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Vijfentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 26 november 2017
Voorganger: ds. J. Korf
Organist:
Jonathan Kooman

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Avondmaalscollecte
Deurcollecte: Huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen.

Vieren:
Zondag 26 november, ds. J. Korf, Gedachtenisdienst en Heilig Avondmaal
Zondag 3 december, ds. A.C.Kooijman, Eerste Advent.
Met medewerking van De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 10 december, ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg.
De verhalen uit Genesis 11 (toren van Babel) en Lucas 1 (aankondiging
geboorte van Jezus) zullen tegenover en naast elkaar gezet worden.
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Er is een land van louter licht, waar heiligen heersers zijn
Nooit gaat de gouden dag daar dicht, in duisternis of pijn
Liedboek van de kerken Lied 753 vers 1

Wij zijn erg blij en
dankbaar met dit
besluit, waarmee
de vacature van
ds. Ad Alblas weer
is ingevuld. We
hebben er alle
vertrouwen in dat
de nieuwe predikant met haar kennis en
ervaring een frisse impuls aan onze
gemeenschap kan geven. De intrede
dienst is voorzien op 11 maart. Dat is
zondag ‘Laetare’, wat betekent
‘Verheug U’. In de tussentijd blijft ds.
Jacob Korf ons met raad en daad
bijstaan.

Eeuwigheidszondag 2017.
Gedenken van de gestorvenen.
Gedenken is niet je herinneren.
Herinneren is in gedachten teruggaan.
Gedenken is: wat ooit geschied is dat
haal je door de tralies van het verleden
naar je toe en dan geldt het nu.
Dan geldt het mij.
Erfgenaam van de droom en
geschiedenis van wie mij is
voorgegaan.
We gedenken onze gestorvenen op de
dag van ‘Christus Koning’.
We ontsteken aan de Paaskaars, ‘Licht
van Christus’, een lichtje en noemen
daarbij de namen van onze geliefden
die gestorven zijn.

Onze dankbaarheid gaat uit naar de
Heer die tijdens onze zoektocht een
baken op onze wegen is geweest. Ook
zijn we de leden van de beroepingscommissie, de wijkkerkenraad, de
algemene kerkenraad en de leden van
onze wijkgemeente dank verschuldigd.

En vieren het Paasmaal tot “Christus
gedachtenis”.
Gods redding van de dood is in Hem
verpersoonlijkt.
In Hem wordt Gods barmhartigheid
zichtbaar en tastbaar.
Met Christus staan wij al in die ruimte
van God.
Enige troost, beide in leven en in
sterven.

Den Haag, 11 november 2017
Geachte kerkenraad,
Van harte zeg ik ‘ja’ op het door u naar mij
gezonden beroep om predikant te worden
in de Leidse Binnenstads Gemeente.
Dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat u
hiermee in mij stelt!
In mijn sollicitatiebrief van 19 december
2016 schreef ik: ‘De gedachte een nieuwe
uitdaging aan te gaan en mijn geloof,
kennis en ervaring in te zetten in een
andere context inspireert mij.’ Nu komt
deze uitdaging ook naar mij toe! Ik verheug
mij erop uw pastor te zijn en samen met u
te zorgen voor de blijvende presentie van
een warme, open kerk in de Leidse
Binnenstad.
Met een vriendelijke groet,
Ds. Margreet Klokke

Jacob Korf

-------------

Ds. Klokke
nieuwe predikant LBG
Ds. Margreet Klokke heeft op 11
november laten weten dat zij het beroep
naar de Leidse Binnenstadsgemeente
aanneemt. ‘Van harte zeg ik ja’, zo
begint haar aannemingsbrief. Ze sluit af
met ‘Ik verheug me erop uw pastor te
zijn en samen met u te zorgen voor de
blijvende presentie van een warme,
open kerk in de Leidse Binnenstad’.
(Zie de inhoud van de brief in het kader)
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Joris’ Kerstboom
op het Hooglandse kerkplein

Van de Jeugdwerker..
Kinderkerstfeest
Kerstfeest voor de kinderen in Leiden:
kom je ook? Luisteren naar het
kerstverhaal, kerstliedjes zingen, leuke
muziek. Welke kinderen (van 4-11 jaar)
vinden het leuk om mee te spelen in het
kerstverhaal? We zoeken herders,
engelen, en natuurlijk Maria en Jozef.
Het wordt weer supergezellig, dus meld
je snel aan bij Jan van de Kamp als je
mee wilt doen. Mail
naar janhvdkamp@gmail.com.

Van 15 tot 27 december staat Joris’
Kerstboom op het Hooglandse
kerkplein. Mensen kunnen hun verhaal
in een kerstbal aan de boom hangen
waarmee dierbare(n) letterlijk in het licht
worden gezet. Op 15 december (18.3019.30 uur) wordt de Lichtjesparade
gehouden die eindigt in de Hooglandse
kerk met als slot het ontsteken (20:00
uur) van Joris’ Kerstboom en de
feestverlichting in de stad.

Plaats en tijd: Pieterskerk, 24 december
18.30
Voorganger en verteller:
Matthijs de Jong
Kliederkerk
De volgende Kliederkerk is op Zaterdag
27 januari 16.00 - 18.00 in het
Hooglandse Huys.
Meer info: Lisette Crew
(lisettecrew@gmail.com) of volg:
Kliederkerk in Leiden op Facebook.
-------

Op 23 december komt Joris Linsen naar
Leiden. Hij zal tussen 15:00 - 16:00 uur
met verschillende mensen onder de
boom in gesprek gaan. De lampjes
worden rond 16.30 uur ontstoken. Hier
ligt een verbinding tussen kerk en stad
tijdens feestelijkheden en kerkelijke
hoogtepunten. We willen de kerk
openstellen op momenten dat deze niet
verhuurd is. Samen met BKL, ds. Jacob
Korf en ds. Rob Visser zullen LBG’ers
present zijn. Wie wil meedoen, kan zich
melden bijscribalbg@gmail.com. Op de
website van de LBG staat een
uitgebreid overzicht van voorgenomen
activiteiten en de uurblokken om je in te
schrijven.
---------

Kindernevendienst
Zondag 3 december is
het alweer eerste advent.
Ook met de kindernevendienst willen we hier
ruimschoots aandacht
aan besteden. We gaan
van start met de nieuwe methode van
het Nederlands Bijbelgenootschap
(tekst, liedjes, werkjes), we zijn hier erg
enthousiast over. Zondag 3 dec krijgen
de kinderen een adventskalender,
hiermee kunnen ze zelf op een leuke
manier aftellen naar Kerst. Het stapellied is dit jaar: God heeft iets nieuws
bedacht, iedere week zal er een couplet
bijkomen.
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Compassiesoep 2017

Labyrint

Op 2e kerstdag (dinsdag 26 december
a.s.) gaan we weer soep uitdelen
namens het Levensbeschouwelijk
Platform van Leiden op het station in
Leiden.

Dinsdag 14 november is het Labyrint
van de PGL gepresenteerd aan alle
wijkgemeenten van de PGL.
Het Labyrint is een droom die werkelijkheid geworden is. Jaren geleden liep
Marius van der Heul voor het eerst een
Labyrint in een kerk in San Fransisco,
het was een mooie ervaring, vooral ook
omdat zijn kinderen iets moois beleefden aan het labyrint. Ze begonnen
rennend, maar uiteindelijk liepen ze
rustig en in het middelpunt aangekomen
gingen ze zitten. Ze hadden onderweg
iets moois beleefd. Sindsdien was het
zijn wens ook een labyrint in Leiden te
realiseren. Met het labyrint op doek
hebben we een exemplaar dat in alle
wijkgemeenten kan worden ingezet.
Inmiddels hebben we een werkgroep
met leden uit de Ekklesia en de Leidse
Binnenstadsgemeente (Nelly de Wit,
Rietje van Wijlen en Rob van den
Boom).

Doe je weer mee? Je kan meehelpen
met het maken van soep of het uitdelen
van soep, allebei is natuurlijk ook
mogelijk. We starten dit jaar om 11.30
uur en gaan door tot de soep op is,
ongeveer om 15.00 uur.
Dit jaar willen we het aantal soorten
soep iets veranderen. Te veel
verschillende soepen bleek niet handig.
Daarom voor de soepmakers het
volgende: je kan kiezen tussen het
maken van tomatensoeppompoensoep.
Allebei zonder vlees en zonder
vermicelli of iets dergelijks, zodat we de
soep aan iedereen kunnen uitdelen.
Voor de pompoensoep is een recept
beschikbaar.
Wil je meedoen? Stuur een mailtje
naar Compassiesoep@icloud.com.
Tot 2e kerstdag! Namens het
Levensbeschouwelijk Platform Leiden

Een Labyrint vormt een pelgrimsweg, of
een levensweg, de wendingen in het
pad kan je zien als de wendingen in je
leven. Dat zijn mooie gedachten om
een labyrint te lopen. De bijbel kent veel
van dat soort verhalen die als inspiratie
kunnen dienen voo r het lopen van het
labyrint.

Vrijwilligers gevraagd…
Bij de kerstnachtdiensten in de Pieterskerk,
24 dec. kunnen we nog genoeg helpende
handen gebruiken! Wilt u meehelpen, neem
dan contact op met coördinator Wim Boer,
w-boer@ziggo.nl, of telefoon: 071-5222660
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Je kan een labyrint ook lopen om je
hoofd leeg te maken, en daarmee
ruimte te scheppen voor de ontmoeting
met God.

Diaconaal Weekend..
Meer dan 100 bezoekers!
Kom 7 kijken stond er op de
uitnodigende flyer voor het Diaconaal
Kom 7 kijken stond er op de Weekend.
Meer dan 100 kijkers kwamen op
zaterdagmiddag 11 november naar
De Bakkerij.
Acht eigentijdse kunstwerken rond de
Zeven Werken van Barmhartigheid
werden tentoongesteld.
Heel verschillend en door heel
verschillende groepen gemaakt!
U kunt de kunstwerken nog steeds
bekijken tijdens de openingsuren van
De Bakkerij (ma. t/m do. 9 tot 17 uur en
vr. 9 tot 12 uur. Ze staan er tot en met
vrijdag 19 januari 2018.

We gaan avonden organiseren waarop
je het labyrint kunt lopen, de eerste
avond is op donderdag 18 januari, om
20.00 uur. Om mee te doen moet je je
opgeven via ons mail
adres: labyrint.pgl@gmail.com.
Daarnaast laten we ons graag
uitnodigen door werkgroepen die hun
bijeenkomsten op een andere manier
willen invullen.
Ook tijdens de activiteiten rond Joris
Wensboom zijn we aanwezig.
Marius van der Heul
Namens de werkgroep Labyrint,

Zomerbonnenactie
Ook dit jaar wordt er in de kerkdiensten
rond Kerst gecollecteerd voor de
Zomerbonnenactie van de protestantse
en rooms-katholieke diaconieën. De
bonnen voor levensmiddelen worden, in
samenwerking met SUN Leiden,
uitgegeven aan mensen die dat nodig
hebben.
Uw bijdrage is welkom op rekening NL
46 INGB 0000097065
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Leiden, o.v.v. Zomerbonnenactie.

Nieuws vanuit
De Bakkerij
NIEUWJAARSONTMOETING 2018
Op vrijdag 19 januari
2018 wordt in De
Bakkerij het nieuwe
jaar weer als vanouds
ingeluid met een informele ontmoeting.
Dat doen we natuurlijk met een hapje
en een drankje, maar ook, zoals de
laatste jaren, met een optreden dat het
aandachtsveld van de diaconie op een
creatieve manier wil verwoorden,
verbeelden en onthullen: zangeres
Barbara van Velzen gaat ons verrassen
met Engelse- en Nederlandse liederen
die in haar beleving aansluiten bij het
werk van De Bakkerij.
U bent van harte uitgenodigd in De
Bakkerij, vrijdag 19 januari 2018
van16.30 – 18.00 uur.
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Cantatedienst Pieterskerk
Vanavond, 26 november 19.00 uur, Cantate BWV 236 “Mis in G” van J.S. Bach.
Medewerkenden: William Byrd Vocaal Ensemble o.l.v. Nico van der Meel
Pauline van der Meer, sopraan
Annelies Korff de Gidts, alt
Robert Buckland, tenor
Matthew Baker, bariton
Liturg: ds. Arie Kooijman, Oegstgeest
Organist: Bert Mooiman

AGENDA
26 november
7 november
13 november
15 december
24 december
31 december

Cantatedienst
Moderamen
Kerkenraad
Joris kerstboom
Kinderkerstfeest
Kerstnachtdiensten
20.30 en
Oudejaarscantatedienst

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
22.30 uur
17.00 uur

Pieterskerk
Hooglandse Huys
Kerkplein
Pieterskerk
Pieterskerk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 10 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 december.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen.

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf
Tel. 06-46017788, email: jacobkorf@ziggo.nl

6

