Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

4 november 2018, 26e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 4 november 2018, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist: Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Kosten predikanten en
Kerkelijk werkers

Vieren:
Zondag 4 november, ds. Margreet Klokke, Gedachtenisdienst.
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verleent muzikale medewerking.
Zondag 11 november, ds. Peter Verhoeff, Alkmaar. We lezen over de storm
op het meer. We luisteren onder andere naar Martin Luther King. Dit jaar is het
50 jaar geleden dat hij vermoord werd. Hij spreekt over angst ...
Zondag 11 november, 19.00 uur, Clustervesper in de Marekerk, mmv Schola
en Leidse cantorij.
Zondag 18 november,10.00 uur, ds. Margreet Klokke, avondmaal.
Eerste in de serie diensten ‘Slag om het hart’.
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Zaterdag17 november van 16 tot 18 uur
in het Hooglandse Huys:

Kliederkerk viert Advent
voor kinderen tot 12 jaar met begeleiding.
Aanmelden kan via Facebook (KliederkerkLeiden)
of email (jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

heen? Of ben je ook gericht op ‘het
verticale’, op wat onzichtbaar is, op de
Eeuwige? Over vragen als deze zal er
in de tijd voor kerstmis worden
nagedacht. Teksten die in deze periode
aan bod zullen komen zijn onder
anderen: Matteus 25: 1-13, Lucas 3 en
Lucas 10: 38-42.

Van de predikant
Het is een oude
traditie van de kerk
om op of rond
2 november
(Allerzielen)
degenen te
gedenken die in het
afgelopen jaar
gestorven zijn, ten teken dat de
Eeuwige hun en onze namen niet
vergeet. Dat gebeurt vandaag ook in de
Leidse Binnenstadsgemeente. De
namen van overleden gemeenteleden
en betrokkenen bij de LBG zullen
worden genoemd, hun familieleden
steken een kaars voor hen aan. Er
wordt ook een kaars aangestoken voor
de mensen die niet genoemd zijn, maar
aan wie wel wordt gedacht vandaag. Ik
hoop dat dit voor u / jullie van betekenis
zal zijn.

Op 2 december is er weer een
doopdienst. Het gesprek met alle
doopouders is op dinsdag 20 november
om 20.00 uur in het Hooglandse Huys.
Aanmelden kan nog bij mij via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
De tweede avond van de cursus
Liturgie voor Liefhebbers is a.s. dinsdag
6 november. Wie de eerste avond
gemist heeft en toch graag een keer
zou willen komen – geen probleem, de
avonden zijn ook los te volgen. Wel is
het handig om van tevoren te weten
hoeveel mensen ik kan verwachten.

Op 18 november zal er een nieuwe
serie diensten beginnen met als thema:
‘Slag om het hart’.
Ik koos dit, naar
aanleiding van een
boek met deze titel
van Herman Paul,
Gronings theoloog.
De ondertitel ervan
is ‘Over de
secularisatie van
het verlangen’. Hij
schrijft daarin, dat
de secularisatie niet
alleen invloed heeft op de publieke
ruimte, maar ook binnendringt in het
hart van ieder die zich door een
geloofstraditie laat dragen. Want wat
leeft er in je hart, waar verlang je naar?
Ben je gericht op ‘het horizontale’, op
dingen en mensen in de wereld om je

Dinsdag 13 november is er een
gemeenteavond over liturgie. Want het
is goed om hier af en toe een gesprek
met elkaar over te hebben, als
voorganger en gemeente. Ik hoop velen
van u / jullie dan te ontmoeten! Het zal
in het bijzonder gaan over het avondmaal in de stille week.
Hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke

---------PgL Beleidsplan 2019-2023
Concept aangeboden
De Commissie Beleidsplan heeft haar
voorstel voor een nieuw beleidsplan
voor de komende vijf jaar afgerond. Het
concept is aan de geloofsgemeenschappen toegezonden. Het staat
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inmiddels op de website van de LBG.
Tot 10 november kunnen kerkenraden
reacties inzenden. De kerkenraad heeft
het plan op 17 oktober besproken.
Naast grote waardering voor de
accenten en de opzet zijn er enkele
vragen naar voren gekomen.

Kort en helder
Het is van het begin af aan de
bedoeling geweest een kort en
overzichtelijk plan te schrijven met
duidelijke accenten. Met een
samenvatting van ruim één A4 en vier
accenten - pastoraat, zichtbaarheid,
vrijwilligers en bestuur, gebouwen als
plaats van samenzijn - is dat met enige
inspanning gelukt.
Eerste ervaringen
De eerste ervaringen uit de eerste
beleidsperiode zijn kort opgesomd. Wat
opvalt is de rust die is ontstaan en het
vertrouwen dat is opgebouwd. Ook zijn
er voornemens niet gerealiseerd.
Daaruit is een duidelijke les getrokken
dat nieuwe plannen een duidelijk
draagvlak vereisen.

Voorbereiding
Vorig jaar zijn vier bijeenkomsten
geweest met een meer oriënterend
karakter. Dit jaar is de commissie tien
keer bijeen geweest om de plannen af
te ronden. Er zijn afstemmende
gesprekken geweest met het College
van Kerkrentmeesters en het ministerie
van predikanten. De Algemene
Kerkenraad is twee keer tussentijds
geïnformeerd.

Kernwaarden
Het is een boeiende uitdaging om op
één pagina gezamenlijke woorden te
vinden voor datgene wat ons bindt en
waarvoor we staan. Het is een
inhoudelijke beschrijving geworden met
een grote mate van openheid. Die staat.

De bijeenkomsten aan het begin van
het traject waren nodig om de sfeer
vanaf het begin goed te houden en niet
terug te vallen op oude discussies. De
drie zogenoemde schilgemeentes (De
Verbinding, De Merenwijk en Leiden
Zuidwest) hebben zomer 2017 een
notitie geschreven die erop neer kwam
dat de geloofsgemeenschappen zouden
opgaan in een centraal geleide
protestantse gemeente Leiden. Deze
notitie is gelukkig van tafel en het
uitgangspunt voor de nieuwe periode is
het zelfstandig functioneren van de vijf
geloofsgemeenschappen. Dit uiteraard
als er voldoende mensen en middelen
zijn.

Vitaliteit geloofsgemeenschappen
De discussie heeft zich hier toegespitst
op drie punten.
Het Leiden breed overgaan van het
begrip ‘wijkgemeente’ naar
‘geloofsgemeenschap’. Dat is bij de
LBG al lang en bij de meesten
ruimschoots ingeburgerd.
Vervolgens is veel tijd en aandacht
besteed aan Leiden Zuidwest (LZW).
Voorgesteld wordt de contracten voor
bepaalde tijd te handhaven en ‘Voor
LZW is een Taskforce ingesteld met
vertegenwoordiging uit de AK, het CvK

De Diaconie heeft terecht in dit plan een
prominente plaats gekregen.
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en LZW om op integrale wijze de
toekomstige huisvesting van deze
geloofsgemeenschap te bezien’.
Belangrijk is dat de huisvesting wordt
afgestemd op de omvang en het
draagvlak van deze
geloofsgemeenschap.

Commissie GroeneHooglandse kerk
heeft op 10 oktober - de dag van de
duurzaamheid - voorstellen besproken
voor projecten in de HK in 2019 en
2020. Voor het eind van het jaar worden
die afgerond.
De LBG zou bij de Diaconie kunnen
bezien welke mogelijkheden er zijn om
een concreet project voor onze
rekening te nemen. De Diaconale Raad
kan voorstellen voorbereiden.

Een derde punt is de samenwerking
tussen LBG en Bijzonder Kerkenwerk
Leiden (BKL). Kernpunt is ‘Het
vereenvoudigen van het bestuursmodel,
waarbij BKL verder gaat als
zelfstandige commissie van de LBG
met eigen en samenwerkingsprojecten.
De 0.1 fte wordt aan de LBG
toegevoegd.’. Deze teksten zijn
afgestemd met vertegenwoordigers van
BKL. Het is een lang gekoesterde wens
om de vele activiteiten van BKL ook op
passende wijze gewaardeerd te zien.
We zullen plannen moeten maken om
deze ruimte in te vullen.

Pastorale zorg
Dit is het
belangrijkste accent
voor de komende
periode. Het is
overal een uitdaging
om met het werk
rond te komen.
Vandaar dat elke geloofsgemeenschap
in de periode 2019-2023 er 0.2 fte
(€17.000,-) bij krijgt. Er worden concrete
voorstellen voor deze 0.2 fte verwacht.
Wij hebben eerder besloten om dit geld
te besteden aan de kosten voor de
jeugdwerker.

Vitaliteit op stedelijk niveau
Hier worden de accenten gelegd bij de
zichtbaarheid van de kerk,
duurzaamheid en de Diaconie. De
zichtbaarheid van de kerk is op het lijf
van de LBG/BKL geschreven. Dit geeft
nog meer bedding aan onze activiteiten
in en rond de HK. Bovendien biedt het
PgL Communicatieplan middelen om de
kerk in de stad te presenteren.
Het is
goed
nieuws
dat de
ingezette lijn bij
duurzaamheid wordt voortgezet. Dit betekent dat
PgL- breed deze periode € 250.000,beschikbaar is voor goede plannen. De

Vrijwilligers en bestuur
Hier staat de vereenvoudiging van de
bestuursstructuur centraal en het
delegeren van zoveel mogelijk
activiteiten. Dit is tijdens de kerkenraadsdag op 13 oktober besproken.
In de vorige OdH is daarvan verslag
gedaan.
De AK blijft tweemaandelijks
vergaderen en er komt één i.p.v. twee
afgevaardigde(en) per geloofsgemeenschap.
Er komt daarnaast een extern
onderzoek naar de werkzaamheden
van de AK, CvK en Kerkelijk Bureau.
Dat voorstel verdient brede steun.
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niet altijd in de PgL pot belanden. Er
komt een commissie om op langere
termijn de noodzaak, kosten en baten
van de gebouwen in kaart te brengen.

Beleidsinstrumenten
De matrix wordt gehandhaafd. Wel
komt er op aandringen van de
predikanten een discussie over
mogelijke verruimingen van de
afbakening van parameter 3 (doop,
belijdenis, huwelijk en begrafenis). Het
is belangrijk dat het principe van ‘gelijke
monniken, gelijke kappen’ blijft
gehandhaafd en dat niet via zijwegen
de gehele matrix ter discussie wordt
gesteld.

Begroting en meerjarenraming
Tegenover de nieuwe initiatieven staan
bezuinigingen en extra inkomsten.
De PgL teert niettemin licht in op het
vermogen. Dat is verantwoord omdat de
afgelopen periode extra geld is
binnengekomen bij de overstap naar
een andere beleggingsbeheerder. Het
College van Kerkrentmeesters werkt
nog aan de meerjarenraming.

Er is een lange discussie geweest over
het Vitaliseringsfonds. Kunnen
aanvragen voor 2019 worden
ingediend? Dat is mogelijk. De LBG
heeft het project Pelgrimstocht
Pinksteren en de Kreuzweg ingediend.
Verder gaat het over het financieren
van evenementen en de projecten voor
volgend jaar. Voorgesteld wordt jaarlijks
€ 15.000,- uit het fonds hiervoor
beschikbaar te stellen. Voorstellen
kunnen het hele jaar worden ingediend
en doorlopen een versnelde procedure.
Belangrijk hier is te voorkomen dat
projecten tussen wal en schip raken.
Voor de LBG gaat het hier om de
Kindermusical, de Bløfdienst. Deze zijn
inmiddels goedgekeurd.

Tenslotte zal ook de LBG een overzicht
moeten geven van de wijkkas en
financiële middelen waar eventueel een
beroep op kan worden gedaan. Dit
betreft de Vereniging Irene en de
Vrienden van de HK.
Cent van Vliet

---------Jubilarissen en bruidsparenmiddag
Afgelopen vrijdagmiddag, 26 oktober,
was er feest in de Hooglandse Kerk! Bij
de ingang speelde een draaiorgel
feestmuziek om al onze jarigen met een
kroonjaar en bruidsparen met een
huwelijksjubileum te onthalen.

Gebouwen
Dit blijft een gevoelig punt. Er is
gekozen de kosten zoveel mogelijk te
reduceren (duurzaamheid, slim gebruik
en verhuur) en de opbrengsten te
verhogen door meer multifunctioneel
gebruik. Er zijn grote verschillen tussen
de kerken bij de opbrengsten uit
verhuur. Verliesgevende contracten
behoren tot het verleden. Het is jammer
dat geen concrete doelstellingen bij de
extra verhuur zijn opgenomen. Ook is
gebleken dat opbrengsten uit verhuur

Foto: Niek Bavelaar

Meer dan 70 gemeenteleden kwamen
bijeen om dit met elkaar te vieren,
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waarbij ontmoeting centraal stond, het
met elkaar delen in vreugde. Er was
muziek, want bij een verjaardag of
jubileum mag het “Lang zal ze leven”
natuurlijk niet ontbreken! Maar er was
ook ruimte voor een boodschap en
dankbaarheid. Daarom nam Ds.
Margreet Klokke het woord en nam ons
mee in twee prachtige gedichten. Voor
onze bruidsparen koos zij het gedicht
‘Onder de appelboom’ van Rutger
Kopland. Hoe mooi het is als je naast je
kijkt en je ziet dat jij het bent die naast
me is komen zitten. Geluk is soms zo
mooi en tastbaar in kleine dingen en
zeker voor onze bruidsparen waarvan
sommigen zelfs 60 jaar getrouwd
waren! De middag werd afgesloten met
een heerlijke en verassende wijn- en
kaasproeverij van Le Geux wijnen en
Rotteveel boerenkaas. Onder het genot
van een heerlijk drankje en een stukje
kaas ging de ontmoeting nog lang door.
Het was een feest om u allen te mogen
ontvangen en voor u deze bijzondere
middag te mogen organiseren.

sloppenwijk te bezoeken en een
speeltuin voor hen te bouwen. Om geld
voor deze speeltuin in te zamelen zal zij
zondag 18 november na de dienst
verjaardags- en kerstkaarten verkopen.
Wilt u hieraan bijdragen via de bank,
dan kan dat ook, vraagt u dan
via diaconaleraadlbg@gmail.com om
haar bankrekeningnummer.
Tevens zal Lia die zondag op beschuit
met muisjes trakteren ter gelegenheid
van de "komst" van weer een nieuw
sponsorkind in haar leven:
Cia, woonachtig in Indonesië.
---------Gemeenteavond Marekerk
Op woensdagavond 14 november komt
Margriet van der Kooij een lezing geven
over het thema kerkverlating onder
jongeren. Dit naar aanleiding
van haar boek 'Als kinderen andere
wegen gaan'. De tieners, twintigers en
dertigers van nu maken kennis met heel
andere horizonten dan hun ouders en
grootouders. Er is een enorm aanbod
van gedachten, opvattingen, leefstijlen
en muziekculturen. Datzelfde geldt voor
geloof en levensoriëntatie.
De vanzelfsprekendheid om het spoor
van de ouders te volgen, is weggesijpeld. Daarover gaat de lezing en
gaan we met elkaar in gesprek.
Deze avond is voor iedereen die dit
onderwerp aan het hart gaat. Ouders,
grootouders, jeugdwerkers, mensen die
meeleven met ouders wiens kinderen
andere wegen zijn gegaan, en andere
betrokkenen. De inloop is om 19.45u,
we starten om 20.00u in de Marekerk.
Wees van harte welkom.

Geertrui Vroomans & Geertrui Betgen

---------Speeltuin voor Colombiaanse
Kinderen

Namens de werkgroep
jeugd Marekerk,
Gerdien Bertram-Troost en
Wieneke Hollebrandse-Kirpestein.

Ons gemeentelid Lia van der Laan gaat
in februari 2019 met "Compassion" naar
Colombia om aldaar de kinderen in een
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Wandelen in stilte
Zaterdagmiddag 10 november is er
weer een stiltewandeling.
Deze keer over het strand in Katwijk.
Voorafgaand komen we bij elkaar in de
kapel van de Soefi tempel en bereiden
ons voor met het houden van een
meditatie.
We beginnen dit keer
iets vroeger en wel om
12.30 uur ivm ‘het getij’.
Onze wandeling kent
drie pijlers:
stilte, bezinning en
verbinding.
Het eerste halfuur lopen
we in stilte, het
tweede deel bezinnen
we ons in stilte op een
thema en het laatste halfuur zoeken we
verbinding om naar behoefte, onze
ervaringen met elkaar te delen. De
wandeling duurt ongeveer 90 minuten
en we sluiten met elkaar ons
bijeenkomen af om ongeveer 15.00 uur.
De kosten bedragen 6 euro per
persoon. Graag aanmelden bij Truus en
Kees Zaalberg, truus.kees@ziggo.nl.

Ouders zijn blij en dankbaar voor onze
hulp. Hierdoor kunnen de kinderen weer
een jaar naar school en de ouders
hoeven zich niet in de schulden te
steken voor de schoolkosten.

Opbrengst taarten actie: 1339 euro
(totaal van afgelopen jaar)!
Kosten voor schoolgeld voor drie
kinderen voor het hele aankomende
schooljaar (omgerekend rond 885
euro), is betaald. Het resterende bedrag
454 euro heb ik de ene helft aan
opbouw van een huis die door de
aardbeving was verwoest, en de andere
helft aan een man uit Changu (mijn
dorp) die door de ernstige ziekte in het
ziekenhuis ligt, overhandigd. Deze
beide mensen hebben het niet breed.
Daarom heb ik de keuze gemaakt om
ook deze mensen te ondersteunen.
Namens al deze mensen uit Changu wil
ik hun dank overbrengen aan alle kleine
en grote bakkers.”
Namens alle bakkers kan ik zeggen dat
we erg blij zijn met de opbrengst en
bovenal met de gulheid van onze
gemeenteleden, die elke keer weer zo
gul gedoneerd hebben.

---------De Nepal Bakactie
Verslag van Ram:
“In oktober, op bezoek aan het dorp
Changu in Nepal
afgelopen week,
heb ik de donatie
voor schoolgeld
voor drie
kinderen,
Aayusha, Alisha
en Sishir
Budhathoki aan
school
overhandigd.

Trouwens, op 11 november is er weer
lekkers in de tuinzaal voor Nepal.
Email rietje@vanwijlen.com voor wie
ook een keer mee wil bakken.
Met groet,
Rietje van Wijlen
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Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken

Dit eerstelingsbewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken
Laat het stil in zijn waarde
zaad in donkere aarde
zaad in de donkere aarde
En het zal groen ontwaken.
Ida Gerhard.

Agenda
6-11-2018
6-11-2018
7-11-2018
10-11-2018
11-11-2018
13-11-2018
13-11-2018
14-11-2018
17-11-2018
25-11-2018

Moderamen
Cursus Liturgie voor Liefhebbers
Kern-cursus
Stiltewandeling
Clustervesper
Gemeenteavond
Leerhuis
Kerkenraad
Kliederkerk viert Advent
Cantatedienst

13.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
12.30 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Katwijk
Marekerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Pieterskerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 18 november
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 12 november
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-mailadres:
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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