Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

13 januari 2019 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 13 januari 2019, 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
Avondmaalcollecte

Vieren:
Zondag 13 januari, ds. Margreet Klokke. Heilig Avondmaal, eerste in de serie
diensten ‘De kracht van het verhaal’ over Lucas 16: 19-31
Zondag 20 januari, ds. G van Dijk, Maassluis
Zondag 27 januari, ds. P. Verhoeff, Alkmaar
Zondag 3 februari, ds. Margreet Klokke. Met medewerking van de Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons
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Van de predikant
Pinkster pelgrimsreis
Aktie Kerkbalans 2019
Kliederkerk
Bakken voor Nepal
JobHulpMaatje
Vakantiegids PKN 2019
Cantatedienst
zondag 27 januari, 19.00 uur, Hooglandse Kerk

Cantatedienst
m.m.v. Leids Kamerkoor o.l.v. Dody Soetanto
Bachcantate BWV 72 ‘Alles nur nach Gottes Willen’
Liturg: ds. Margreet Klokke

25 jaar Leidse Binenstadsgemeente
pinkster pelgrimsreis
8 / 9 / 10 juni
Dit jaar gaan we vieren dat de Leidse
Binnenstadsgemeente vijfentwintig jaar
geleden ‘geboren werd’. Het feest
concentreert zich rond onze verjaardag,
Pinksteren, 9 juni.

Van de
predikant
Een nieuw jaar,
persoonlijk bericht.
Gelukkig nieuwjaar
wensen mag tot en
met 13 januari, heb
ik wel eens gehoord.
Daarom bij deze: voor u en jullie
allemaal – heel veel zegen voor 2019.
Voor mij begint het nieuwe jaar helaas
niet helemaal onbewolkt. Eind
november ben ik eruit gehaald bij het
bevolkingsonderzoek borstkanker. In
het vervolgtraject is er een zeer kleine
tumor gevonden. Half december heb ik
daarom een operatie ondergaan.
Daarbij bleek gelukkig dat het alleen
lokaal is. Ik ben eigenlijk nooit ziek, ik
dacht dat ik hier wel geruisloos
doorheen zou komen. Bovendien vind ik
het heel vervelend dat dit gebeurt in
mijn eerste jaar bij u. Daarom heb ik het
zo stil mogelijk gehouden. Eén en ander
heeft me echter toch meer aangepakt
dan ik had gedacht. In januari – februari
wacht mij nog een nabehandeling met
bestraling. Er is mij gezegd dat dit
vermoeiend kan zijn. Daarom vertel ik u
er nu toch maar van. U hoeft zich geen
zorgen te maken, ik heb ‘geluk’ dat het
zo vroeg gevonden is!
Ik vind het fijn als u me laat merken dat
u aan me denkt, maar over medische
aspecten praat ik liever niet. Mijn werk
doe ik graag zoveel als kan, dat geeft
me energie!
Ondanks deze hobbel op mijn weg, heb
ik goede moed. En ik verheug mij op
alle ontmoetingen die er ook dit jaar
weer zullen zijn in deze fijne geloofsgemeenschap.

Eén van de activiteiten die in dit
weekend georganiseerd worden, is een
Pinksterpelgrimstocht van Haarlem via
Leiden naar Den Haag. Folders over
deze tocht zijn uitgereikt in alle kerstdiensten van de LBG.
De organisatie wordt gedragen door
de LBG, in samenwerking met de
Doopsgezinde Gemeente Haarlem en
de Kloosterkerk in Den Haag. Mocht u
de folder gemist hebben – er zijn er nog
bij de informatietafel. De opgaves
stromen al binnen, het is dus zaak om
niet te lang te wachten met aanmelden
als u er graag bij bent.
Het is mogelijk om op verschillende
manieren mee te doen: je kunt mee
lopen van 8-10 juni, maar je kunt ook
helpen koken voor de pelgrims op 9 juni
in de Hooglandse kerk of gastgezin zijn
voor twee pelgrims in de nacht van 9 –
10 juni. Alle aanmeldingen kunnen naar
Pinksterpelgrims@gmail.com
Ik hoop op veel enthousiasme!
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Serie diensten
Vandaag begint er weer een nieuwe
serie diensten, met als thema
‘De kracht van het verhaal’. Er zullen
wat minder bekende gelijkenissen van
Jezus gelezen worden, die het vermogen hebben je op een ander been te
zetten.
Vandaag wordt Manuel Dijkstra, die
samen met Aad Hamoen scriba is
geweest voor de LBG, herbevestigd in
z’n ambt, nu als voorzitter van Bijzonder
Kerkenwerk Leiden. Hij volgt Fennand
van Dijk op, die zich de afgelopen jaren
met veel passie heeft ingezet als
ouderling voor BKL! Dank Fennand,
daarvoor, namens allen.

Kerk voor iedereen
De zogenoemde Nashville verklaring
over geloof, huwelijk en seks heeft
veel ophef veroorzaakt, negatieve
ervaringen naar boven gehaald en
mensen beschadigd.
De verklaring staat haaks op de overtuiging en de praktijk van de Leidse
Binnenstadsgemeente.
De LBG schaart zich achter de uitspraak van de PKN van november
2018, dat ieder mens beelddrager is
van God. De geloofsgemeenschap
biedt aan iedereen een veilige plaats
om zichzelf te zijn. Daaraan zijn geen
voorwaarden verbonden. De LBG is
dan ook aangesloten bij ‘Wijdekerk’
en maakt geen onderscheid bij het
inzegenen van huwelijken.
De deuren van de Hooglandse kerk
staan voor iedereen wijd open,
ongeacht zijn of haar geaardheid.

Liturgiemaker gezocht
Als ik dienst heb, wordt
er altijd een mooie
liturgie gemaakt. Er is
één vrijwilliger, die deze
klus op zich geeft
genomen. Hij zou deze
taak graag met iemand
anders delen. Wie wil
om te beginnen één keer
per maand de liturgie
samen stellen? Het kost je in het begin
ongeveer twee uur achter de computer.
Het gaat natuurlijk steeds sneller.
Graag hoor ik van wie handig zijn met
de pc!

Namens het moderamen,
Cent van Vliet

GEZOCHT:
oppassers
crèche

Geboorte
In december bereikte mij een verlaat
geboortebericht: Op 5 oktober is Friso
Hermann geboren, zoon en broertje van
Hessel, Elisabeth en Johannes Heins –
Wunderle. We wensen hen veel geluk
met elkaar en verheugen ons met hen
over dit nieuwe leven!

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst
crèche voor de kinderen van 0 tot 4
jaar. We zijn hard op zoek naar meer
oppassers. Circa twee maal per
kwartaal heb je een oppasbeurt.
Informatie en opgeven bij:
Maartje Nolles, crechelbg@gmail.com

Met een hartelijke groet,
Margreet Klokke

Vriendelijke groet,
Maartje Nolles
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Zaterdag
26 januari
is er weer
kliederkerk!

Actie Kerkbalans 2019
Het jaar 2018 is voor de Leidse Binnenstadsgemeente afgesloten met een
bedrag van € 125.000. Dat is € 5.000
minder t.o.v. het jaar 2017.
Geheel Leiden heeft een bedrag
opgehaald van € 527.000.
Dat is € 2.000 meer t.o.v. het jaar 2017.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn
bijdrage.
Op maandag 20 januari start de actie
kerkbalans 2019 met als thema:

Dit keer staat de schepping centraal.
We willen het programma omdraaien en
beginnen met knutselen. Door eerst
allerlei planten, dieren en mensen te
maken, kunnen we daarna het
scheppingsverhaal vertellen aan de
hand van al dat moois! We zijn daarvoor op zoek naar

‘Geef voor je kerk’

knutselmaterialen!

Allerlei materialen dus die we kunnen
gebruiken voor de kliederkerk.
Denk aan kurken, doosjes, wc- en
keukenrollen, schone plastic flesjes of
potjes en blikjes of klein oud ijzer.
Willen jullie meesparen voor ons? De
spullen kunnen worden ingeleverd in de
doos in het Hooglandse Huys.
Opgeven voor de kliederkerk kan via

Wilt u ook
een bijdrage
leveren voor
het rond
brengen van
een aantal
enveloppen
dan kunt u
zich bij mij
aanmelden.
Verder wens
ik u allen
een zegenrijk nieuw
jaar toe.
Heeft u vragen of andere informatie
nodig, u kunt altijd contact met mij
opnemen.
Uw contactpersoon
Actie Kerkbalans LBG:
Bert Favier
Heintje Davidsweg 35
2331 KM Leiden
Tel. 071-531130
Email adres:
bjfavier@planet.nl

jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Hartelijke groeten,
Het kliederkerk team

Beste ouders,
Dinsdag 22 januari 2019 organiseren
we een avond over geloofsopvoeding.
Aan de hand van twee workshops over
rituelen thuis en kinderbijbels willen we
met elkaar nadenken over geloofsopvoeding. Het is een terugkomavond
voor ouders die in 2017 of 2018
kinderen hebben laten dopen, maar ook
andere ouders en opvoeders zijn van
harte welkom.
Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee
klaar en het programma duurt van 20
tot 22 uur.

Kerkklokken luiden voor
Kerkbalans

Hartelijke groeten,
Margreet en Emmie
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Bakken voor Nepal

JobHulpMaatje

Op 2 december en op
Eerste kerstdag was er
weer “Nepal” gebak in de tuinzaal.
Op beide dagen een ruime variatie aan
lekkere dingen voor bij de koffie en de
thee.
Enthousiaste bakkers van allerlei
leeftijden doen steeds weer een uiterste
best er wat lekkers van te maken.
Het aantal bakkers groeit nog steeds en
ook daarmee wordt de betrokkenheid
van de gemeente bij dit project ook erg
duidelijk.
En de mensen in de tuinzaal die eten
en doneren met zoveel liefde dat het
me elke keer weer ontroert
Enfin, ook in 2019 kunt u weer op
regelmatig gebak en andere lekkere
dingen in de tuinzaal rekenen.

Vind je het moeilijk om werk te vinden?
Sla dan de handen ineen en meld je
aan voor een JobGroup.
Dat is een creatieve ontmoetingsplek
van en voor werkzoekenden, die elkaar
steunen en op weg helpen om een
baan te vinden. De eerstvolgende
cursus begint op maandag 4 februari
2019 en biedt plaats aan twaalf werkzoekenden.
Met gelijkgestemden om je heen lukt
het beter om een baan te vinden.
Tijdens de JobGroup praten de
deelnemers over concrete do’s en
don’ts voor het vinden van werk. Dit
doen ze aan de hand van een 7
thema’s, prikkelende vragen en
opdrachten. In de JobGroup kunnen ze
ook terecht voor het uitwisselen van
vacatures, sollicitatie-ervaringen en tips.

Wilt u mee doen? Altijd welkom: graag
een mailtje aan: rietje@vanwijlen.com

Doordat werkzoekenden in deze
JobGroup samen met elkaar op
trekken, krijgen ze frisse ideeën en
nieuwe energie. Ze kunnen van elkaar
leren door ervaringen te delen. Want:
samen werkt het! De eerst volgende
JobGroup wordt vanaf 4 februari 2019
zeven weken lang elke maandagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur gegeven
in Leiden. Er kunnen maximaal twaalf
werkzoekenden aan deelnemen, dus
meld je snel aan.

PS: was u nog nieuwsgierig naar de
opbrengst van 2-12 en 25-12?
De eerste was een doopdienst met veel
gasten voor de doopouders: opbrengst
voor Nepal: € 188,50, en op 25-12 na
de feestelijke kerstdienst: €160,75

Dat kan via:
JobHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl
Of via 071 – 20 321 20
(kies ‘JobHulpMaatje’).
Heb je vragen, bel dan met Marc
Aldewereld op 06 - 29 40 31 52.

U weet we doen dit om het schoolgeld
van 3 kinderen te kunnen betalen in het
dorp Changu in Nepal.
De volgende keer is op 2 februari.

Met groet,
Rietje van Wijlen

Graag tot ziens op 4 februari!
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De vakanties staan bekend om hun
goede sfeer, de ruimte die men als
individu krijgt binnen de groep en het
bijzondere contact tussen gast en
vrijwilliger.

Schrijvers gezocht…
Wekelijkse wordt door diverse schrijvers
vanuit de Raad van Kerken een rubriek
in het Leids Nieuwsblad geschreven
over onderwerpen die te maken hebben
met kerkelijk Leiden.

U ziet vakantiehuizen voor allerlei
categorieën.....ze zijn volledig
aangepast. Ook is er zorg aanwezig,
evenals een Pastor en een recreatieteam. Ook uitstapjes worden
ondernomen.
De huizen staan in een prachtige
omgeving met een landgoed en
geschiedenis! Zoals Nieuw Hydepark
en Ijsselvliedt.
Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht,
gezien veel ervaring als vrijwilliger.
Van harte aanbevolen......

Om deze artikelen te blijven schrijven is
dringend aanvulling nodig. Wie komt
deze groep versterken? Er is een
zekere schrijfvaardigheid voor nodig en
belangstelling voor mensen die op dit
gebied actief zijn. Als uw belangstelling
is gewekt, dan kunt u contact opnemen
met Herman de Geus
(hermiek90@gmail.com) of Ruud
Meester (ruudmeester@hetnet.nl)
-o-o-o-o-o-

Adrie Lindhout.

Vakantiegids 2019
Protestantse Kerk.

Uitnodiging
Nieuwjaarsontmoeting 2019
De Bakkerij

Bijna 60 jaar
worden er vakantieweken georganiseerd
in Nederland voor
circa 2500 vakantiegasten.

Op vrijdag 18 januari a.s. wordt het
nieuwe jaar weer als vanouds
ingeluid door de Diaconie
Protestantse Gemeente Leiden en
de RK Diaconie Leiden met een
informele Nieuwjaarsontmoeting in
Diaconaal Centrum De Bakkerij,
Oude Rijn 44b
Twee enthousiaste psychologen
van Aemosa, een pas gestart bedrijf
in de Bakkerij zullen vertellen over
hun werk.
U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn en samen het glas
te heffen op een, naar wij hopen,
weer veelbelovend jaar.

De nieuwe gidsen
voor 2019 staan weer in
de boekenkast bij de informatietafel in
de kerk!
Hetvakantiebureau.nl is specialist
in seniorenvakanties en zorgvakanties.
Deze zorgvakanties zijn begeleide
vakanties voor mensen die in het
dagelijks leven zorg of begeleiding
nodig hebben. Zo'n 1.500 vrijwilligers
per jaar maken deze vakanties
mogelijk.

Vrijdag 18 januari van 16.30 tot 18.00
uur in de Bakkerij.
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Cantatedienst

Verdiepingskring
De kring komt op dinsdagavond 15
januari 2019 weer bij elkaar.
Eén van de deelnemers neemt een
"gast "mee en dat leidt vaak tot een
verrassende "ontmoeting" en een fijn
gesprek.
Nieuwsgierig en wilt u/jij ook eens een
avond meemaken?
Vanaf 20 uur zijn we te vinden in het
Hooglandse Huijs.
Voor info:
gerda.c.hamoen@gmail.com

Op zondag 27 januari laat het Leids
Kamerkoor de Bachcantate BWV 72
‘Alles nur nach Gottes Willen’ klinken.
Bach schreef cantate
72 voor zondag 27
januari 1726, de
derde zondag na
Epifanie
(Driekoningen). Het is
de laatste cantate uit
de ruim tweeëneenhalf jaar beslaande periode van
vrijwel wekelijkse cantatecomposities
na zijn aantreden in Leipzig; Bach
pauzeert hierna enkele maanden,
althans als cantatecomponist, door een
reeks cantates uit te voeren van zijn
Meininger neef Johann Ludwig (16771731); wellicht in een poging om zijn
Matthäus-Passion te voltooien, maar
dat zou pas een jaar later lukken.
Van enige cantatemoeheid is in BWV
72 overigens niets te merken.
Bach ontleent het libretto aan een in
1715 gepubliceerde bundel
cantateteksten van de Weimarer
hofpoëet Salomon Franck, waaruit hij
tien jaar eerder in Weimar al diverse
teksten in cantates omzette. Francks
tekst volgt op de voet de evangelietekst
voor deze zondag, Matteüs 8: 1-13,
waarin een melaatse tegen Jezus zegt
'Heer, als gij het wilt, kunt gij mij
genezen', waarop Jezus zijn hand
uitstrekt en zegt 'Ik wil het, word rein'.
Het zal dus gaan over Gods almacht en
menselijk godsvertrouwen.
‘Alles nur nach Gottes Willen’

Leerhuis
Op dinsdag 29 januari, 20.00 uur komt
het leerhuis weer bijeen in het Hooglandse Huys. De draad wordt weer
opgepakt na onze avonden over Saul,
David en Salomo.
We zullen de komende avond stilstaan
bij het ideaal van de rechtvaardige
koning aan de ene kant en de weerbarstige praktijk aan de andere kant.
Het portret van de ideale koning vinden
we in Psalm 72. En een tekst als Jesaja
9:1-6 herinnert er ook aan.
De praktijk was echter dikwijls minder
fraai, en veel teksten in het Oude
Testament zijn daarom uiterst kritisch
over koningen. Een opvallend voorbeeld vinden we in Jeremia 21:11-23:6.
We zullen (delen uit) deze teksten lezen
en bespreken. En zo komen we hopelijk
een stap verder bij het antwoord
waarom de Bijbel een stuk sceptischer
over het koningschap spreekt dan in die
tijd gebruikelijk was.
info: matthijsjdejong@gmail.com

Zondag 27 januari, Hooglandse Kerk
Liturg: ds. Margreet Klokke
Aanvang 19.00 uur

Matthijs de Jong
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Uitnodiging “Kerkklokken luiden voor Kerkbalans”
Kerkbalans 2019 start op zaterdag 19 januari om 13.00 uur.
Precies op dit tijdstip worden in meer dan 100 plaatsen door
het hele land de kerkklokken geluid.
De Protestantse gemeente te Leiden, de RK Parochie HH Petrus
en Paulus en de Oud-Katholieke Parochie van de HH Fredericus en Odulfus organiseren
gezamenlijk dit evenement in Leiden, in de Oud-Katholieke Kerk.
Jeroen Windmeijer, de bekende Leidse schrijver van onder meer het boek “Wegwijzers”, zal
enkele woorden spreken en de klok luiden.
Wij nodigen iedereen die betrokken is bij Kerkbalans en iedereen die op een andere wijze
betrokken is bij één van onze kerken van harte uit bij dit inluidmoment aanwezig te zijn.
12.30 uur - Inloop Oud-Katholieke Kerk, Cronesteinkade 2 (hoek Zoeterwoudse Singel)

Agenda
15 jan.
17 jan..

Verdiepingskring
Cursus Wijn en Wijsheid

20.00 uur
20.30 uur

18 jan.
19 jan.
22 jan.
26 jan.
27 jan.
29 jan.

Nieuwjaarsontmoeting Diaconie
Start Kerkbalans
Avond over geloofsopvoeding
Kliederkerk
Cantatedienst
Leerhuis

16.30 uur
12.30 uur
20.00 uur
15.45 uur
19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
De Uyl van
Hoogland
De Bakkerij
Oud Kath. Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 27 januari
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 januari
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
predikant: Ds. M.R. Klokke,
Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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