Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

7 oktober 2018 26e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 7 oktober 2018, 10.00 uur.
Voorganger:
ds. M.R. Klokke en J. Boersema.
Organist: Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Kerk en Israël

Vieren:
Zondag 7 oktober, ds. Margreet Klokke en Jan Boersema. Scheppingszondag. Vierde in de serie diensten ’Voor een nieuw begin’, over Genesis 6.
Zondag 14 oktober, ds. Margreet Klokke. Laatste in de serie diensten
‘Voor een nieuw begin’, over Genesis 7 - 9.
Zondag 14 oktober, 17.00 uur: Evensong, ds. Hanna Rijken.
Zondag 21 oktober, ds. Dennis Verboom. Marcus 10 : 32 – 45 over de zonen
van Zebedeüs en een goede plek in de hemel.
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Zondag 14 oktober, Hooglandse Kerk, 17.00 uur

Evensong
Gezongen door Kamerskoor Voix Jolies uit Voorburg
o.l.v. Klaas-Jan de Groot
Orgel: Anton Doornhein
Liturg: ds. Hanna Rijken

Van de predikant

november, kun je zingen met Willeke,
onze nieuwe organist.
Het is ook mogelijk om losse avonden
uit de serie te bezoeken! Aanmelden
kan bij mij.

Vandaag is de vierde in de serie
diensten met het thema ‘Voor een
nieuw begin’, over de oerverhalen uit de
bijbel. Het is ook
scheppings-zondag,
waarin aandacht is
voor onze relatie tot
de aarde waar wij op
wonen. Gemeentelid
Jan Boersema leidt
de dienst van het
woord. Hij is
milieubioloog en theoloog. Zijn
onderzoek richt zich op de relatie
tussen duurzaamheid, natuur, cultuur,
wereldbeelden en religie.

Dit jaar zal de gedachtenisdienst op 4
november worden gehouden, op de
zondag die het dichtst in de buurt is van
Allerzielen (2 november).
In die
periode
wordt er in
de media
en op
begraafplaatsen
altijd aandacht besteed aan het
gedenken van de overledenen – het is
goed om daar als kerk bij aan te sluiten.
Een andere reden voor deze wijziging
is, dat er in de LBG altijd avondmaal
wordt gevierd op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar. Twee rituelen in één
dienst is te veel, óók omdat we rekening
moeten houden met de kerkdienst van
de LSE die om 11.45 uur begint…
In de gedachtenisdienst worden de
namen genoemd van de mensen die in
het afgelopen jaar zijn overleden. Wie
wil dat de naam van een dierbare
gestorvene genoemd wordt, kan
hierover contact met mij opnemen.

In september is de Kern-cursus
begonnen – een serie avonden over de
hoofdlijnen van de christelijke traditie.
Door het volgen van deze avonden kun
je je persoonlijke verhouding tot de
traditie herijken en leer je nieuwe
mensen kennen. Er zijn nu tien
deelnemers van tussen de 25 en 80
jaar – een kleurrijke groep. Er kunnen
nog twee of drie mensen bij! Wanneer
je belangstelling hebt kun je met mij
contact opnemen.
Eind oktober begint de cursus Liturgie
voor liefhebbers. Sinds mijn komst naar
de Hooglandse kerk leer ik de
liturgische tradities van de LBG steeds
meer kennen. Het is goed om hier als
voorganger en gemeente samen ook
een gesprek over te hebben. Op de
eerste avond zal het gaan over liturgie
in het algemeen, op de tweede in het
bijzonder over het avondmaal. De derde
avond (13 november) is een
gemeenteavond over het avondmaal in
de stille week. En dan ten slotte, op 22

In de week van 14 tot 21 oktober heb ik
herfstvakantie. Wanneer u in die
periode een predikant nodig hebt, kunt
u contact opnemen met onze voorzitter
Cent van Vliet. Hij zal u verbinden met
een vervanger. Zijn mobiele
telefoonnummer is 06-13577348.
Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke
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Bakken voor Nepal

in stilte om tot rust te komen in de
prachtige natuur rondom Huys te
Warmond, vervolgens een half uur
“bezinning”, mediterend over het lied
van David, om te eindigen met een
laatste halfuur “verbinding”, waarbij we
twee aan twee met elkaar spraken over
wat ons bezig hield en wat de tekst voor
ons betekende.
Eenvoudig,
ontspannen,
ondertussen
genietend van
een prachtige
omgeving.
Iedere keer
weer is de
stiltewandeling een
verrijkende
ervaring.
Truus en
Kees: heel erg bedankt voor de perfecte
organisatie!
De volgende stiltewandeling is op 10
november. Houdt voor tijd en plaats de
Op de Hoogte in de gaten!
----------

Op zondag 16 september was bij de
kerkproeverij ook gebak voor Nepal.
Voor en na de dienst is er met verve
verkocht, gegeten en gedoneerd voor
Nepal.
We hebben daarmee 163,52 euro’s
opgebracht. Daarmee hebben we
inmiddels voldoende geld om de 2
meisjes ook volgend jaar weer naar
school te laten gaan. Er is zelfs geld
over en Ram is nu druk aan het denken
hoe we dat het beste kunnen inzetten
om nog meer mensen in het dorp
Changu te helpen.
Vandaag 7 oktober is er opnieuw allerlei
lekkers na de dienst bij de koffie.
Iedereen weer van harte uitgenodigd te
genieten van het lekkers.
Rietje van wijlen
(rietje@vanwijlen.com)
----------

Stiltewandeling
Een terugblik

Op zaterdag 15
september vond
opnieuw een
stiltewandeling
plaats. Ditmaal
in een voor ons
onbekende
omgeving: rond
Huys te
Warmond.
Om half twee
verzamelden we ons bij de Protestantse
kerk in Warmond, op een steenworp
afstand van het landgoed. Na koffie en
thee en een voorstelrondje lazen we
Psalm 131, een pelgrimslied van David.
Daarna vertrokken we naar het
landgoed en begon de eigenlijke
stiltewandeling: een half uur wandelen

Kaarten en postzegels
Na de zomer heb ik het mooie kistje
geleegd dat Kees Zaalberg voor de
gebruikte kaarten en postzegels
gemaakt heeft. Deze kaarten en
postzegels worden landelijk ingezameld
en aan verzamelaars verkocht. De
opbrengst gaat voor twee derde naar
Kerk in Aktie en voor een derde naar de
Gereformeerde Zendingsbond. De
opbrengst bedroeg in 2017 30.000
euro.
U ziet, de inzameling is niet voor niets!
Toos Boersema, diaken ZWO.
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Kliederkerk – Meer dan genoeg
voor iedereen!

organisatie van deze gezellige
middagen!
Kijk op de facebookpagina:

Zaterdag 22 september hebben we
weer Kliederkerk gevierd. Dit keer ging
het over de vijf broden en twee vissen,
waarmee Jezus meer dan 5000
mensen te eten gaf.

https://www.facebook.com/KliederkerkLeiden/

of stuur een email naar
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Emmie Kaljouw-Conijn

Leidse Cantorij maakt kennis met
ds. Margreet Klokke
Maandagavond 24 september was een
memorabele koorrepetitie. De motor
van het Willisorgel raakte oververhit en
de hele cantorij moest een half uur
buiten wachten tot de motor, onder
toeziend oog van de brandweer, was
afgekoeld. Het nieuws haalde zelfs de
nationale nieuwssite Nu.nl. Gelukkig
was het koor in het goede gezelschap
van ds. Margreet Klokke, die een avond
kwam meezingen om nader kennis te
maken.

Het verhaal is onder andere te lezen in
Johannes 6: 1-15 en Mattheüs 14: 1321. Omdat een jongen zijn broden en
vissen wilde delen, kon Jezus er de
hele groep mensen mee te eten geven!
Na afloop bleven zelfs nog 12 volle
manden over.
We luisterden naar het verhaal en de
kinderen gingen de kerk in, op zoek
naar de broden en vissen.
Er waren allerlei werkjes om uit te
kiezen, zoals broden van klei, vissen
met kralen, kettingen en mandjes met
broden en vissen erin.
Ook was er koekhappen en een spel
om vissen te vangen. We hebben
samen kibbeling met brood en salade
gegeten, met fruit als toetje. Tot slot
zongen we het zegenlied en daarna
was het alweer tijd om naar huis te
gaan!
De volgende kliederkerk staat gepland
voor zaterdag 17 november.
Komen jullie ook?
Je kan je ook opgeven als vrijwilliger
om mee te denken en te helpen bij de

Na de pauze spraken wij met haar over
de repetitie, haar eigen muzikaliteit en
muziek in de kerk. U kunt het interview
bekijken op het YouTube kanaal van de
Leidse Cantorij (te vinden via:
www.leidsecantorij.nl/vlogs; of
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
onder het Laatste Nieuws).
Kathinka de Ruiter
sopraan Leidse Cantorij
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Classispredikant

Klokke. De opzet van de kring is dat
een van de deelnemers als het ware in
de huid kruipt van een Bijbels figuur. De
andere deelnemers stellen hem of haar
allerlei open vragen, waardoor we de
figuur goed leren kennen. Na de pauze
hebben we het met elkaar over een
vraag in het hier en nu, die het
Bijbelverhaal bij ons oproept, en we
sluiten af met een gebed.

Zoals bekend is
in het kader
protestantse
kerk 2025
Nederland
opgedeeld in
minder classes
dan voorheen.
Elke classis
krijgt
Ds. Julia van Rijn
bovendien een
eigen classis-predikant.
Op de 1 e zondag van de herfst - 23
september 2018 - is in de
Scheppingskerk in Leiderdorp gevierd
dat ds. Julia van Rijn als
predikant aan onze classis (ZuidHolland Noord) werd verbonden.
Nadat eerst afscheid werd genomen
van ds. D. Ph van Looijen, die veel voor
de heeft betekend, werd de gelofte
voorgelezen en ontving, omringd door
zes afgevaardigden van de ringen
binnen de classis, mevrouw van Rijn de
zegen.
De zegenbede werd uitgesproken door
ds. Esmeralda Mandemaker,
predikant in Noordwijkerhout.
Hierna ging ds. van Rijn voor in de
dienst van het woord. Na afloop ontving
de nieuwe classispredikant felicitaties,
onder andere van de Leidse
Binnenstadsgemeente. Tijdens de
ontmoeting vertelde ze dat zij en haar
man zich in Leiden gaan
vestigen.
Sandra Breugem

Dit keer was het de beurt aan Jona.
Zijn naam betekent 'duif'.

Een duif brengt goed nieuws en vrede,
en keert telkens weer om. Het motief
van 'omkeren' zie je ook in het verhaal
van Jona. Hij keert zelf om, weg van
God. Keert daarna via zijn reflectie in de
buik van de vis, opnieuw om. Die buik
doet denken aan een kloostercel, een
stilteruimte. Jona verwacht dat God
Nineve letterlijk zal omkeren. Maar dat
gebeurt niet, omdat de mensen uit
Nineve zelf omkeren. Het verhaal van
Jona laat ons zien dat Gods goedheid
en genade voor iedereen gelden. En
dat 'heidenen' aan Jona - en aan ons een spiegel kunnen voorhouden: Sta op
en treed eens uit je eigen wereldje. Ben
je bereid toenadering toe te zoeken tot
degenen die jouw Ninevé zijn?

Ruurd Salverda

----------

Verdiepingskring
Op 25 september kwam deze kring voor
het eerst dit seizoen bijeen, met ds.
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En wat leer je van hen?
Het was een mooie avond en we
nodigen nieuwe belangstellenden van
harte uit om (een keer of vaker) mee te
doen aan deze kring. De volgende
bijeenkomst is op dinsdag 27 november
om 20 uur in het Hooglandse huis.

opgevraagd worden via het
bovenstaand mailadres.
Marius van der Heul

----------

Wereldgebedsdag 2019

Jose Clarisse

----------

Wereldgebedsdag is altijd op
iedere eerste vrijdag van maart.
Dan gaat het gebed de wereld rond.
Wereldgebedsdag wordt georganiseerd
door christenvrouwen, die door gebed
en actie invloed willen uitoefenen op
mensen en hun omgeving. Net als
andere jaren wordt ook nu de dienst
voorbereid door vrouwen van
verschillende christelijke kerken uit een
specifiek land.

Labyrint
Dinsdag 9 oktober wordt een Labyrint
avond georganiseerd in de
Regenboogkerk. Aanvang 20:00 uur.
Het programma zal bestaan uit een
korte inleiding waarin we uitleggen wat
het labyrint is. Daarna lezen we een
Bijbelverhaal, die kan dienen als
inspiratie tijdens het labyrint lopen.

In 173 landen houden mensen op deze
vrijdag de handen gevouwen en wordt
er gezongen. In Nederland gebeurt dat
op ruim 500 plaatsen. In 2019 zal op 1
maart de Wereldgebedsdag ook weer in
Leiden plaats vinden. De dienst van
2019 is voorbereid door vrouwen uit
Slovenië. Zij hebben als thema
gekozen: “komt allen, het feest is klaar”
naar aanleiding van Lucas 14: 15-24.
We willen in het najaar van 2018
beginnen aan de voorbereidingen van
de dienst. We verdiepen ons dan in het
land en het leven van de vrouwen die
daar wonen. Maar ook in het thema
van de dienst en wat dat voor ons

Na het lopen van het Labyrint praten we
nog even na.
Als je wilt meedoen, laat dat dan even
weten via ons
mailadres: labyrint.pgl@gmail.com.
We houden elke tweede dinsdag van de
even maanden een Labyrint avond. Dat
zijn dus 9 oktober 2018,
11 december 2018, 12 februari 2019,
9 april 2019 en 11 juni 2019.
De locatie wisselt, dus die maken we
vooraf bekend, maar kan ook
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betekent. Er is elk jaar weer een groep
van vrouwen van verschillende kerken
die samen de dienst voor bereiden. Elk
jaar is het ook weer een andere groep.
Daarom de uitnodiging: wie heeft er zin
om mee te doen? Het kost ongeveer 45 avonden in de voorbereiding. En
natuurlijk de avond zelf.
Wees welkom. Wil je iemand anders
mee nemen, heel graag. En ken je een
vrouw uit Slovenië die mee zou willen
doen: ook heel graag. Het is met nadruk
bedoeld voor vrouwen uit alle
verschillende (Leidse) christelijke
kerken.
Praktisch gezien: Op dit moment is nog
niet bekend op welke avond we gaan
beginnen.
Ben je geïnteresseerd: graag even
aanmelden via
LeidenWGD@gmail.com.
Ook als je nog niet zeker weet of je kunt
komen meld je aan en dan komt vanzelf
de uitnodiging en dan kun je altijd nog
kijken of je kunt.
Met groet,

zoek ben naar particulieren die een
kamer over hebben en een student in
huis willen nemen voor minimaal 4
maanden of langer.
In verband met het kunnen openen van

een Nederlandse bankrekening is het
wel fijn als de student zich bij de
gemeente mag inschrijven. Financiën
zijn geen probleem voor deze
studenten, het gaat echt om kamer
gebrek. Aanmelding kan bij Jantien
Delwel: J.delwel@sea.leidenuniv.nl .
---------Cantatedienst
Op zondagavond 28 oktober om 19:00
uur vindt er een Cantatedienst plaats in
de Pieterskerk.
Uitgevoerd wordt de cantate BWV 106
van J.S. Bach:
‘Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit’ door
Collegium Musicum
onder leiding van
Gilles Michels.
Liturg: ds. Margreet
Klokke.
Solisten:
Wendy Roobol,
sopraan;
Gilles Michels
Annette Vermeulen,
alt; Leon van Liere, tenor; Johan
Vermeer, bas.
Toegang is gratis.
----------

Sylvania Oosterling
Rietje van Wijlen

----------

Kamernood voor Internationale
studenten
Dit collegejaar hebben zich in
Nederland en dus ook in Leiden een
record aantal internationale studenten
ingeschreven.
(zie ook https://nos.nl/artikel/2165643recordaantal-buitenlandse-studenteninnederland.html) Ongeveer de helft
heeft huisvesting gevonden via de
Universiteit Leiden of via particulieren.
Helaas hebben nog honderden
studenten geen woonruimte gevonden
en dat is dan ook de reden dat ik op
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Orgelconcert Willeke Smits
Zaterdag 20 oktober 2018,
Tijd: 20.15u, kerk open 19.30 met koffie/thee.
Programma: Nederlandse componisten op
de orgels van de Hooglandse Kerk.
Toegang: vrij, collecte na afloop.

Agenda
9-10-2018
9-10-2018
10-10-2018
13-10-2018
14-10-2018
18-10-2018
24-10-2018
28-10-2018
30-10-2018
30-10-2018

Moderamen
Labyrint
Kern-cursus
Kerkenraadsdag
Evensong
Donderdagochtendkring
Kern-cursus
Cantatedienst
Cursus Liturgie voor Liefhebbers
Leerhuis

20.00 uur
20.00 uur
20.15 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
19.00 uur
20.15 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Regenboogkerk
Hooglandse Huys
De Stal, Kaag
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 21 oktober
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 15 oktober
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’)

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
predikant: Ds. M.R. Klokke,
Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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