Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

18 november 2018, 26e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 18 november 2018, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist: Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Huur en onderhoud
Kerkelijke gebouwen.

Vieren:
Zondag 18 november, ds. Margreet Klokke, Heilig Avondmaal. Eerste van
een serie diensten met als thema: ‘Slag om het hart’.
Zondag 25 november, ds. Jacob Korf, Den Haag.
Zondag 2 december, ds. Margreet Klokke, Doopdienst.
Muzikale medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
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Op 2 december is er weer een
doopdienst. Vier dopelingen zijn
intussen aangemeld. Het gesprek met
alle doopouders is op dinsdag 20
november om 20.00 uur in het
Hooglandse Huys. Wie meer informatie
wil over de doopdiensten in de LBG, dat
kan bij mij via:
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
De eerstvolgende doopdienst is op 10
maart 2019.

Van de predikant
Vandaag begint er een nieuwe serie
diensten 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
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.
Vandaag wordt er in verband met deze
vragen stil gestaan bij Matteüs 25: 1-13,
de gelijkenis van de wijze en de dwaze
meisjes.

Op 7 december is de opening van de
Winter Wonder Weken van de Leidse
Binnenstad in de Hooglandse kerk. In
de periode tot kerst zal de kerk
geregeld opengesteld worden voor
bezoekers, omdat we als kerk mee
willen gaan ‘op de adem van de stad’.
Wie wil helpen – dat kan! U leest hier
meer over in het stukje van Cent van
Vliet, de voorzitter van de kerkenraad.
Hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke

Gezocht: diaken
Als Diaken ben je één van de gezichten
van de gemeente en geef je handen en
voeten aan onze diaconale taak: de
dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid in de gemeente en
wereld, de dienst van de Tafel van de
Heer en de inzameling van de collectes.
In de praktijk betekent het (ook) dat je
diaconale projecten ondersteunt, volgt,
organiseert en/of stimuleert in en voor
onze gemeente. Je vindt het leuk om te
organiseren en je bent een netwerker,
die mensen, nood, project en hulp
verbindt.
Voor meer info kun je je wenden tot
Toos Boersema of Sandra
Breugem, diaconaleraadlbg@gmail.com

Als afsluiting van de cursus Liturgie
voor Liefhebbers is er aanstaande
donderdag 22 november ‘Zingen met
Willeke’ in het Hooglandse Huys, vanaf
20.15 uur. Je kunt hier ook aan
meedoen als je de eerdere avonden
niet hebt bijgewoond. Op deze avond is
er gelegenheid nader kennis te maken
met bekende en onbekende liederen uit
het Liedboek èn met Willeke, sinds
augustus de nieuwe organist van de
LBG. Aanmelden kan bij mij of bij haar,
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
of info@willekesmits.nl

Aad Hamoen
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Er komt een vergelijkbaar programma
als vorig jaar met wat aanvullingen.
Toen is de aantrekkingskracht gebleken
van de stiltehoek, de kerststallen, het
schrijven van teksten in de kerstballen,
de sfeervolle verlichting, het orgel- en
pianospel, het Kerstverhaal, het
labyrint, de muzikale optredens, de
tentoonstelling en het uurwerk.
Nu wordt ook gedacht aan een kinderhoek, een LBG beeldhoek en een
plaats waar een zegen kan worden
ontvangen. Als hoofdlijn wordt
aangehouden dat er naast koren, solo
zang, orgel en piano voldoende tijd en
rust is voor gesprek en beleving.

Kerst, kerk en stad
Vorig jaar hebben in de weken voor
Kerst voor het eerst de deuren van de
Hooglandse kerk opengestaan.
De bezoekers en de grote groep
‘openstellers’ hebben dit als waardevol
ervaren. We willen dit jaar weer een
aantal activiteiten aanbieden.
Centrum Management Leiden heeft het
programma voor de zogenoemde
WinterWonderWeken nagenoeg rond.
Dit jaar sluiten we daar vanuit de
Hooglandse kerk nauw op aan met het
programma ‘Kerst, kerk en stad’.
Bezoekers kunnen ervaren dat Kerst
een diepe betekenis heeft, nieuw leven
heeft gegeven en nog steeds nieuw
leven geeft.

De KRO/NCRV heeft
besloten op 15 en 16
december filmopnamen
rond Joris’ Kerstboom te
maken. Leiden is één
van de drie locaties die
in de TV uitzending
wordt meegenomen.
Vorig jaar hebben zo’n 40 vrijwilligers
vanuit de LBG/BKL meegedaan. Dit jaar
doen we weer een beroep op het brede
potentieel in onze
geloofsgemeenschap. Iedereen is van
harte welke om mee te doen. Daarvoor
kan je je opgegeven via
cent.kerk@xs4all.nl. Er is een
voorbespreking op 21 november 20.00
uur in het Hooglandse Huys.

Kerk open…
In overleg met de beheerders zijn de
tijden bepaald waarop de kerk
toegankelijk is voor het publiek.
Dat is op:
vrijdagavond 7 dec: 18.00 - 21.00 uur;
zaterdag 8 dec: 11.00 - 20.00 uur;
zondag 9 december: 14.00 - 18.00 uur;
maandag 10 dec: 13.00 - 18.00 uur;
dinsdag 11 dec: 13.00 - 18.00 uur;
woensdag 12 dec: 13.00 - 18.00 uur;
donderdag 13 dec: 13.00 - 18.00 uur;
zondag 16 dec: 14.00 - 20.00 uur;
woensdag 19 dec: 13.00 - 18.00 uur;
zaterdag 22 dec: 11.00 - 20.00 uur.

De opening van de activiteiten van de
gemeente Leiden is op vrijdagavond
7 december - Leiden Lumière - om
18.30 uur. Ds. Margreet Klokke is
gevraagd een woord van welkom te
spreken. Het Blauwe Uur zal die avond
een beeld- projectie in de kerk
verzorgen en een scratchkoor zingt
kerstliederen.
De avond is tevens bedoeld voor buurtbewoners.

Cent van Vliet

Kindernevendienst
Zondag 23 december, de zondag voor
kerst is er geen kindernevendienst.
Dit in verband met de
kinderkerstnachtdienst op 24 december
en de dienst op 1e kerstdag
namens de kindernevendienst,
Alieke Wildenbeest
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schutspatroon van bedevaartgangers,
was ons kennelijk goed gezind. Als
vanouds bood de wandeling een
rustpunt in de jachtige tijd en konden
we onze ervaringen met elkaar delen.
Opnieuw een gedenkwaardige middag.
De volgende stiltewandeling zal in
januari plaatsvinden. Houdt voor de
juiste datum en tijd de Op de Hoogte in
de gaten!

Van het leerhuis
Hoe staat de Bijbel tegenover
koningschap en macht? Dat is het
thema waar we ons dit jaar over buigen.
We hebben de verhalen over Saul
bekeken, Saul, de eerste koning van
Israël en een tragische figuur.
De komende avonden staan David en
Salomo op het programma.
Wat maakt iemand tot een goede
koning?
Data: dinsdag 27 november en
dinsdag11 december, 20.00 uur,
Hooglandse Huys, info:
matthijsjdejong@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Aad Hamoen

Uitnodiging voor
‘Schuif maar aan’
Op 20 december aanstaande is de
eerste ‘Schuif maar aan’ maaltijd van
het nieuwe seizoen. U bent vanaf
18.30 uur van harte welkom.
Er kunnen zich in totaal acht gasten
aanmelden.

Stiltewandeling
Zaterdag 10 november meldden zich
6 wandelaars bij de Soefitempel in
Katwijk aan Zee voor de laatste
Stiltewandeling van dit jaar onder
leiding van Truus en Kees Zaalberg.

U kunt uw naam, adres en
telefoonnummer doorgeven aan Jan
Hulzinga en Ruurd Salverda. Bij
voorkeur stuurt u een mail naar:
LBGSchuifmaaraan@gmail.com of belt
u tussen 19.00-20.00 uur naar 0646073833. U kunt ook de voicemail
inspreken. Met de gegevens zullen we
vertrouwelijk omgaan.
‘Schuif maar aan’ richt zich op mensen
die alleenstaand zijn en op mensen met
weinig contacten. Het doel is om hen in
een bredere kring op te nemen rond
een maaltijd bij iemand thuis.
Vriendelijke groet,
Jan Hulzinga en Ruurd Salverda

Na een kort meditatief moment in de
kapel van de Soefitempel vertrokken we
voor een anderhalf uur durende
wandeling door de duinen en over het
strand. Hoewel er regen voorspeld was
en de dreigende lucht het ergste deed
vermoeden kwamen we toch droog
over. “Jacobus de meerdere”,

Verdiepingskring
In deze kring luisteren we naar de
belevenissen en gedachten van
mensen die in de Bijbel een belangrijke
plaats innemen. Door aan die mensen
vragen te stellen leren we hun beweeg4

redenen te begrijpen en daar in ons
dagelijks leven ons voordeel mee te
doen. Wilt u ook eens aan zo'n
inspirerende avond meedoen dan kan
dat altijd. Meldt u zich dan aan bij
Gerda Hamoen
(gerda.c.hamoen@gmail.com).
De eerstvolgende verdiepingskring vindt
plaats op dinsdag 27 november om
20.00 uur in het Hooglandse Huys.

Cantatediensten
De tweede cantatedienst van het seizoen
2018-2019 vindt plaats
op zondag 25
november,
om 19.00 uur in de
Pieterskerk.
Oratoriumkoor ‘Wassenaar Vocaliter’,
onder leiding van Frank de Groot, laat
cantate BWV 116 klinken:
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ.
De prachtige cantate is gebaseerd op
een lied van Jacob Ebert (1549-1614).
Het vierde deel, het terzet van sopraan,
tenor en bas, is een wonderschone
parel!

Met vriendelijke groet,
Gerda Hamoen

Amnesty International
Zondag 25 november
zal er in de kerk een
verkooptafel staan
met materialen van
Amnesty
International. Deze
instelling bekommert
zich om politieke
gevangenen overal in
de wereld. Als u wat
van deze tafel koopt, steunt u hun werk
voor deze gevangenen. De diakonie
beveelt deze aktie van harte bij u aan.

Wassenaar Vocaliter

Met vriendelijke groet,
ToosBoersema

De lezingen zijn Mattheüs 24:15-31 en
1 Thessalonicenzen 4:13-18, beide
apocalyptische teksten.
Hoe te blijven hopen in een wereld vol
chaos en dreiging? ‘Erleucht auch
unser Sinn und Herz’, klinkt het
opgewekt (Cis-groot) in het slotkoraal.
Solisten zijn sopraan Elisenda Pujals,
alt Lori Raine, tenor Bart van Lieshout
en bas Jouke Wijmenga. De liturg bij
deze dienst is ds. Arie Kooijman.

De Donderdagochtendkring
Inmiddels is de donderdagochtendkring
aan haar 12de seizoen begonnen.
Tot de kerst staat nog één bijeenkomst
op het programma: op 22 November
spreekt Jan Peter Loof over ‘Mensenrechten’. We komen bij elkaar van
10-12 uur in het Hooglandse Huys.
Ook als u eens een keertje wilt komen
kijken, luisteren en meepraten, bent u
van harte welkom. Wel graag even bij
mij melden,
(boersema@cml.leidenuniv.nl )

31 december 17.00 uur:
Hooglandse Kerk
J.s.Bach cantate BWV 28
Gottlob! Nun geht das Jahr zu Ende
Leids Cantate Concort o.l.v. Johannes Gierl
Liturg ds. Margreet Klokke

Jan J. Boersema
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De kern van alle dingen
De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.
En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.
Felix Timmermans

Agenda
do. 22 nov.
zo. 25 nov.
di. 27 nov.
di. 27 nov.
di 27 nov.
vr. 7 dec.
wo.12 dec.

.
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Kerkenraad

20.15 uur
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Hooglandse Huys
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De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 2 december
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 26 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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