Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

1 september 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 1 september 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. N.J. de Jong-Dorland
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Missionair werk PKN

Vieren:
Zondag 1 september, ds. Netty de Jong-Dorland, Utrecht.
Zondag 8 september, ds. Margreet Klokke, viering van het Heilig Avondmaal.
Zondag 15 september, ds. Margreet Klokke. Startzondag, met medewerking
van de Leidse Cantorij en jongeren.
Margreet
Klokke
Zondag 22 september, ds. Esther de Paauw,
Leiderdorp.
Zondag 22 september, 17.00 uur, Evensong met de Leidse Cantorij o.l.v.
Hans Brons. Liturg: ds. Margreet Klokke.
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‘de heilige Geest’? Zijn er ervaringen in
je dagelijks leven, die je hiermee kunt
verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek?
Hoe maak je zelf keuzes? Wat is
bidden, wat betekent de gemeenschap
van de kerk voor je?
De cursus ‘Kern van de christelijke
traditie’ is vooral bedoeld voor mensen
met vragen als de hierboven gestelde.
Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn
door het Christendom, maar zij kunnen
ook een ‘onbeschreven blad’ zijn.
Zoekers zijn net zo welkom als wie al
veel bagage met zich meedragen.
Aan het einde van de cursus wordt de
mogelijkheid geboden je in een ritueel
(opnieuw) met de christelijke traditie te
verbinden en op Pinksteren - zoals dat
heet - ‘belijdenis te doen’.
Data: woensdagavond 9 en 23 okt, 6 en
20 nov, 4 en 18 dec, 15 en 29 jan, 12
feb, 4 en 18 mrt, 1 en 15 apr, steeds
van 20.15 – 22.00 uur.
Plaats: de Bovenzaal van het
Hooglandse Huys.
Afsluitende maaltijd op 6 mei,
voorbereidingsdag op de Pinksterdienst
23 mei.

Van de predikant
Begin van een
nieuw seizoen
Nu het september
is, beginnen alle
cursussen,
ontmoetingsmiddagen en avonden,
overlegjes, vergaderingen en lezingen
weer. De activiteitenfolder voor het
nieuwe seizoen ligt bij de drukker, hij
wordt op 15 september in de kerk
uitgedeeld en – samen met de
financiële actie van de wijkkas –
thuisbezorgd.
Er zijn een aantal vaste activiteiten,
waar u aan mee kunt doen:
de labyrintavonden op dinsdag
(labyrint.pgl@gmail.com ),
het leerhuis op dinsdagavond
(matthijsjdejong@gmail.com) en de
donderdagochtendkring
(boersema@cml.leidenuniv.nl) .
Hieronder vindt u vast een
aankondiging van de minder bekende
Kerncursus. Aan deze cursus kunnen
15 mensen deelnemen, het is fijn als
u/je het me laat weten wanneer u/je wilt
meedoen via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Kerkdiensten
In september begint een nieuwe serie
diensten over Abraham, de oer-gestalte
van de God-zoekende mens. Ik ben op
het idee van deze serie gekomen door
een gesprek met twee gemeenteleden.
Zij zeiden dat ze het gevoel hadden dat
de Godsvraag bij veel mensen leeft,
zowel ‘binnen’ als ‘buiten’ de kerk. Maar
waar kun je erover praten? Hopelijk
geven de diensten in het najaar
aanleiding tot zo’n onderling gesprek.
Op 15 september is de startzondag, op
29 september is er weer een dienst met
jongeren. In die laatste dienst worden er
twee nieuwe ambtsdragers bevestigd:

Cursus
De cursus ‘Kern van de christelijke
traditie’ is bedoeld voor wie zich wil
bezinnen op z’n persoonlijke
verhouding tot ‘geloven’.
Hoe kun je toegang krijgen tot de bron
van inspiratie van de christelijke traditie
– de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen?
Welke beelden zijn er in de traditie van
God? Welk beeld koester je zelf? Wie is
Jezus volgens theologen? Wat betekent
zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is
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Antje Ras wordt jeugdouderling en
Marieke Veenhof ouderling BKL.
Zij volgen respectievelijk Diony
Breedveld en Elias van der Plicht op,
die deze taken jaren met veel verve
invulling hebben gegeven.
De eerstvolgende doopdienst is op
zondag 13 oktober. Wie overwegen om
hun kind ten doop te houden kunnen
contact opnemen met mij!

De opbrengst was honderddrie euro en
90 eurocent.
Ik krijg nog wel eens de vraag of er
standaard zondagen zijn dat er Nepal
gebak is. Dat is nog niet zo simpel om
te zeggen: Het is altijd met Kerst, Pasen
en Pinksteren. Natuurlijk! En ook vaak
op de eerste zondag van de maand,
maar niet altijd. Dan komt het beter uit
op een andere zondag, bijvoorbeeld
omdat er dan meer bakvrijwilligers zijn.
En soms is het simpelweg een
verrassing …. :)
De volgende keer is op 8 september!
Tot dan,

Stagiaire
Vanaf september komt Willemijn van
der Meij uit Rijnsburg, die de opleiding
tot kerkelijk werker volgt op Windesheim, stage bij ons lopen. Op 15 of 29
september zal ze voorgesteld worden in
de kerkdienst. Ze zal ook een stukje
over zichzelf schrijven in Op de Hoogte.

Rietje van Wijlen
(rietje@vanwijlen.com)

-o-o-o-o-o-

Persoonlijke berichten
In de afgelopen zomer zijn er tot ons
verdriet vijf mensen uit ons midden
overleden: Ton Huigen, Cor van der
Keur, Anneke Zeilstra-Driebergen, Jan
den Boeft en Aad Hollebeek. Er zullen
‘in memoria’ staan in het Leidse
Kerkblad. Hier is het goed om nog eens
te zeggen dat zij gemist worden en dat
we ons hen met genegenheid
herinneren…

Tijdschriften voor de
Kindernevendienst
Op zondag 8
september
willen we de
kinderen van de
kindernevendienst een
collage laten
maken. Daarom
zijn we op zoek
naar leuke
tijdschriften
waar de kinderen plaatjes uit kunnen
knippen. Heeft u nog wat tijdschriften
waar u vanaf wilt? Neem ze dan
volgende week voor ons mee, dan
kunnen we meteen aan de slag! De
bladen kunnen voor de dienst in het
Hooglandse Huys gelegd worden, op
het bankje bij de spiegel bij de tuinzaal.
Alvast hartelijk dank!

Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

-o-o-o-o-o-

Nepal
Op zondag 14 juli was er weer van
allerlei lekkers in de tuinzaal voor ons
Nepal project. Zo vierden we de zondag
en onze verbondenheid met het dorp
Changu.

Emmie Kaljouw
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Hulzinga en Ruurd Salverda. Bij voorkeur stuurt u een mail naar:
LBGSchuifmaaraan@gmail.com of belt
u tussen 19.00-20.00 uur naar
06-46073833.

Lopers gezocht!
Binnenkort
wordt onze
jaarlijkse
wijkactie voor
de wijkkas
gehouden.
Onze penningmeester kan
niet alle 1800
enveloppen zelf
bezorgen dus is
zij wederom op
zoek naar enthousiaste gemeenteleden
die in hun wijk een aantal enveloppen
willen bezorgen. Het gaat om kleine
stapels van straten die bij elkaar liggen
waar de enveloppen enkel in de
brievenbus hoeven te worden gestopt.
Helpt u ons om via deze wijze onze
wijkkas weer aan te vullen? Meldt u zich
dan bij onze penningmeester Geertrui
Betgen (GeertruiBetgen@ziggo.nl of
telefonisch 071-5663080). Geeft u aan
waar u woont dan proberen we u in uw
eigen wijk in te delen! Op zondag 15
september liggen de stapels in de kerk
voor u klaar.

‘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
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

-o-o-o-o-o-

Geertrui Betgen

Ruim 50 volle vakantietassen!!
‘Wauw, kijk mam!’ roept Koumana
enthousiast,
terwijl hij de
spullen
nieuwsgierig
uit de zomertas haalt. ‘Wat
is dit? Kan je
dat samen
met mij doen?’
vraagt hij JESmedewerker
Michelle die
de zomertas

-o-o-o-o-o-

Schuif maar aan
Op 26 september aanstaande is de
achtste ‘Schuif maar aan’ maaltijd van
het nieuwe seizoen. Deze keer is
Marieke van Hoffen gastvrouw. U bent
vanaf 18.30 uur van harte welkom. Er
kunnen zich in totaal negen gasten
aanmelden.
U kunt uw naam, adres en
telefoonnummer doorgeven aan Jan
4

bij hen thuisbracht.
Intussen is de jongste van de drie,
Nagnouma al aan het kleuren in een
kleurboekje, terwijl Koumana al is
afgeleid door een vlinder die hij zelf in
elkaar kon schuiven. ‘Kijk, hij kan heel
hoog vliegen!’ roept hij trots.
Kadisha puzzelt samen met mama aan
een beeld van de Eiffel toren.
Er ontstaan leuke gesprekken over
andere landen waar je allemaal kunt
wonen. Heerlijk!
Kortom, deze en vele andere kinderen
hebben deze zomer enorm kunnen
genieten van de Zomertassenactie, die
de Leidse Binnenstadsgemeente
organiseerde in samenwerking met
Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Ook de geloofsgemeenschap van
De Verbinding leverde nog het nodige
speelgoed aan om het feest compleet te
maken. De tassen werden vervolgens
aan de gezinnen uitgedeeld door
medewerkers van JES Rijnland.
Allerlei spelletjes voor diverse leeftijdscategorieën, maar ook de Vakantiepas,
het Zomerboekje van JES en andere
tips en tricks werden in de kleurrijke
tassen samengevoegd om een
‘zomerdip’ te voorkomen.

1 Korintiërs 13 ontvingen zij de zegen:
Al had ik de gave om te profeteren en
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat
ik alle kennis en had ik het geloof dat
bergen kan verplaatsen-had ik de liefde
niet, ik zou niets zijn. Wij wensen het
bruidspaar en hun familie veel zegen en
geluk!
-o-o-o-o-oBijbelse werken van Rembrandt
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar
2019 heeft de Leidse Binnenstadsgemeente twee kenners gevraagd om
iets te laten zien en te vertellen over de
Bijbelse werken van de grote schilder.
De eerste bijzondere bijeenkomst vindt
plaats ‘bij het scheiden van de markt’,
op zaterdag 7 september om 16.00 uur
in de Hooglandse Kerk.
Aan bezoekers wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd om de kosten te
dekken.
Ds. Jan Riemersma
schreef het
schitterende full
colour kunstboek
‘Een glimp van de
hemel’.
In zijn boek plaatst
hij Rembrandt in de
literaire en
theologische
context van zijn tijd. Achter de
natuurlijke werkelijkheid zag Rembrandt
iets van God oplichten. In zijn hele
loopbaan was de schilder gefascineerd
door de bijbelse verhalen, waarin iets
van een bericht van de Overkant
doorklinkt.
Rembrandt geeft zijn kijkers geen
dogmatiek, maar een serie doorkijkjes
naar Gods aanwezigheid in het
schaduwspel van menselijke situaties.

Carijn Westeneng
Diaconaal Centrum De Bakkerij

-o-o-o-o-o-

Huwelijk
Op zaterdag 31
augustus zijn in het
huwelijk getreden
Kelvin van Deursen
en Lisa Favier. In
deze dienst van de
Leidse Binnenstadsgemeente ging ds. A.B. Vroomans uit
Delft voor. Met de woorden van
5

Zondag 25 augustus hadden we een
wel heel bijzondere gast in ons midden.
Margreet zei: “Laat de katjes tot mij komen”,
en dat liet deze bezoeker zich geen
tweemaal zeggen!

Agenda
7 september Orgelpromenade (M. Stouten)
7 september Rembrandts Bijbelse werken
14 september Orgelpromenade
Willeke Smits en anderen
22 september Evensong (Leidse Cantorij)

13.30 uur
16.00 uur
13.30 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

17.00 uur

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...
bonnen van
1,20 (€ 24,00
De€ volgende
Opper
devel)
Hoogte komt uit op zondag 15 september.

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 9 september.

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,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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