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Ten geleide 
 

Over enkele weken begint de feesttijd die aan Johannes de Doper is gewijd.  

De afbeelding op de omslag is ontleend aan het boek van Volker Harlan over 

het leven en werk van Ninetta Sombart. De auteur voegt er een korte 

beeldbeschouwing bij die ik hieronder in de Nederlandse vertaling weergeef. 

Het schilderij herinnert aan de Johannes-iconen; het is echter heel anders van 

kleur. Johannes staat voor de blauwe rivier, die hemel en aarde scheidt. Deze 

scheiding echter zal door het gebeuren dat met de doop begint, worden 

opgeheven. Zo reikt de gestalte van Johannes die met zijn voeten in het aardse 

leven staat, ver in het rijk aan gene zijde. Een geestelijke zon omstraalt zijn 

hoofd als een aureool. Haar uitstraling verlicht zijn omgeving met een krachtig 

geel en doordringt de blauwe rivier. 

Hij "de grootste uit vrouwen geborene en toch de kleinste in het rijk van de 

hemelen," is als hemelse bode afgebeeld met vleugels. De profeet en het 

evangelie schrijven immers: "Zie, ik zend mijn angelos (mijn engel of  bode) 

voor uw aangezicht uit; hij zal de weg voor u banen." 

Johannes zelf  draagt een groen gewaad; hij is de 'nog aardse' mens, die de brug 

naar de hemel zal slaan over de Jordaan. Hij is de ware 'pontifex maximus', de 

grootste bruggenbouwer. 

 

Johannes de Doper was bevleugeld door de vuurkracht van de geest. Daarvan 

getuigt de rode kleur van de vleugels op de afbeelding. Zijn 'vlammenwoord' 

kan ook in ons een geestelijk vuur ontsteken, opdat de ziel, bevleugeld door 

geestkracht, zich leert te verheffen boven het materiële aardse bestaan om mee 

te bouwen aan de brug tussen hemel en aarde. 

                                                                                       Katarina Knijpenga   

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

        



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 3 juni t/m 25 juli 

Donderdag 3 juni, zondag 6 juni, zondag 13 juni, donderdag 17 juni 

(Duitstalig), Johannesdag, donderdag 24 juni om 10.30 uur, zondag 27 juni, 

zondag 11 juli, donderdag 15 juli (Duitstalig) en zondag 25 juli. 

 

De diensten van 1 augustus t/m 29 september 

Zondag 8 augustus, zondag 22 augustus, donderdag 2 september, zondag 5 

september, donderdag 16 september (Duitstalig), zondag 19 september en 

Michaëldag, woensdag 29 september om 10.30 uur. 

 

De mensenwijdingsdienst en de corona regels 

Aanmelden voor de diensten op zondag en doordeweekse feestdagen 

(2e Pinksterdag 24 mei en Michaëldag 29 september) bij Ina de Vries, tel. 06-

13250052, e-mail: inadevries@casema.nl, graag vóór vrijdagavond 18.00 uur. 

Nieuw: Met ingang van zondag 6 juni kunnen drie personen/echtparen in de 

dienst de communie ontvangen, indien zij dit van tevoren aan Katarina 

Knijpenga (071- 5727818) kenbaar hebben gemaakt. 

Aanmelden voor de dienst op donderdag is niet nodig. 

Nieuw: Met ingang van donderdag 3 juni kunnen drie personen/echtparen 

zonder aanmelding vooraf  de communie ontvangen. Indien dat uw wens is, 

neem dan één van de drie kaartjes mee naar binnen, die bij de ingang van de 

kerkruimte liggen; daarmee wordt voorkomen, dat er meer dan drie 

personen/echtparen ter communie gaan. 

(Deponeer na afloop van de dienst het kaartje weer op dezelfde plek.)       



Vanaf  juni wordt er in principe geen communie meer na de dienst in de 

sacristie uitgedeeld. 

Tot slot: U ontvangt bericht per mail, wanneer de regels verder versoepeld 

kunnen worden. Daar kijken wij immers met z'n allen naar uit. 

De feesttijden 

Trinitarische tijd:            woensdag 26 mei t/m woensdag 23 juni 

Johannestijd:                   donderdag 24 juni t/m zaterdag 24 juli 

Trinitarische tijd:            zondag 25 juli t/m dinsdag 28 september 

Michaëltijd:                     woensdag 29 september t/m zaterdag 30 oktober 

Het evangelie in de dienst 

30 mei          Johannes 4: 1-26       Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw 

  6 juni          Johannes 3: 1-16       Jezus spreekt met Nicodemus 

13 juni          Johannes 1: 35-51     De eerste leerlingen van Jezus 

20 t/m 

23 juni          Lukas 19: 1-10         Zacheüs de tollenaar 

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

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

  4 juli           Johannes 1: 19-34      'Zie het Lam Gods' 

11 juli           Johannes 3: 22-36      'Hij moet groeien, ik moet afnemen' 

18 juli           Mattheüs 11: 2-15     Jezus getuigt van Johannes 

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

  1 aug.    Mattheüs 7: 11-14 Veroordeelt niet! 

  8 aug.    Lukas 15                   Het verloren schaap, de verloren    

                                                      penning, de verloren zoon 

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

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

29 aug.    Markus 7: 31-37 De genezing van de doofstomme 

  5 sept.    Lukas 10: 1-20          De uitzending van de zeventig 

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

19 sept.    Mattheüs 6: 19-34 'Vergaart geen aardse schatten!' 

26 sept.    Lukas 7: 11-17          De opwekking van de jongeling te Naïn 

29 t/m 

  5 okt.          Mattheüs 22: 1-14 De koninklijke bruiloft                          



Gemeenteliederen* 

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

                                    woorden 

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

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

                           vrede 

Michaëltijd:                   Laten wij afleggen de werken der duisternis / 

                           Dood noch leven 

 

*Vooralsnog wordt er niet gezongen in de mensenwijdingsdienst;  

  de liederen worden op de piano gespeeld. 

 

Sacramenten 

 

Priesterwijdingen in Spring Valley (VS) 
Van 13 t/m 16 mei zijn er priesterwijdingen gepland in Spring Valley.  

De volgende kandidaten worden daarop voorbereid: 

Lesley White (Nieuw Zeeland), Jong-Won Choi (Zuid Korea), Kate Kennedy, 

Anna Silber, Victoria Capon, Jeana Lee, Lisa Majoros en Mimi Coleman 

(VS). 

 

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 mensenwijdings-

dienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half  uur. Het is een 

viering voor en door gemeenteleden. Rondom het evangelie, het credo en het 

Onze Vader voegt eenieder toe wat hij of  zij heeft meegebracht: een verhaal, 

een muziekstuk op de piano of  gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging. 

Data tot Kerstmis: 30 mei, 20 juni, 26 september, 24 oktober, 21 november 

en 19 december.                                                                                          



De drie tekenen van het Pinkstergebeuren: 

een machtige wind, tongen als van vuur, het geïnspireerde woord 

Eerste Pinksterdag 23 mei, 12.00 - 13.00 uur (N.B.) 

Na de dienst en een pauze met koffie en thee zal Katarina Knijpenga het 

thema inleiden, waarna Carien van Westing een bij het thema passend verhaal 

vertelt. 

'Wanneer iemand op reis gaat, dan kan hij iets vertellen!' 

Onder dit motto heeft de programma-commissie voor deze zomerse weken  

twee reisverhalen gepland: 
 

I 'De lijn van Michaël' 

Een reis door Europa langs aan de aartsengel gewijde plaatsen 

Zondag 13 juni, 12.00-12.45 uur 

Reisverhaal door Ina en Tromp de Vries (N.B.) 

 

II  Een dag op Skellig Michael, een rotseiland in de Atlantische Oceaan voor 

de zuidwestkust van Ierland 

Zondag 25 juli, 12.00-12.45 uur 

Reisverhaal door Katarina Knijpenga (N.B.) 

 

Het priestergewaad in de Johannestijd 

Zondag 27 juni, 12.00-12.45 uur (N.B.) 

In de vier weken van de Johannestijd verschijnt op de achterzijde van de 

casula, het gewaad dat de priester tijdens de mensenwijdingsdienst draagt, het 

beeld van acht gele, ruitvormige figuren in plaats van de vertrouwde vorm van 

de U. 

Aansluitend aan de dienst zal Katarina Knijpenga de betekenis van deze 

rombische figuren toelichten, die men als motief  op bewerkte stenen uit de 

neolithische tijd vindt. 

 

Nota bene. Vooralsnog verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomsten apart bij 

Ina de Vries op te geven. 
 

 



Cursus over het evangelie in de loop van het jaar 

Dinsdagochtend, 10.30-11.45 uur 

Deze cursus begint op 21 september. De bijeenkomsten zullen in een 

veertiendaags ritme plaatsvinden en worden begeleid door Katarina Knijpenga. 

 

De mensenwijdingsdienst heeft naast zijn vaste woordgestalte een aantal 

teksten zoals de gebeden bij de christelijke feesten en de evangelie-gedeelten, 

die in de loop van het jaar veranderen. De laatstgenoemden leiden de luisteraar 

in een voortgaande ontwikkeling van week tot week door het jaar heen.  

Deze ontwikkeling voltrekt zich in samenhang met de christelijke jaarfeesten 

en de jaargetijden van het natuurlijke jaar. 

In de cursus zullen wij ons niet alleen verdiepen in de aparte evangelie-

gedeelten, maar ook aandacht besteden aan hun bovengenoemde samenhang 

met het christelijke en natuurlijke jaar. 

Data tot Kerstmis en de te bespreken evangelie-gedeelten: 

21 september    Lukas 7: 1-11, 

  5 oktober       Mattheüs 22: 1-14 

19 oktober       Efeziërs 6: 10-18 

  2 november     Openbaring 3: 7-13 

16 november     Openbaring 10: 1-11 

30 november     Lukas 21: 25-36 

14 december     Mattheüs 25: 1-13 

Er is koffie en thee vanaf  10.15 uur. 

Graag een vrijwillige bijdrage. 

Aanmelding tot zondag 19 september bij Katarina Knijpenga. 

 

Mededelingen 

                                                                                                                                             
Uit het bestuur 

 

Het bestuur vergadert op de dinsdagen 25 mei en 15 juni, 10.00 -12.00 uur. 

 

 



Uit de taakgroepen                                                                                                
                                                                                                                 
Geschenk van Theo van Leeuwen 

In de Gemeente Zutphen van de Christengemeenschap heb ik voor de Ge-

meenteberichten jarenlang samengewerkt met Theo van Leeuwen. Hij ver-

zorgde een (kort) gedicht voor de voorpagina en ik deed de eindredactie. 

Eerste bundel 

Toen er een nieuwe dakbedekking voor de kerk in Zutphen nodig was, is in 

2004 in het kader van één van de geldinzamelingsacties een bundeling van 

zijn gedichten gepubliceerd onder de titel Uit zwart rijst rood. Craig Wiggins, 

destijds de priester in Zutphen, heeft hierbij een nawoord geschreven. 

Vier aartsengelen 

Daarna is Theo over de aartsengelen gaan dichten (2009 - 2011). Dit heeft 

geleid tot vier bundels die zijn verschenen bij uitgeverij Perun (Ton Jansen): 

 Spreek Michaël 

 Ik ben Gabriël 

 Rafaël spreekt 

 Uriël nodigt 
Bij de eerste bundel heb ik en bij de laatste bundel heeft Elisabeth een na-

woord geschreven. 

Geschenk 

Theo van Leeuwen schrijft nu als volgt: 

Na een ruime verkoop van vele jaren zijn mijn dichtbundels nu beschik-
baar als geschenk. Voor de jaargetijden schreef ik vier aartsengelmono-
logen; zij vormen het hart van de bundels die bij Perun Boeken versche-
nen. Dankbaar voor de inspiratie die mij geschonken werd, geef ik u 
graag mijn dichtbundels. Voor uzelf of voor mensen die u kent. 

Het GESCHENK bestaat enerzijds uit een bundeling van de vier aartsengelen 

en anderzijds uit losse exemplaren van Uit zwart rijst rood en van de aartsen-

gelen. Het beeld op de gebruikte wikkels is een product van Jan Opdam, beel-

dend kunstenaar, die met de Christengemeenschap in Zutphen is verbonden. 

Het beeld staat ergens bij Heemstede. 

De bundels zijn te verkrijgen in de boekenhoek. 

Lieuwe Zigterman, Leiden 8 mei 2021                                                                                   
 



Algemene informatie 
Geestelijke:   Katarina Knijpenga 

                    Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden 

                    Tel. 071 - 5727618       

                    E-mail: k.knijpenga@hotmail.com 

Afwezigheid geestelijke: 30 juli t/m 20 augustus (vakantie). 

Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met Katarina Knijpenga.  

In overleg met haar zal blijken of  zij op de hulpvraag zelf  kan ingaan of  een 

beroep moet doen op haar collega's van de Andrieskerk in Amsterdam. 

Postadres:   Vestestraat 49, 2312 SW Leiden 

Informatie: Carien van Westing,  

                  telefoon: 071-7505016 of  06-52342851.   

Penningmeester:  Lia Vroonland   

Bank:         ING-bank    IBANnr. NL80INGB0003111310 en 

                 Triodosbank IBANnr. NL38TRIO0212123319                                

                  t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.   

Uitgave:     Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.   

Kosten:      € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending     

                 van het landelijke tijdschrift ‘In beweging’, 4 x per jaar. 

Redactie:   Lia Vroonland, email: lia.vroonland@hotmail.com ;  

                 tel. 071-3315572.  

De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor het volgende 

gemeentebericht (oktober / november 2021) is zondag 12 september.  

De verschijningsdatum van het volgende gemeentebericht is woensdag  

29 september. 

Opgave toezending van het gemeentebericht en adreswijzigingen s.v.p. 

schriftelijk naar het adres van de kerk.  

Website: info over andere gemeenten en landelijke activiteiten is te vin-

den op de internetsite van de Christengemeenschap:  

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. 

http://www.christengemeenschap.nl/

