Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

10 februari 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 februari 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. B. Luttikhuis
Organist:
Willeke Smits

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

Vieren:
Zondag 10 februari, ds. Bernard Luttikhuis, Utrecht. Thema: ‘Wat is dat
eigenlijk: geroepen zijn?’
Zondag 17 februari, ds. Margreet Klokke, derde in de serie diensten ’De kracht
Margreet Klokke
van het verhaal’.
Zondag 24 februari, ds. Margreet Klokke, avondmaal. Vierde in de serie
diensten ‘De kracht van het verhaal’.
Zondag 24 februari, 19.00 uur, ds. M. den Dekker, Dordrecht. Cantatedienst.
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24 februari 2019, 19.00 uur in de Hooglandse Kerk

Cantatedienst
BWV 181 ‘Leichtgesinnte Flattergeister’
door het Alphens Barok Consort o.l.v. Joost van Velzen.
Maike Landman, sopraan
Martine Straesser, alt
Joost van Velzen, tenor
Jan Douwes, bas

Liturg: ds. Ries den Dekker
Verdiepingskring
 Bakken voor Nepal

Labyrint

Van
de predikant

Ziek zijn en God
Wanneer je zelf ziek wordt, of dit
overkomt iemand in je naaste omgeving
– een kind, een partner, een ouder –
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. Ik zal het gesprek leiden.
Opgave kan dan ook bij mij.
Data (onder voorbehoud):
donderdagavond 21 feb, 7 en 21 mrt, 4
apr, steeds van 20.15-22.00 uur.

Kerkdiensten
Vandaag gaat ds.
Bernard Luttikhuis
voor in de dienst.
Tot vorige zomer
was hij predikant
van de Bavokerk in
Haarlem. Het is fijn dat hij, nu hij met
emeritaat is, tijd heeft om op zondag
Leiden aan te doen! Goede dienst
gewenst.
Op de twee zondagen hierna ben ik er
zelf weer, en wordt er een vervolg
gemaakt met de serie diensten
‘De kracht van het verhaal’.
Op 17 februari zal de gelijkenis van de
onrechtvaardige rechter het uitgangpunt
zijn van de dienst.
De eerstvolgende doopdienst wordt
gehouden op de eerste zondag van de
veertigdagentijd voor Pasen, 10 maart.
Ouders die hun kind dan ten doop
willen houden kunnen contact opnemen
met mij. Het doopgesprek wordt
gehouden op dinsdag 5 maart in het
Hooglandse Huys. Jeugdwerker Emmie
Kaljouw en doopouderling Els Krijger
zullen daar ook bij zijn.

Tot slot
Dank voor àlle hartelijkheid in de
periode dat ik een traject moest
doorlopen in het ziekenhuis. Dit traject
heb ik inmiddels afgesloten, nu is het
nog bijkomen en mijn oude energie
terugkrijgen. Ik kijk meer dan anders uit
naar het voorjaar en de Paastijd!
Hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o
Bezinning
De komende week zijn er twee
momenten waarop wie daar behoefte
aan heeft mee kan doen aan een vorm
van bezinning:
op dinsdagavond 12 februari is er een
labyrint-avond in de Hooglandse kerk
(nadere informatie en opgave:
labyrint.pgl@gmail.com), en
op zaterdag 16 februari een stiltewandeling die begint bij de Soefi-tempel
(nadere informatie en opgave:
truus.kees@ziggo.nl).

Verhuisd
De heer Cor van der Keur is op 29
januari verhuisd van Zuydtwijck naar de
nieuwe Topaz locatie, Lakenhof. Het
adres is Arthur van Schendelstraat 58,
2321 WH in Leiden. Het kamernummer
van hem is 58 en het telefoonnummer
van de nieuwe locatie: 088-9213993.
Iedereen is van harte welkom voor een
kopje koffie.
Ik verblijf van 12 maart tot 16 april in
Zuid-Afrika. Het zou goed zijn als in die
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periode enkelen vanuit onze geloofsgemeenschap Cor bezoeken. Dan kan
je tevens met eigen ogen zien dat de
nieuwe huisvestiging er prachtig uitziet.

Jullie zijn van harte welkom om bij deze
avond aanwezig te zijn (adres:
Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2,
2352 TD Leiderdorp).
Heb je interesse of vragen, neem gerust
contact met me op via email

Cent van Vliet

o-o-o-o-o

jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

of telefoon 0650842864.
Van de
jeugdwerker

Kliederkerk
Bedankt
voor de
spullen die
jullie
hebben
ingeleverd
voor onze
viering over
de schepping!
De kinderen hebben hun best gedaan
om de mooiste creaties te maken. Het
is een prachtig verhaal geworden. We
hebben ons verwonderd over donker en
licht en over het heelal. En gezien hoe
eerst land en zee gemaakt werden,
toen bloemen en planten en later alle
mogelijke beesten en mensen. Welk
deel van het scheppingsverhaal vinden
jullie eigenlijk het mooist?
De volgende kliederkerk staat gepland
voor zaterdag 30 maart, zet de datum
alvast in je agenda!
Groeten,

Jongerenreis
Vanuit de LBG
willen we samen
met de Protestantse
gemeente in
Leiderdorp en de organisatie World
Servants een jongerenreis organiseren.
Het is een geweldige ervaring om
samen met leeftijdsgenoten een paar
weken naar Zambia op werkvakantie te
gaan en iets moois neer te zetten om
mensen daar te helpen. (Zie ook de
website: www.worldservants.nl/).
De reis is bedoeld voor
minimaal 25 jongeren
van 16 tot 30 jaar. We
organiseren de reis
vanuit verschillende
kerken, maar uiteraard
mogen ook vrienden
van je sportvereniging
of school aansluiten. Het plan is om van
18 juli tot en met 8 augustus 2020 aan
onderwijsvoorzieningen in een
plattelandsgebied in Zambia te bouwen.
Voor die tijd is er een voorbereidingstraject in samenwerking met World
Servants en moet er geld ingezameld
worden voor de reis en het werk.
Op donderdagavond 7 maart is er een
informatiebijeenkomst voor jongeren en
hun ouders, waarbij we het plan verder
willen bespreken.

Emmie Kaljouw

o-o-o-o-o
Verdiepingskring
In de vorige bijeenkomst van de kring
ontmoetten we David, die op de vlucht
was voor koning Saul en gebruik
maakte van een vorm van kerkasiel.
Heeft u die bijeenkomst gemist?
Jammer, maar op 19 februari, 2 april en
7 mei komt de kring opnieuw bij elkaar.
Wilt u ook deze inspirerende avonden
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meemaken? Meldt u zich dan bij mij
aan per email:
gerda.c.hamoen@gmail.com.
De avonden worden gehouden in het
Hooglandse Huys en beginnen om
20.00 uur. Ds. Margreet Klokke geeft
leiding aan het gesprek over elke keer
een andere bijbelse gestalte.
Van harte welkom.

manier wilt ontmoeten dan tijdens de
dienst op zondag. Het doel is om de
genodigden in een bredere kring op te
nemen rond een maaltijd bij iemand
thuis.
Er wordt per persoon een bijdrage van
€5,-- gevraagd.
Vriendelijke groet,
Jan Hulzinga en Ruurd Salverda

Gerda Hamoen

o-o-o-o-o

o-o-o-o-o

Happietaria Leiden
Op 4 februari 2019 is Happietaria
Leiden weer opengaan. Happietaria is
een pop-up restaurant dat opgezet en
gerund wordt door studenten vanuit de
vier christelijke studentenverenigingen
van Leiden (NSL, Panoplia, Ichtus,
Gomarus). De volledige opbrengst gaat
dit jaar naar een project van de
hulporganisatie Tear in Zuidoost-Azië.
Zij willen daar slachtoffers van
mensenhandel helpen door hen via de
lokale bevolking werk, veiligheid,
onderwijs en psychologische hulp aan
te bieden. Zo krijgen slachtoffers van
mensenhandel weer toekomstperspectief.

Aangepaste uitnodiging voor
‘Schuif maar aan’
Beste leden van onze gemeente,
De tekst voor de gebruikelijke
uitnodiging voor het maaltijdenproject
‘Schuif maar aan’ is in overleg met de
Pastorale raad aangepast. De
uitnodiging is als het ware verbreed. De
oorspronkelijke tekst was gericht op
mensen die alleenstaand zijn of
mensen met weinig contacten.
Daarmee leek het of mensen
uitgesloten zouden worden. Dat is niet
de bedoeling, vandaar onderstaande
gewijzigde uitnodiging.
Op 28 februari aanstaande is de derde
‘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.
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 niet graag alleen eten. Maar ook op
mensen die graag in gezelschap eten.
Of als je elkaar eens op een andere

U bent van harte welkom om in ons
restaurant te komen eten. We zijn tot 2
maart open van maandag t/m zaterdag
De avonden zijn verdeeld in twee shifts
(17:00-19:00 en 19:30-21:30). U kunt
ons vinden in buurtcentrum
Het Gebouw, gelegen aan Arubapad 2,
Leiden. Meer informatie kunt u vinde op
onze website: www.happietarialeiden.nl.
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Daar kunt u tevens reserveren. Ook
kunt u ons volgen op Facebook en
Instagram.

Na de maaltijd wordt om 19.30 uur
samen met Ekklesia een vesper
gehouden in de Hooglandse Kerk.
Allen van harte uitgenodigd!
Voor de sobere maaltijd wordt u geacht
zich vooraf op te geven. Dat kan via
mailadres amboersema@kpnmail.nl of
door in te tekenen op de lijst die de
zondagen ervoor in de Tuinzaal zal
liggen.

Happietaria organiseert dit jaar ook een
buurtproject: Samen aan Tafel. De
bedoeling van dit project is om mensen
met weinig aanspraak, door een gebrek
aan contacten of doordat lichamelijke
moeilijkheden in de weg zitten om in
een sociaal circuit te verkeren, te
verbinden met studenten, of anderen
die dit een mooi project vinden. We
proberen iedere avond een tafel van
zes bijeen te krijgen, met drie studenten
en drie mensen die hier behoefte aan
hebben. Laatstgenoemden eten
trouwens met 50% korting, en de
studenten (of andere geïnteresseerden)
met 25%. Lijkt het u/jou wat om hieraan
mee te doen? Meld je aan bij
happie.samenaantafel@gmail.com.

Sandra Breugem

o-o-o-o-o
Stiltewandeling

o-o-o-o-o

Dan weer is het stil en is er
enkel de gang van onze voeten.
Ik neig mijn oor om Zijn stem op te
vangen, een teken van leven.

40-dagentijd en sobere maaltijd
Woensdag 6 maart start de 40dagentijd. Om 18.00 uur in het
Hooglandse Huys wordt een sobere
maaltijd gehouden om deze "vastentijd"
met elkaar te beginnen.
Er wordt een gast uitgenodigd die over

Zaterdagmorgen 16 februari 2019.
Over het strand of door de duinen van
Katwijk. Voorafgaand komen we bij
elkaar in de kapel van de Soefi tempel
te Katwijk aan Zee.
De wandeling duurt ongeveer 90
minuten en we sluiten met elkaar ons
bijeenkomen af om ongeveer 11.30 uur.
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur.
Plaats: De kapel van de Soefi tempel te
Katwijk aan Zee.
(Meerijden is te regelen met elkaar.)
Kosten voor koffie/thee + donatie plek,
€5,-. Graag van tevoren aanmelden:
truus.kees@ziggo.nl, of telefoonnr.
0628396381.

een diaconaal thema zal spreken.
Ook is er gelegenheid 40dagentijdmateriaal aan te schaffen.

Kees Zaalberg
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God zei:
‘Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte.
Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden
uit de macht van de Egyptenaren.’
EXODUS 3:7-8

Bij de kindernevendienst

Agenda
12 februari
13 februari
16 februari

Labyrintavond
Kerncursus
Stiltewandeling

20.00 uur
20.15 uur
09.30 uur

19 februari
20 februari
21 februari
24 februari

Verdiepingskring
Kerkenraad
Ziek zijn en God
Cantatedienst

20.00 uur
20.00 uur
20.15 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Katwijk (start bij
Soefi-tempel
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

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.
bonnen van € 0,75 (€ 15,00 per vel)

De volgende Op de Hoogte...
De(€volgende
de Hoogte komt uit op zondag 24 februari
bonnen van € 1,20
24,00 perOp
vel)
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 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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