontale stroom in blauw-groen  verschijnt een concentrische beweging in oranje- geel. 
Een kleuren-vloed omgeeft de grote gestalte van Christophorus die met zijn linkerarm het 
lichtkind houdt dat op zijn schouder zit en geheel  opgenomen is in het oranje-geel. Het 
bovengedeelte van zijn  grote gestalte gaat mee in de sferische beweging rondom het kind, 
het onderste gedeelte is opgenomen in de horizontale stroom van het water. Het enige 
voorwerp dat niet meebeweegt in dit stromende element, is de houten staf in de 
rechterhand van de heilige. Deze vertakt boven zijn hand  en vormt een kelk die zich opent 
voor het oranje-geel dat van het kind uitgaat. 
Wanneer je naar de gesloten ogen en het gelaat  van de heilige kijkt, krijg je de indruk, dat hij 
een innerlijke beleving, een grenservaring ondergaat. De staf, het beeld voor het menselijke 
ik, opent zich voor het Ik van Christus en geeft hem de kracht om deze waterproef te 
doorstaan. 
 

Margarita Woloschin heeft in haar leven de Russische revolutie en twee wereldoorlogen 
meegemaakt. Zij wist wat het betekende, om in de stroom van een tijd te leven die je dreigt 
mee te sleuren. Zij  getuigde in haar werk van Degene die  jou kracht verleent om stand te 
houden, wanneer je bereid bent het Kind door de stroom te dragen. 
                                                                                     
 

  Katarina Knijpenga. 
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Rondom de diensten 

 

De Mensenwijdingsdienst 

Deze dienst vindt in principe drie keer in de maand plaats, te weten op twee zondagen om 
10.30 uur en op één donderdag om 10.00 uur. Voorts is er één keer in de maand op 
donderdag 10.00 uur een dienst in de Duitse taal. 
In verband met de christelijke feesten, de zomervakantie en de maanden met een vijfde 
zondag of donderdag wordt er soms van dit ritme afgeweken. 
 

De diensten van 26 mei t/m 30 juni 
Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei om 10.30 uur, donderdag 2 juni (Duitstalig), Eerste 
Pinksterdag, zondag 5 juni, Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni om 

10.30 uur (Duitstalig), zondag 12 juni, donderdag 16 juni, zondag 26 juni en donderdag 30 
juni. 
 

De diensten van 10 juli t/m 15 september 

Donderdag 7 juli, zondag 10 juli, donderdag 21 juli (Duitstalig), zondag 24 juli, zaterdag 6 
augustus om 10.30 uur, zondag 21 augustus, donderdag 1 september, 
zondag 4 september, donderdag 15 september  (Duitstalig). 
 

De feesttijden 

Hemelvaartstijd:          donderdag 26 mei t/m zaterdag 4 juni 
Drie Pinksterdagen:     zondag 5, maandag 6 en dinsdag 7 juni 
Trinitarische tijd:          woensdag 8 t/m donderdag 23 juni 
Johannestijd:                vrijdag 24 juni t/m zaterdag 23 juli 
Trinitarische tijd:          zondag 24 juli t/m woensdag 28 september 

 

Het evangelie in de dienst 

26  mei t/m 

04  juni     Johannes 16: 24-33     Vragen in de naam van Christus 

05  juni     Johannes  14: 23-31    De belofte van de heilige Geest 

12  juni     Johannes: 4: 1-26        Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw 

19  juni t/m 

23  juni     Johannes  3: 1-16        Jezus spreekt met Nikodemus 

26  juni     Markus 1: 1-11            De doop van Jezus in de Jordaan 

03  juli      Johannes: 1: 19-34      'Zie het Lam Gods' 
10  juli      Johannes  3: 22-36      'Hij moet groeien, ik moet afnemen' 
17  juli      Mattheüs 11: 2-15       Jezus getuigt van Johannes 

24  juli      Markus 8: 27-38           De belijdenis van Petrus 

31  juli      Mattheüs 7: 11-14       Veroordeelt niet! 

 



 
 

07  aug.    Lukas 15                        Het verloren schaap, de verloren penning, 
                                                         de verloren zoon 

14  aug.    Lukas 9: 1-17                De uitzending van de twaalf discipelen 

21  aug.    Lukas 18: 35-43           De genezing van de blinde bij Jericho 

28  aug.    Markus 7:31-37           De genezing van de doofstomme 
04  sept.   Lukas 10: 1-20              De uitzending van de zeventig 

11   sept.  Lukas   17: 5-19            'Geef ons meer geloof' 
Gemeenteliederen 

Hemelvaartstijd:     Tot de hoogten / De Waarachtige 

Pinksteren:              Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige 

Trinitarische tijd:     Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw wworden 

Johannestijd:           Wij staan voor U / Heer, in uw woorden 

Trinitarische tijd :    Zie ons aan in uw offer verenigd / De God van de vrede 

 

 
 
Andere bijeenkomsten in de kerk 

 

Gemeenteviering 

Zondagochtend om 10.00 uur (in principe één keer in de maand) 

De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen mensenwijdingsdienst 
plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half uur. Het is een viering voor en door 
gemeenteleden. Rondom het credo, het evangelie en het Onze Vader voegt eenieder toe wat 
zij of hij heeft meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de 

piano of de gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging. 
Data: 29 mei en 19 juni. 
 

Cursus over het evangelie in de loop van het jaar 

Dinsdagochtend, 10.30 - 11.45 uur 

Deze cursus is in september 2021 begonnen en wordt begeleid door Katarina Knijpenga. 
De bijeenkomsten vinden in een veertiendaags ritme plaats. 
De teksten die we met elkaar bespreken, maken deel uit van het evangelie dat in de loop van 
het jaar in de mensenwijdingsdienst wordt gelezen. Daar er in de cursus niet aan een 
doorlopende tekst wordt gewerkt, kan je ook incidenteel een keer aan een bijeenkomst 
deelnemen. 
Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur. 
Graag een vrijwillige bijdrage. 
 

Data en de te bespreken evangelie-gedeelten(N:B.) 
07 juni    Johannes 14 

21 juni    Johannes 3: 1-16 
 

N.B.'t Staat nog te bezien, of de cursus na de zomerpauze wordt voortgezet. 
 

 
 
 



 
 

 
 'De scheppende kracht van het woord' 
Pinksterviering op de eerste Pinksterdag 5 juni, 12.00-13.00 uur 

Na de mensenwijdingsdienst gaan wij met het boven genoemde thema aan het werk. We 
beginnen met de vijf eerste versen uit de proloog van Johannes die in verschillende talen 
zullen klinken. 
Vervolgens is er een korte inhoudelijke opmaat, waarna de aanwezigen worden uitgenodigd 
om een eigen ervaring te vertellen. 
 

Het 'vlammenwoord' van Johannes de Doper - vroeger en nu 

Zondag 26 juni, 12.00 uur-12.45uur 

Korte beschouwing door Katarina Knijpenga 
 

In de zomermaanden juli en augustus is er op de zondagen, aansluitend aan de dienst, 
gelegenheid om met elkaar belevenissen in de natuur te delen. 
 

Op zondag 10 juli, 12.00-12.30 uur zal Siegwart Knijpenga vertellen over: 
'Onze sleedoorn, een dynamische binnenvetter' 
 

Mededelingen 
 

Uit het gemeenteleven 
  
Op zondag 10 april heeft Marijke van Poelgeest, geboren op 3 december 1938, de 
stervenswijding ontvangen. Marijke was  actief betrokken bij de initiatiefgroep  van de 
gemeente Leiden-in oprichting en heeft veel voor de beginnende gemeente gedaan. Zij 
verhuisde jaren geleden naar Haarlem, waar zij op 11 april is heengegaan. 
Op de eerste Paasdag  17 april trad Charlotte Schouw als lid toe tot onze gemeente. 
Hartelijk welkom Charlotte! 
 
Op zondag 1 mei zeiden Ina  en Tromp de Vries onze gemeente voor een aantal maanden 
vaarwel.  Zij zullen tot eind september in Italië verblijven om hun dochter en haar gezin te 
ondersteunen. 
Hierbij dank ik Ina en Tromp nogmaals heel hartelijke voor hun grote inzet en betrokkenheid 
bij het reilen en zeilen van de gemeente in de afgelopen jaren. 
Door hun vertrek komen een aantal belangrijke functies van het gemeenteleven open te 
liggen, waarvoor wij dringend vervanging zoeken. Tromp heeft te kennen gegeven, dat hij na 
hun thuiskomst in Leiden geen vaste taken meer op zich zal nemen in de gemeente. 
 

Daarom volgt hier een dringende oproep aan alle leden en belangstellenden 
van de gemeente Leiden. 

Wie van u wil de functie van secretaris voor zijn/haar rekening nemen? 

Wie is bereid om vier keer per jaar het gemeentebericht te redigeren? 

Wie wil hand-en spandiensten verlenen in de kerk? 

 

Na het vertrek van onze jarenlange penningmeester Lia Vroonland, oktober 



 
 

vorig jaar, waren er nog drie bestuursleden, te weten Carien van Westing 
(voorzitter), Tromp de Vries (secretaris en redactie van het gemeentebericht) en 
ondergetekende. Waarnemend penningmeester Lieuwe Zigterman en Lia die de 
boekhouding bleef doen, ondersteunden ons. Nu Tromp is vertrokken, kunnen 
wij niet meer functioneren als bestuur. Carien kan de functie van secretaris en 
de redactie van het gemeentebericht er niet bij hebben. Zij is herstellende van 
een longontsteking en heeft nu en ook in de toekomst meer rust nodig om 
letterlijk en figuurlijk weer op adem te komen. 

De secretaris zou lid van de gemeente moeten zijn. De redactie van het 
gemeentebericht kan een belangstellende doen, en de hand- en spandiensten 
kunnen ook door belangstellenden worden verricht. 

(Eén van de leden heeft al aangeboden om de notulen van onze bestuurlijke 
besprekingen te verzorgen.) 

Hierbij doen wij een dringend beroep op u: Help ons, vooreerst voor een jaar, 
tot de zomer 2023! 

Voor informatie en aanbod kunt u terecht bij Carien van Westing 

(tel. 06-52342851) en bij ondergetekende (tel .071-5727618). 
Wij kijken uit naar uw reactie. 
 

Hartelijke groet mede namens Carien, 
Katarina Knijpenga. 

 

 
 

Ingekomen stukken 
 
Dank! 
De Paashaas en Zwarte Piet zijn van verschillend komaf, zou je zeggen. Toch hebben zij veel 
gemeen. Zij doen hun werk stiekem en verrassen je door  goede gaven. Je meent ze te 
kennen, maar je weet naam noch adres. 
Daarom betuigen wij op deze wijze onze dank aan de anonieme gever die ons rond Pasen 
met een pakje vol gezonde en lekkere dingen verwende. 
Siegwart en Katarina Knijpenga 
 
 
Vanuit de naamgevingsgroep 
De naamgevingsgroep is druk doende om leuke acties te organiseren om het benodigde geld 
voor de komende verbouwing bijeen te krijgen. 
Houdt u dus de berichten en mail in de gaten? 
Wij zijn heel dankbaar voor de bijdragen die tot dusver zijn binnengekomen! 
Dat geeft ons de kracht om door te gaan.  
Namens de naamgevingsgroep, Carien 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tijdelijk adres Ina en Tromp 
 
16 Vicolo San Pietro 
10098 Rivoli 
Italië 
 
Nieuw adres Ina en Tromp 
 
Drususlaan 37 
2314 BW Leiden 
 
Samenvatting van de Landelijke Raadsvergadering 20 November 2021 

Na een ochtendprogramma rond het thema gemeenschapsvorming heeft de landelijke raad 

zich in de middag beziggehouden met de begroting van de gezamenlijke kas en het 

Huizenfonds. Er werd gesproken over de toekomst waarin er hoop is op de komst van nieuwe 

priesters naar Nederland. Het landelijk bestuur heeft een stappenplan opgesteld om hierover 

met alle geledingen te overleggen, met name waar het gaat om financiering en huisvesting. 

Voortgaande gesprekken waren er over de viering van het honderd jarig bestaan van de 

Christengemeenschap, in 2022 en over het Ouderenbeleid. 

In het boekenfonds zijn drie herdrukken van oude en veel gevraagde titels toegevoegd. 

Na afloop van de vergadering werd afscheid genomen van de vorige voorzitter van de raad, 

Wietse de Vries. 

  



 
 

 

 
 
 
 
Algemene informatie 
 
Geestelijke: Katarina Knijpenga 
  Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden 
  Tel. 071-5727618 
  Email: k.knijpenga@hotmail.com 

Afwezigheid geestelijke:  29 juli t/m 19 augustus (vakantie) 

Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen, op woensdag alleen in 

noodgevallen. Bij afwezigheid kunt u in dringende gevallen bellen met Carien 

van Westing. 

Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden 

Informatie: Carien van Westing, 

           Telefoon: 071-7505016 of 06-52342851 

Penningmeester: vacant(waargenomen door Lia Vroonland en Lieuwe      

    Zigterman) 

Bank: Triodosbank IBAN-nr. NL84 TRIO 0320406113 
          t.n.v. De Christengemeenschap Leiden 
 Uitgave: Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar. 
Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending. 
Redactie: vacant 
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij  voor het gemeentebericht 
van september t/m november 2022 is zondag 28 augustus. De 
verschijningsdatum is zondag 4 september. 
Website: Informatie over de gemeente in Leiden en over de 
Christengemeenschap, nationaal en internationaal, vindt u op de website: 
www.christengemeenschap.nl  
 
 

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en 
belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige financiële 
basis voor het bestaan van de gemeente 
 
 

mailto:k.knijpenga@hotmail.com
http://www.christengemeenschap.nl/


 
 

Agenda Christengemeenschap Leiden juni t/m augustus 2022 

Mei 
Do.  26  10.30 uur   Mensenwijdingsdienst (Hemelvaartsdag) 

              12.00 uur   Inhoudelijke bijdrage door K.Knijpenga 

Zo.  29   10.00 uur   Gemeenteviering 
 

Juni 
Do.  02   10.00 uur   Mensenwijdingsdienst (Duitstalig) 
 

Eerste Pinksterdag 

Zo.   05   10.30 uur   Mensenwijdingsdienst 

               12.00 uur   Pinksterviering 

Tweede Pinksterdag 

Ma. 06   10.30 uur   Mensenwijdingsdienst (Duitstalig) 
 

Di.   07   10.30 uur   Cursus over de perikopen in de mensenwijdingsdienst 

Zo.   12   10.30 uur   Mensenwijdingsdienst 

Do.  16   10.00 uur   Mensenwijdingsdienst 

Zo.   19   10.00 uur   Gemeenteviering 

Di.    21  10.30 uur   Cursus over de perikopen in de mensenwijdingsdienst 

Zo.   26   10.30 uur   Mensenwijdingsdienst 

               12.00 uur   Inhoudelijke bijdrage door K.Knijpenga 

Do.   30   10.00 uur   Mensenwijdingsdienst 
 

Juli 
Do.   07   10.00 uur    Mensenwijdingsdienst 

Zo.   10    10.30 uur    Mensenwijdingsdienst 

                12.00 uur  ' De sleedoorn, een dynamische binnenvetter' S. Knijpenga 

Do.   21   10.00 uur    Mensenwijdingsdienst (Duitstalig) 
Zo.    24   10.30 uur    Mensenwijdingsdienst 

                12. 00 uur   Natuurbeleving    
                  
Augustus 

Za.    06    10.30 uur   Mensenwijdingsdienst 

Zo.    21    10.30 uur   Mensenwijdingsdienst 
 

September 

Do.  01    10.00 uur   Mensenwijdingsdienst 

Zo.   04    10.30 uur   Mensenwijdingsdienst    
Do.   15   10.00 uur   Mensenwijdingsdienst (Duitstalig) 
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