Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

29 september 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 29 september 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

Vieren:
Zondag 29 september, ds. Margreet Klokke, dienst met jongeren, bevestiging
ambtsdragers en kerkproeverij.
Zondag 6 oktober, ds. M. den Dekker, Dordrecht m.m.v. De Leidse Cantorij
Zondag 13 oktober, ds. Margreet Klokke, dienst met doop.
17.00 uur Evensong, ds. Jacob Korf
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KERKPROEVERIJ 2019, WELKOM!
Vandaag in de kindernevendienst:

Saulus gaat in Jezus geloven
Meteen kon Saulus weer zien.
Het was alsof er een blinddoek voor zijn ogen
weggehaald werd.
HANDELINGEN 9:18 103
Debijbel.nl/bijbelbasics

Debijbel.nl/bijbelbasics

in gegaan, en hebben foto’s gemaakt
met hun mobiele telefoons van hun
godsbeelden.
U kunt dit alles zien, tekeningen en
foto’s zijn tentoongesteld op de twee
grote witte schermen. In de preek zal ik
er iets over zeggen.

Van de predikant
Vandaag
Vandaag is het de
landelijke
‘Kerkproeverij-dag’,
wat betekent dat
gasten niet alleen
impliciet maar ook
expliciet welkom zijn in de kerkdiensten.
Dat geldt ook voor wie hier vandaag
voor het eerst is, leuk dat u/je de
uitnodiging hebt aangenomen een kijkje
bij ons te nemen.
Een inspirerende morgen gewenst!

Aan het begin van de dienst zullen twee
mensen in het ambt worden bevestigd:
Antje Ras wordt jeugdouderling, ze is
de opvolger van Diony Breedveld, die in
juni afscheid nam. Marieke Veenhof
wordt ouderling voor Bijzonder
Kerkenwerk Leiden (BKL). Zij volgt
Elias van der Plicht op, hij neemt in
deze dienst ook afscheid. Elias is
gedurende 8 jaar secretaris geweest
van BKL, en heeft daarbij ook allerlei
PR taken op zich genomen. Hij schreef
vaak mooie stukjes in het Leidse
kerkblad, over de evensongs en
cantatediensten die door BKL
georganiseerd worden. We zullen hem
missen! Tegelijk zijn we heel dankbaar
dat er weer twee mensen klaar staan
om een stukje van hun vrije tijd aan het
reilen en zeilen van deze kerk te geven!
Na het afscheid en de bevestiging van
de ambtsdragers zal Willemijn van der
Meij aan de gemeente worden
voorgesteld. Zij loopt de komende
maanden stage bij mij en bij Emmie
Kaljouw. In de vorige Op de Hoogte
heeft zij al iets over zichzelf
geschreven. We wensen haar een fijne
tijd toe in ons midden!

In september en oktober wordt er hier
een serie diensten gehouden met het
thema: ‘Abraham, oer-gestalte van de
God-zoekende mens’. Op 8 september
en op 15 september zijn er in de
verhalen van Abraham twee
grondwoorden gevonden, die horen bij
‘geloven’: ‘gaan’ en ‘er zijn’. Vandaag
komt er een derde woord bij…
De kinderen en jongeren in de LBG
hebben geholpen bij de voorbereiding
van deze dienst, en zullen ook meedoen met de uitvoering ervan. Hen is
gevraagd om eerst een A4tje te maken,
wat iets zegt over de vraag ‘Wie ben
ik?’, en daarna één over: ‘Wie is God?’
Om een antwoord te geven op die
laatste vraag zijn de tieners de stad

Drie oktober
Komende week viert Leiden het 3
oktober feest – het is al te zien, de stad
maakt zich er klaar voor! Tot mijn
verrassing ben ik gevraagd om voor te
gaan in de herdenkingsdienst in de
Jongeren opzoek naar Godsbeelden…
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Pieterskerk op 3 oktober om 10.00 uur.
Een hele eer! Ik verheug me erop.

ouders geen geld hebben om dit te
betalen.
Dus wees allemaal welkom in de
tuinzaal voor wat lekkers bij de koffie.
We gaan proberen om beter aan te
geven wat het gebak is en welke
allergenen erin zitten. Helemaal vrij van
een bepaalde allergeen kunnen we niet
beloven maar dan weet u in ieder geval
wat de ingrediënten zijn.

De maand oktober
In de maand oktober beginnen er
verschillende nieuwe cursussen en
worden de eerste
ontmoetingsmiddagen en -avonden
gehouden.
Je kunt je nog opgeven voor de Kerncursus, daar is nog ruimte voor drie tot
vier deelnemers. Informatie over de
cursus staat in de liturgie. De eerste
bijeenkomst is op woensdag 9 oktober
in de pastorie.
De cursus ‘Het geheim van Marcus’ zit
helaas al vol, deze begint op dinsdag
8 oktober.
De eerste ontmoetingsavond met het
thema ‘De reis van je leven’ is op
woensdag 23 oktober. U kunt zich
hiervoor (en voor de andere middagen
en avonden) intekenen in de Tuinzaal,
na de dienst!

De vorige bakactie heeft een geweldig
bedrag opgeleverd van wel 170 euro’s.
Waarvoor we zeer dankbaar zijn. Dank
aan alle gulle gevers.
Met groet namens alle bakkers,
Rietje van Wijlen

-o-o-o-o-o-

Vredeswake 2019
Vanmiddag wordt weer
de Leidse Vredeswake
gehouden bij het Stadhuis van Leiden ter afsluiting van de
landelijke Vredesweek.
De wake wordt voorafgegaan door een
informele Vredeswandeling in het
centrum van Leiden.
Vanaf 12.30 uur is bij De Bakkerij aan
de Oude Rijn de
Vredeswandelkrant 2019 op te halen.

Met een hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke

-o-o-o-o-o-

Bakactie voor Nepal
Wat is een
kerkproeverij
zonder
verschillende
lekkere dingen in
de tuinzaal bij de
koffie? Precies, en dus daarom is er
vanmorgen weer gebak voor Nepal.
Zo vieren we niet alleen de zondag en
ons samenzijn maar ook onze
verbondenheid met het dorp Changu in
Nepal. Zoals u weet, sponseren we met
ons geld van de bakactie het schoolgeld
voor een paar kinderen van wie de

Rond het thema “Vrede verbindt over
de grenzen” leidt de wandeling ons, via
een aantal plekken die verbonden zijn
met vrede en gerechtigheid in het
heden en verleden van de stad Leiden,
naar het stadhuisplein.
Daar start dan om 14.00 uur de
gezamenlijke Vredeswake.
Meer info: www.debakkerijleiden.nl
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stellen georganiseerd, maar kan helaas
niet meer doorgaan omdat er niet
genoeg teamleden meer zijn)? Neem
dan graag contact op met Jan Kruidhof
van Stichting Voor Elkaar Leiden,
06-36274443
of JanKruidhof@VoorElkaarLeiden.nl.
-o-o-o-o-o-

Start Marriage Course
Vanaf 7 oktober 2019 start er een
Marriage Course in Leiden, voor stellen
die al langer bij elkaar zijn en verder
willen bouwen aan hun relatie.

Reizende Sjoel
Vrijdag 18 oktober 2019 19 tot 22 uur
Hooglandse kerk

Als je je relatie waardevol vindt, ben je
er zuinig op en investeer je tijd in
elkaar. Spreek daarom af om zeven
weken een date-avond te hebben met
z’n tweeën. Na een diner voor twee leer
je meer over het onderwerp van de
avond, bijvoorbeeld: communicatie of
conflicten oplossen. Bij elk thema krijg
je gespreksvragen en opdrachten die je
met z’n tweeën doet en bespreekt. Zo
leer je niet alleen tijd voor elkaar te
maken, maar bouw je ook aan een
duurzame relatie. Wanneer? Op 7, 14,
en 28 okt. 4, 11, 18 en 25 nov. 2019,
19:00-21:45 uur. Kijk voor aanmelding
of meer informatie op:
www.voorelkaarleiden.nl/verderbouwen
aanjerelatie.

Ongeveer een keer per maand wordt er
ergens in het land een Open Synagogedienst gehouden, onder leiding van
rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als
Chazzan, zoals bij de Jewesh
Renewal-gemeente Beit Ha'Chidush
(Amsterdam).

De Open Synagogedienst geven de
mogelijkheid om mee te doen: gebeden
en liederen zingen in het Hebreeuws,
luisteren naar een derasja (‘preek’), het
ervaren en zelfzeggen van ber achot
(zegenspreuken) en na de dienst
nasjen (koffie, thee, wijn, lekkernijen)
en gezelligheid.
Zonder concessies (want het is geen
educatief project), maar met de uitleg
die noodzakelijk is om zich niet
verloren te voelen met al dat nieuwe en
ongebruikelijke.

Wil je helpen bij de organisatie van
deze cursus, of bij de organisatie van
de Pre-Marriage Course in het voorjaar
(de Pre-Marriage Course hebben we al
een geruim aantal jaren voor jonge
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De opzet van de avond is als volgt:
19.00: inloop met koffie, thee,
lekkernijen
19.30 tot 20.30: Kabbalat Sjabbatdienst
20.30 tot 22.00: kiddoesj, met zegenen
van de Sjabbat, wijn en brood; met
lekkernijen en gezelligheid.
De nazit na de dienst is uitdrukkelijk
onderdeel van het programma en
het is de bedoeling dat de aanwezigen
deze ook willen meemaken.
Natuurlijk zijn ook kinderen welkom.
De praktijk wijst uit dat sommige
kinderen het interessant vinden en het
is geen probleem als ze ondertussen
tekenen of knutselen o.i.d.

Actie Zomerbonnen 2019
Ook deze zomer heeft De Bakkerij
in samenwerking met SUN Leiden weer
Zomerbonnen uitgegeven voor
huishoudens die door omstandigheden
moeite hebben om de eindjes aan
elkaar te knopen. Dit jaar meldden 40
hulpverlenende instanties 983
huishoudens aan. Er werden ruim 3.300
boodschappenbonnen ter waarde van
€10,- uitgereikt. Dat is weer ruim 100
bonnen meer dan vorig jaar.
Dankzij alle bijdragen van fondsen en
particulieren zijn we samen met SUN
Leiden er toch weer in geslaagd om aan
alle aanvragen te kunnen voldoen.
Waarvoor heel veel dank!

Sandra Breugem

‘Relidag’ Vlietlandcollege…

Op Prinsjesdag, dinsdagochtend 17 september, ontving ds. Margreet Klokke vier
vierde klassen van het Vlietlandcollege in onze kerk in het kader van de jaarlijkse Relidag.
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Vredesweek 2019
Zoek de wegen van de wijsheid
Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
Proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede
Doet ons voor wat liefde doet.
Lied 849 vs 1
Tekst: Ruth C. Duck

AGENDA Leidse Binnenstadsgemeente
29 sept.
8 oktober
8 oktober
9 oktober
15 oktober
18 oktober
23 oktober
25 oktober
31 oktober

Vredeswake
14.00 uur
Stadhuisplein
op de Kaag
Marcuskring
20.00 uur Stal
Hooglandse
Huys
Moderamen
20.00 uur
Kerncursus
20.00 uur
Pastorie
Leerhuis
20.00 uur
Hooglandse Huys
Reizende Sjoel
19.00 uur
Hooglandse Kerk
‘De reis van je leven’
middag (Moriaanzaal ) en avond (Bovenzaal)
Jubilarissenmiddag
14.00 uur
Hooglandse Huys
Donderdagochtendkring
10.00 uur
Hooglandse Huys

De volgende ‘Op de Hoogte’...
De volgende ‘Op de Hoogte’ komt uit op zondag 13 oktober
Kopy kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 7 oktober
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website van de LBG 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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