Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

13 oktober 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 13 oktober 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: huur en onderhoud
Kerkelijke gebouwen

Vieren:
Zondag 13 oktober, ds. Margreet Klokke, doopdienst.
Zondag 13 oktober, 17.00 uur, ds. Jacob Korf, Evensong met het Bath Abbey
Choir onder leiding van Huw Williams.
Zondag 20 oktober, ds. Ellis Ezinga, Leiden Zuid West.
Zondag 27 oktober, ds. Jacob Korf, ’s Gravenhage.

In deze Op de Hoogte:
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Margreet Klokk

Van de predikant

voor alle belangstellenden van de LBG.
Het gespreksthema is: ‘De reis van je
leven’, het gaat over je
geloofsgeschiedenis. Dat is een
onderwerp waar je zelden over praat.
Je praat meestal wel met elkaar over je
familiegeschiedenis en je
werkgeschiedenis, maar bijna nooit
over je geschiedenis met ‘de Eeuwige’.
Op deze middagen en avonden gaan
we dat gesprek proberen te voeren.
Aan ieder wordt gevraagd om van te
voren alvast na te denken over de
vraag: ‘Wat is je eerste herinnering aan
God’, of, als dat moeilijk is, ‘Wat is je
eerste religieuze herinnering’?
Dit zijn de data waar u uit kunt kiezen:
woensdagavond 23 oktober, 13
november, 22 januari of 22 april of
vrijdagmiddag 15 november, 24 januari
of 17 april.
U kunt zich bij mij opgeven via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Bij de diensten
Vandaag wordt de
laatste dienst
gehouden in de
serie ‘Abraham, de
oer-gestalte van de
Godzoekende
mens’. In de dienst
zal de heilige doop bediend worden aan
Valerie Marie Johanna Langendoen,
dochter van Wouter Langendoen en
Judith Piersma.
In november worden er drie diensten
met een bijzonder thema gehouden:
gedachtenis, compassie en oogst. In de
gedachtenisdienst van 3 november
zullen de namen genoemd worden, van
de mensen die in het afgelopen jaar
overleden zijn. Hun dierbaren krijgen
daarvoor een speciale uitnodiging.
Wanneer het ook voor u van betekenis
zou kunnen zijn, om de naam van
iemand te laten noemen, die u in het
afgelopen jaar, zonder dat wij ervan
weten, verloren hebt – wilt u dan
contact opnemen met mij?

Cursussen: ‘Wortels en vleugels’ en
‘Van je familie moet je het hebben’
Op donderdag 31 oktober is er een
terugkomavond voor doopouders o.l.v.
Emmie Kaljouw en mij, met de naam
‘Wortels en vleugels’.
Hoe zorg je dat je kinderen wortelen in
de christelijke traditie en op eigen
vleugels verder kunnen?
Deze keer zal het gaan over de omgang
met ‘moeilijke vragen’ van kinderen.

In memoriam
In de laatste vergadering van de
kerkenraad is besloten, om voortaan
geen uitgebreide ‘in memoria’ meer te
plaatsen in het Leids kerkblad. Het
levensverhaal van onze gemeenteleden
zullen wij voortaan in Op de Hoogte
opnemen. In het Leidse kerkblad komt
een kort bericht van overlijden, met
daarbij een verwijzing naar de Op de
Hoogte, waar dit levensverhaal te
vinden is (zie elders in deze OdH).

Op donderdag 7 november begint de
korte serie avonden over de invloed van
je familie op je leven. Welke plaats had
je in de kinderrij? Welke rol speelde je
in je familie? Wat heeft dat voor invloed
op je leven nu? Wat heb je ontvangen?
Wat heb je gegeven? Welke geestelijke
erfenis is je doorgegeven?
Over dit soort vragen gaat het.

Ontmoetingsmiddagen en -avonden
Dit seizoen organiseert de pastorale
raad weer ontmoetingsbijeenkomsten,
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Wie interesse heeft kan met mij contact
opnemen.

- op 5 november van 19.30 tot 21.30
met Henk ten Voorde en Geertrui
Betgen-Vroomans.
Voor deelname is aanmelding vereist bij
Aad Hamoen, de scriba, via
scribalbg@gmail.com.

Korte herfstvakantie
Van 13 tot 20 oktober ben ik er nog een
weekje tussenuit. Ds. Jacob Korf
vervangt mij. Zijn telefoonnummer is:
06-46017788.

Nieuwe wijkpenningmeester gezocht
Omdat Geertrui Betgen-Vroomans er
inmiddels bijna twee ambtstermijnen op
heeft zitten, zijn we op zoek naar een
nieuwe wijkpenningmeester/ouderlingkerkrentmeester. Uiteraard horen daar
financiële taken bij zoals het beheren
van geldmiddelen, het doen van
betalingen en het opstellen van een
begroting. Tegelijkertijd is er geen
bijzondere financiële kennis vereist,
maar kun je dat in de overdrachtsfase
gewoon leren en er is ook veel
geautomatiseerd.
We zoeken vooral iemand die stevig in
zijn/haar schoenen staat, helder kan
nadenken en ook nee durft te zeggen.
Bij de uitvoering sta je er ook niet alleen
voor. Je maakt deel uit van het moderamen van de wijkkerkenraad en bent
dus ook nauw betrokken bij het maken
van plannen en de uitvoering ervan,
nadat die plannen door de wijkkerkenraad zijn goedgekeurd. Dat maakt deze
taak ook inhoudelijk interessant. In
beginsel kost het 2-3 uur per week,
maar bij begroting en jaarrekening is er
natuurlijk wat meer tijd nodig, evenals
bij de actie voor de wijkkas.
Volgens Geertrui komt er voor die inzet
ook veel energie terug! Een profiel en
meer informatie kun je opvragen bij
Geertrui (GeertruiBetgen@ziggo.nl) of
bij een van de andere leden van het
moderamen van de LBG. We zien je
reactie met belangstelling tegemoet!

Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

-------Van de voorzitter
Stille Week 2019:
inloopmomenten voor
gemeenteleden.
In de kerkenraadsvergadering van 25
september hebben we
uitgebreid de tijd genomen voor een
evaluatie van de vieringen in de Stille
Week van 2018, aan de hand van
verslagen en ervaringen van onze
predikant, de liturgiecommissie,
kerkenraadsleden en enkele andere
betrokkenen. Het gevoel is er dat de
gemeente de veranderingen daarin
heeft aanvaard en voor een deel
wellicht zelfs heeft omarmd.
Tegelijkertijd is er - ook zonder deze
opzet te wijzigen- ruimte voor
ondergeschikte aanpassingen.
Omdat bij het invoeren van de
veranderingen was beloofd dat de
gemeenteleden achteraf gevraagd zou
worden wat zij ervan vinden, worden er
twee inloopmomenten georganiseerd.
Gemeenteleden worden van harte
uitgenodigd met leden van de
kerkenraad over dit onderwerp in
gesprek te gaan:
- op 5 november van 14.00 tot 16.00
uur met ds. Margreet Klokke en Ruurd
Salverda;

Met een hartelijke groet,
Henk ten Voorde
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In memoriam
Aad Hollebeek
‘God is niet te
kennen, wel te
beleven’. Die
treffende uitspraak
stond boven aan de
rouwkaart van Aad
Hollebeek. Op 83jarige leeftijd is hij op 24 augustus jl.
overleden. Hij was al geruime tijd ziek
en de weg die hij moest gaan werd
steeds zwaarder. Aad was een
intelligente man, die over alles kritisch
nadacht en veel vragen stelde, ook
vragen waar niet altijd een definitief
antwoord op te geven is. Hij was
daarnaast ook een bijzonder zorgzame
man voor zijn vrouw Joke, die hij al
zestig jaar kende, voor zijn dochter
Nicolette en schoonzoon Frank, met wie
hij uren kon dwalen door muziek.
Zorgzaam samen met Joke ook voor
twee nichten die na het jong overlijden
van Jokes tweelingzus liefdevol werden
opgevangen. Tijdens de
gedachtenisdienst voor Aad op
zaterdag 31 augustus jl. in zijn geliefde
Hooglandse Kerk zong de Leidse
Cantorij waar hij zo’n groot fan van was.
Er werden vele herinneringen gedeeld
en we stonden stil bij de tekst van
Prediker over de verschillende tijden
van het leven, maar ook bij de oproep
om te genieten van het leven, van
samen eten en drinken, iets wat Aad
zeker ook deed samen met zijn
dierbaren. We keken naar het beeld van
Jezus’ uitgestoken hand naar Petrus.
Een hand die vasthoudt ook als de
grond onder je voeten lijkt weg te
zakken. Een hand die zo betekenisvol
is, zoals Aad op het laatst mensen
bewust een hand gaf. Een hand die blijft
ook over onze levensgrenzen heen, zo

vertrouwen we. Na afloop hebben we
het lichaam van Aad ter ruste gelegd op
begraafplaats Rhijnhof. We wensen
Joke, Nicolette en Frank, andere
familieleden en allen die Aad zullen
missen Gods troostvolle en liefderijke
nabijheid toe in de komende periode.
Ds. Dennis Verboom

Evensong
Vanmiddag wordt in de Hooglandse
Kerk om 17.00 uur de zevende en
laatste evensong van dit seizoen
gezongen door het uit Groot-Brittannië
afkomstige Bath Abbey Choir onder
leiding van Huw Williams. Williams is in
Leiden een bekende en graag geziene
gast. Zo dirigeerde hij in augustus The
Willis Chorale en gaf hij het eerste
concert op het Father Willis orgel in de
Hooglandse Kerk. Williams neemt
vanuit Groot-Brittannië Sean Bowers
mee als organist. Het programma is
voor een deel nog een verrassing. De
Responses zijn van Kenneth Leighton
(1929-1988). Ook zullen werken van
Herbert Howells (1892-1983) en James
MacMillan (1959) worden gezongen
(‘The Gloucester Service’).
Voorganger is ds. Jacob Korf.
Het is een bijzondere jubileumevensong
omdat gevierd wordt dat dertig jaar
geleden de eerste evensongserie in
Leiden werd georganiseerd. U bent van
harte welkom. Meer info op
www.evensongsleiden.nl.
Bijzonder Kerkenwerk Leiden

Labyrint
Dinsdag 15 oktober om 20:00 uur is er
een Labyrint avond in de Hooglandse
Kerk (ingang Hooglandse Huys).
Een Labyrint is een pad dat je kan
lopen als pelgrimsweg. Het is een
mooie en toegankelijke vorm van
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meditatie. Misschien een beetje
onwennig als je het nog nooit gedaan
hebt, maar we helpen je op weg!
Als je vragen hebt, kan je mailen naar
labyrint.pgl@gmail.com, of je kan je
vraag ook direct stellen aan Rietje van
Wijlen, Jutta Hartkoorn of Marius van
der Heul.
Marius van der Heul

U wilt natuurlijk weer heel graag weten
wanneer de volgende keer is:
De volgende Nepal bakactie is op 3
november!
Dan zien we elkaar weer in de tuinzaal.
(Bij vragen: rietje@vanwijlen.com).
Met groet,
Rietje van Wijlen

Serie Godsbeelden, deel 1
In de maand september hebben de
kinderen en tieners (van 4 tot 15 jaar)
nagedacht over wie God voor hen is. Je
kunt God niet zien, maar je kunt wel
vergelijkingen maken met dingen die je
om je heen ziet. In de bijbel komen
talloze beelden naar voren, denk aan
een adelaar (Exodus 19), een burcht
(psalm 18 en 71) of liefde (1 Johannes
4). Het leerzame hiervan is dat de jeugd
nog niet wordt gehinderd door allerlei
dogma’s of theorieën, zoals volwassenen dat ervaren. Zij kunnen vrij associëren, naar aanleiding van de verhalen
die ze kennen en wat ze om zich heen
zien en ervaren. In de komende Op de
Hoogtes willen we een kort verslag
doen van de godsbeelden die dit
opgeleverd heeft.
Met de tieners zijn we een wandeling
gaan maken door de stad, om foto’s te
maken van dingen waarin zij iets van
God terugzien. Wanneer je deze
beelden (zie pag. 6) op je in laat
werken, kijk je nooit meer met dezelfde
ogen naar je omgeving!
God is als de zon, licht en altijd
aanwezig, ook al zie je dat soms niet.
God is ook als een weg, mensen
negeren dat en gooien er een frietbakje
op. God is ouder en hoger dan de
grootste boom, maar ook zacht en
kwetsbaar als een veertje.

Reizende Sjoel op 18 oktober in de
Hooglandse Kerk
Ongeveer een keer per maand wordt er
een Open Synagogedienst gehouden
ergens in het land.
De Open
Synagogediensten
geven de
mogelijkheid
om mee te
doen:
gebeden en
liederen zingen in het Hebreeuws,
luisteren naar een derasja (‘preek’), het
ervaren en zelf zeggen van berachot
(zegenspreuken) en na de dienst
nasjen (koffie, thee, wijn, lekkernijen) en
gezelligheid.
De opzet van de avond is als volgt:
19.00: inloop met koffie, thee,
lekkernijen,
19.30 - 20.30: Kabbalat Sjabbatdienst
20.30 - 22.00: kiddoesj, met zegenen
van de Sjabbat, wijn en brood; met
lekkernijen en gezelligheid.
Sandra Breugem

Gebak voor Nepal
Op zondag 29 september was er een
ruime en zeer gevarieerde dis in de
tuinzaal met heel veel taarten, cakes,
muffins en koekjes. En dat was aan de
opbrengst ook te merken: 133,05 euro.
Het was weer geweldig.

Hartelijke groet,
Het jeugdwerkteam
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Agenda
15 oktober
15 oktober
18 oktober
23 oktober
25 oktober

Labyrint
Leerhuis Oude Testament
Reizende Sjoel
De Reis van je Leven
Jubilarissenmiddag

20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.15 uur
14.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

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 per
vel)
De(€volgende
Op
de Hoogte komt uit op zondag 27 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 oktober.
bonnen van € 2,00 (€ 40,00 per vel)
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn ook op deze website na te lezen
(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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