Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

27 januari 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 27 januari 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. P. Verhoeff
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Landelijk Jeugdwerk
(JOP) van de PKN

Vieren:
Zondag 27 januari, ds. P. Verhoeff, Alkmaar, Thema: De andere kant van
Paulus. Paulus heeft vaak niet zo'n goede pers: veel regels en theorie. Maar ga
mee met Paulus, op reis door de hele toenmalige
Margreetwereld
Klokkeen leer de andere kant
van Paulus kennen.
Zondag 27 januari, 19.00 uur, ds. Margreet Klokke, Cantatedienst.
Zondag 3 februari, ds. Margreet Klokke en dhr. Matthijs de Jong, m.m.v. de
Leidse Cantorij. Tweede in de serie diensten ‘De kracht van het verhaal’.
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27 januari 2019, 19.00 uur in de Hooglandse Kerk

Cantatedienst
BWV 72 ‘Alles nur nach Gottes Willen’
door het Leids Kamerkoor o.l.v. Dody Soetanto.
Ardelia Padma Sawitri, sopraan
Antoinette Stevens, alt
Edwin Poels, tenor

Liturg: ds. Margreet Klokke

Verdiepingskring

dan heeft dat veel impact. Niet alleen in
fysieke zin, maar ook in geestelijke zin.
Hoe ga je om met wat je overkomt?
Wat draagt je als het moeilijk is?
Gaan er ook dingen schuiven, in je
levensbeschouwing, je verhouding tot
God?
In het voorjaar van 2019 worden er vier
avonden georganiseerd, waarin je
samen met anderen bij deze vragen
kunt stilstaan. Er wordt inspiratie
gevonden in het boek ‘Ziek zijn en God’
van Dick Stap en ‘Lijden en volhouden’
van o.a. Theo Boer. Deze boeken hoef
je overigens niet gelezen te hebben om
mee te kunnen doen.
Data: donderdagavond 21 feb, 7 en 21
mrt, 4 apr, steeds van 20.15 -22.00 uur.
De datum van 7 maart wordt in onderling overleg mogelijk nog verschoven.
Er heeft zich al een vijftal mensen
opgegeven, er kunnen er nog een paar
bij! Aanmelden kan bij mij via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Van de
predikant
Kerkdiensten
Sinds het begin van
dit jaar wordt de
orde van dienst voor
de komende zondag
op donderdag op de
website geplaatst.
Mensen die de kerkdienst thuis meemaken via kerkomroep, kunnen deze
dus ruim van tevoren printen of overschrijven. Vanaf februari zullen de
liederen daarom niet meer worden
afgekondigd in de dienst. Zonder regieaanwijzingen kan het ene onderdeel
van de dienst natuurlijk overgaan in het
volgende, en de liturgie nog meer gaan
‘stromen’!
In de periode tussen Kerstmis en de
Veertigdagentijd wordt er een serie
diensten gehouden met als thema: ‘de
kracht van het verhaal’. Er worden
gelijkenissen van het Koninkrijk gelezen
uit het evangelie naar de beschrijving
van Lucas. Op zondag 3 februari gaat
drs. Matthijs de Jong samen met mij
voor. Hij leidt dit jaar een leerhuis over
‘het Koninkrijk’ in de LBG, daarom is het
heel passend als hij juist in deze serie
een keer de dienst van het woord
verzorgt. Hij zal stilstaan bij de
gelijkenis van het onkruid. De cantorij
werkt mee aan de dienst!

Bijzonder Kerkenwerk Leiden
Bijzonder Kerkenwerk Leiden is een tijd
lang gedragen door een vaste groep
mensen. Nu is het dan ook tijd voor
gaan en komen. Op 13 januari namen
we afscheid van de penningmeester
Fennand van Dijk. Eric Brons neemt zijn
positie voor een jaar waar. Manuel
Dijkstra is voorzitter geworden in de
plaats van ds. Ad Alblas. En eind dit
jaar wil Elias van der Plicht de pen van
de secretaris door te geven aan een
opvolger. Wie wil deze beperkte en
inspirerende taak van hem overnemen?
Er wordt vier à vijf keer per jaar
overlegd. Talenten die gevraagd
worden zijn: een goede penvoering,
belangstelling voor het gesprek tussen
kerk en kunst èn een ruim hart voor

Ziek zijn en God
Op 21 februari begint er een nieuwe
serie avonden met als thema ‘Ziek zijn
en God’.
Dit was, wat daarover in de
activiteitengids stond:
Wanneer je zelf ziek wordt, of dit
overkomt iemand in je naaste omgeving
– een kind, een partner, een ouder –
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mensen die zoekend zijn in hun levensbeschouwing. Wie hier meer over wil
weten kan mij een mailtje sturen!

Labyrint
Dinsdag 12 februari is er een Labyrintavond in de Hooglandse kerk. We
starten om 20:00 uur met een korte
inleiding. We leggen dan uit wat een
labyrint is, en geven een gedachte mee
voor op het labyrint. Een labyrint lopen
is een meditatieve activiteit. Door het
lopen en de bewegingen die het pad op
het labyrint je laten maken, kom je tot
rust en ontstaat er ruimte voor nieuwe
gedachten en meer.

Huwelijken
Op woensdag 23 januari zijn onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad
van de LBG in Ter Aar getrouwd: Edwin
Barth en Esmaralda Weidema. Ds. Folly
Hemrica, oud straatpastor in Leiden,
heeft de dienst geleid. Els Krijger was
erbij aanwezig als ouderling van dienst.
We wensen hen veel geluk met elkaar!
Op vrijdag 1 februari gaan Martijn van
Noort en Yvonne Viejou trouwen in de
Hooglandse kerk. De dienst is ’s
middags om 15.00 uur, ik zal erin
voorgaan, Willeke Smits bespeelt het
orgel, Geertrui Betgen-Vroomans is
ouderling van dienst. We wensen hen
een prachtige dag en veel goeds voor
hun leven samen!
Met een hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke

Het is een laagdrempelige activiteit die
het verdiend om uitgeprobeerd te
worden. Als je vragen hebt, kan je die
stellen bij Marius van der Heul of Rietje
van Wijlen of Jutta Hartkoorn.
Als je van plan bent te komen is het fijn
als je dat aangeeft via
labyrint.pgl@gmail.com.

Vervolg 50 jaar Reformatie
Na een succesvolle ‘kerkmarkt’ in juni
2017 hebben bijna alle (kerk)gemeenschappen te kennen gegeven een
vervolg te willen.
Hieruit is het idee ontstaan om dit te
doen in de vorm van een korenfestival,
onder het motto: Zingen is vieren en
vieren is zingen.
De Raad van kerken wil de organisatie
hiervan onderbrengen in een werkgroep
en zoekt enthousiastelingen.
Wij hopen dat een werkgroep uit leden
van verschillende kerkgemeenschappen kan worden samengesteld.
Ook zoeken we naar (kerk)koren die
hieraan willen deelnemen. Meer info en
opgave: voorzitterrvkleiden@kpnmail.nl
.

Marius van der Heul

Wandelen in stilte
Zaterdagmorgen 16 februari om 09.30
uur is onze eerste stiltewandeling in het
nieuwe jaar.
Over het strand of door de duinen van
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 vroeger dan
anders, om 09.30 uur.

De Raad van Kerken
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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 11.30 uur.
Kosten voor koffie/thee en kosten van
de locatie bedragen €5,- per persoon.
Graag aanmelden via email-adres
truus.kees@ziggo.nl, of telefonisch
onder nummer 0628396381.

George is opgelucht over deze uitslag,
maar heeft desondanks nog altijd geen
uitsluitsel. De procedure en zijn
woonsituatie vallen George zwaar en
geven hem veel angst en stress. Als u
wilt, gedenk George in uw gebed.
Sandra Breugem

AED
Een aantal jaren geleden heeft het
College van Kerkrentmeesters een AED
koffer aangeschaft voor de Hooglandse
Kerk. Gelukkig hebben wij de afgelopen
jaren het apparaat minimaal gebruikt
waarvoor wij eigenlijk enkel dankbaar
kunnen zijn. Wel zien wij de noodzaak
om na twee jaar onze gemeenteleden
met medische achtergrond en
hulpkosters wederom te trainen in het
gebruik van de koffer en wat te doen bij
noodsituaties. Mocht het namelijk zo
zijn dat wij voor een dergelijke
noodsituatie staan dan is het van uiterst
belang dat er zoveel mogelijk
gemeenteleden weten hoe te handelen,
en hoe het apparaat begeleiding biedt
in afwachting van de hulpdiensten. Wij
hebben daarom een instructieavond
vastgelegd op woensdagavond 20
maart om 19.30 uur in het Hooglandse
Huys (voor de gemeenteleden die twee
jaar geleden op cursus zijn geweest is
dit een oproep voor mogelijke
herhaling).
Bent u verpleegkundige, (huis)arts,
BHV’er of vanuit uw vakgebied of
interesse medisch inzetbaar komt u dan
vooral op deze avond om samen met
de hulpkosters en andere
gemeenteleden te trainen! Ook als u
geen medische achtergrond heeft, maar
wel in actie zou willen komen bij een
dergelijke hulpvraag tijdens vieringen of
bijeenkomsten in de kerk, bent u van
harte welkom om zich aan te melden.

Truus en Kees Zaalberg

Nieuws van George
Zondag 28 oktober 2018 stonden we stil
bij de asielprocedure van George
Montasir. Na de dienst hebben velen
een brief ondertekend waarin we als
LBG hebben aangegeven dat we
George regelmatig in onze diensten
ontmoeten. George heeft die brief
meegenomen om die op zak te hebben
tijdens de rechtszitting.
Hoe is het hem verder vergaan?
Door oponthoud op het spoor is de
zitting verdaagd naar december 2018.
Tijdens die zitting heeft de rechter de
IND opdracht gegeven nader onderzoek
te doen naar de bekering van George.
De IND moet binnen een maand een
voortgangsrapportage opleveren.
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Na afloop van deze avond ontvangt u
een officieel certificaat van deelname.
U helpt ons en uw mede gemeenteleden enorm door aanwezig te zijn en
dat wij indien noodzakelijk op uw kennis
en expertise kunnen rekenen! Meld u
zich tijdig aan bij
GeertruiBetgen@ziggo.nl.

Opera Job
Waar blijf je aan vasthouden als je alles
verliest wat je lief is?

Geertrui Betgen

Voorjaarsschoonmaak
Gezien het grote succes vorig jaar,
willen wij ook dit jaar weer een
voorjaarsschoonmaak houden.
In de hoop dat het wat minder koud is,
hebben we deze gepland op zaterdagochtend 6 april.

Job is een nieuwe Nederlandstalige
opera over een man die na een
weddenschap tussen God en de Duivel
alles kwijtraakt en toch blijft geloven.
Samen met zijn vrouw Hagar, die rouwt
om het verlies van hun kinderen,
worstelt hij zich door de rampspoed
die hen overkomt. Zijn geloof wordt
beloond door God die ingrijpt als ook de
liefde tussen Job en Hagar ten prooi
dreigt te vallen aan de Duivel.
God is schepper, man en vrouw ineen.
Hij stuurt als een kunstenaar zijn
creaties met vertrouwen de wereld in,
constant op zoek naar een betere
versie.
De opera is Nederlandstalig en wordt
semi-concertante, met minimale
theatrale middelen, uitgevoerd.
Achter iedere klank in de opera zit een
scheppend mens. Met veel
aandacht voor de taal en de muziek is
Job een opera die niemand onberoerd
laat met teksten die nog lang blijven
zinderen.

We beginnen om 10.00 uur.
Vanaf 9.30 uur is de deur van het
Hooglandse Huys open voor wie eerst
een kop koffie/thee wil. Daarna wordt er
van alles gesopt, gezeemd en in de was
gezet.
Tussen 12.00 en 13.00 uur stoppen we
(afhankelijk van het aantal mensen dat
komt helpen) en is er nog koffie/thee en
iets lekkers.
We hopen dat er minstens zoveel
mensen kunnen helpen als vorig jaar,
dan kan er weer veel werk verzet
worden. Opgeven kan vanaf nu bij
Ronald Hartsuiker of via een mail naar
info@hooglandsekerk.com.

De opera wordt opgevoerd in
Scheltema aan de Marktsteeg in
Leidenop 19 tot en met 23 februari,
telkens om 20.30 uur, en op 24
februari om 15.00 uur.

De Poetsploeg
René, Leonne,Ton,
Hans, Wilma, Janneke,
Kees, Inge, Marrie en Marie)
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Gemeentebijeenkomst
Iedereen is van harte welkom op de gemeentebijeenkomst op zondag 3 februari.
Na de eredienst en een kop koffie/thee
spreken we met elkaar in de Moriaanzaal over
het Avondmaal in de stille week.
We beginnen om 11.45 uur.
Namens de kerkenraad,
Cent van Vliet

Agenda
27 januari
29 januari
31 januari

Cantatedienst
Leerhuis
Cursus Wijn en Wijsheid

19.00 uur
20.00 uur
20.30 uur

3 februari

Gemeentebijeenkomst

11.45 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
De Uyl van
Hoogland
Hooglandse Huys

7 februari

Donderdagochtendkring

10.00 uur

Hooglandse Huys

7 februari

Cursus Wijn en Wijsheid

20.30 uur

De Uyl van
Hoogland

Geen contant geld voor de collecten? Er is een prima alternatief:
Via de webwinkel van protestantsegemeenteleiden.nl kunt u collectebonnen
aanschaffen. Er is keuze uit bonnen van 0.75, 1.20 of 2.00 euro.
bonnen van € 0,75 (€ 15,00 per vel)

De volgende Op de Hoogte...

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 10 februari
bonnen van €Kopij
1,20 (€
24,00
kunt
u bijper
de vel)
redactie inleveren tot maandagavond 4 februari
bonnen van € 2,00 (€ 40,00
per vel)
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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