Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

27 oktober 2019, 27e jaargang
Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: huur en onderhoud
Kerkelijke gebouwen

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 27 oktober 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Jacob Korf.
Organist:
Willeke Smits

Vieren:
Zondag 27 oktober, ds. Jacob Korf, ’s Gravenhage.
Margreet Klokk
Zondag 3 november, ds. Margreet Klokke, gedachtenisdienst m.m.v. Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 3 november 17.00 uur: ds. M.R. Klokke, Allerzielenvesper, Requiem
van Fauré, m.m.v. Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 10 november, ds. A. Kooijman, Oegstgeest, compassiedienst .
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Vandaag in de kindernevendienst

Een brief van Paulus!
Bij Romeinen 1:1-7
Rufus maakt zijn tas open en haalt er iets uit.
Vrienden, ik heb vandaag
een verrassing bij me.
We hebben een brief gekregen.
Een brief van Paulus!’

Van de predikant

hebben met onrecht.
De oogstdienst van 17 november is een
vernieuwde versie van de vroegere
scheppingsdienst.
We sluiten ermee aan bij de landelijke
gewoonte om er aandacht aan te geven
dat het niet vanzelfsprekend is, dat er
elk jaar voldoende oogst is om van te
leven. Het is een geschenk, om
dankbaar voor te zijn. Na de dienst
wordt de mogelijkheid geboden om een
bijdrage geven aan de voedselbank –
als teken van dankbaarheid voor de
eigen overvloed! Denk aan houdbare
artikelen als een pak spaghetti, een
potje jam, een doos koekjes.

Bij de diensten
Vandaag gaat ds.
Jacob Korf uit Den
Haag bij ons voor,
die interim-predikant
was na het afscheid
van Ad Alblas en
voor mijn komst
naar Leiden. Fijne dienst gewenst!
Vanavond wordt de eerste cantatedienst van dit seizoen gehouden in de
Pieterskerk. Cantate BWV 114 zal
klinken, ‘Ach liebe Christen, seid
getrost’ en ik zal zelf de voorganger
zijn. Welkom!

Ten slotte maak ik u ook alvast attent
op de Blofdienst, die op zaterdag 23
november om 19.30 uur in onze kerk
wordt gehouden. Een bijzonder
evenement, georganiseerd met het oog
op de jongeren in Leiden. Maar
natuurlijk is ieder die benieuwd is naar
een dienst met moderne muziek van
harte welkom!

Volgende week begint er een serie
thema-diensten. De onderwerpen waar
bij stil gestaan wordt zijn: gedachtenis,
compassie en oogst. In de gedachtenisdienst van 3 november zullen de namen
genoemd worden, van de mensen uit
onze gemeente die in het afgelopen
jaar zijn overleden. Hun dierbaren
hebben daarvoor een speciale
uitnodiging gekregen. Wanneer het ook
voor u van betekenis zou kunnen zijn
om de naam van iemand te laten
noemen die u verloren hebt, wilt u dan
contact opnemen met mij?

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst vindt
plaats op zondag 1 december. Ouders,
die erover denken hun kind ten doop te
houden, kunnen contact opnemen met
mij.

Compassiedienst
De compassiedienst van 10 november
sluit aan bij het weekend van
compassie, dat in Leiden georganiseerd
wordt door de raad voor de Levensbeschouwing n.a.v. het feit dat hier 10
jaar geleden het ‘Charter for compassion’ getekend werd. Na de dienst zal
het mogelijk zijn om artikelen te kopen
bij een stand van Amnesty International
in de kerk, als teken van compassie met
alle mensen die wereldwijd te maken

‘De reis van je leven’
Ontmoetingsmiddagen en –avonden.
Dit seizoen organiseert de pastorale
raad weer ontmoetingsbijeenkomsten,
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,
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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 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

Kerkenraad
Van de voorzitter
Stille Week 2019:
inloopmomenten
voor gemeenteleden
In de vorige Op de
Hoogte schreef ik er
al over:
Er is gelegenheid om terug te blikken
op de Stille Week van 2019, met het
oog op die van 2020. Hoe hebt u de
veranderingen in de diensten van Witte
Donderdag en Goede Vrijdag dit jaar
ervaren? U bent uitgenodigd om hierover met kerkenraadsleden in gesprek
te gaan. Er zijn twee inloopmomenten:
- op 5 november van 14.00 tot 16.00
uur met ds. Margreet Klokke en Ruurd
Salverda
- op 5 november van 19.30 tot 21.30
met Henk ten Voorde en Geertrui
Betgen-Vroomans.

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.
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. Wie interesse
heeft kan contact opnemen met mij.

Voor deelname is aanmelding vereist
bij onze scriba Aad Hamoen, via email:
scribalbg@gmail.com.

Nieuwe wijkpenningmeester gezocht
herhaalde oproep
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

Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke
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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! Je
kunt ons ook een naam noemen van
iemand, die zich zelf misschien niet zo
snel naar voren zal schuiven…
Graag zelfs!

Als u van plan bent een keer te komen
kijken, graag een berichtje vooraf naar
ondergetekende Jan J. Boersema,
email: boersema@cml.leidenuniv.nl
-o-o-o-o-o-

Cantatediensten
in de Pieterskerk
De eerste cantatedienst
van het seizoen 20192020 vindt plaats op
zondag 27 oktober, om
19.00 uur in Pieterskerk.
Kamerkoor Collegium Musicum voert
onder leiding van Gerrit Maas cantate
BWV 114 uit: Ach Lieben Christen, seid
getrost. De voorganger bij deze dienst
is ds. Margreet Klokke. Deze cantate is
een koraalcantate uit 1724, uit de
tweede jaargang waarin Johann
Sebastian Bach in Leipzig cantates
componeerde. Schuurman noemt de
koraalfantasieën waarmee de koraalcantates openen een mooi samen
gaan van traditie (de koraal- melodie)
en vernieuwing, door hun zeldzame
verbinding van contrapunt en
verrassen de harmonieën.
Hij noemt ze hoogtepunten van Bachs
cantatecomposities.

Met een hartelijke groet,
Henk ten Voorde

-o-o-o-o-o-

Donderdagmorgenkring
Komende donderdag, 31 oktober, komt
de kring weer bijeen in het Hooglandse
Huys.
Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Het onderwerp
is: Waarom had Darwin zo’n succes?
De overige data en onderwerpen tot de
kerst zijn: 21 november, Cor Hoogewerf
over: Augustinus en 12 december
Marten Stol over: geneeskunde in de
bijbel en de wereld erom heen.

Het Haags Barokgezelschap, onder
leiding van Gilles Michels, laat op
zondag 24 november cantate BWV 150
klinken. De voorganger bij deze dienst
is ds. Ad Alblas, die tot twee jaar
geleden de vaste voorganger bij de
cantatediensten was.
-o-o-o-o-o4

De toegang is vrij. U kunt alvast een
voorproefje beluisteren op het YouTube
kanaal van de Leidse Cantorij. Dit is
ook te vinden via Facebook en via de
website van de Leidse Binnenstadsgemeente.

Requiem van Fauré
in Hooglandse Kerk
Op zondag 3 november vindt om 17.00
uur in de Hooglandse Kerk een vesper
plaats naar aanleiding van Allerzielen,
de dag waarop overledenen worden
herdacht. Uitgevoerd wordt het
Requiem van Fauré.

-o-o-o-o-o-

Fauré schreef
zijn Requiem in
de jaren 1885
en 1887 met
gebruikmaking
van het Libera
Me dat al
eerder
in 1877 voor
bas en koor
was
gecomponeerd.

NBG Leesplan
Het Rembrandtjaar is nog steeds
gaande, de tentoonstelling over de
jonge Rembrandt is vanaf
te zien in de lakenhal, en na de serie
preken van ds. Margreet Klokke over
Rembrandt eerder dit jaar is het
misschien ook goed om te wijzen op de
site van het NBG waar een leesplan
over de bijbel en Rembrandt is te
vinden: ‘Met Rembrandt door de Bijbel’

Anders dan de dodenmissen van
bijvoorbeeld Verdi en Berlioz ontbreekt
hel en verdoemenis, zo heeft dit stuk
geen apart ‘Dies Irae’ als dramatische
climax. De algemene stemming is
sereen en troostend. Fauré schiep met
name door de keuze van de teksten
een zeer persoonlijk werk dat zowel
aanvangt en eindigt met het woord
‘requiem’.

Rembrandt tekende en schilderde
honderden bijbelse taferelen. Met dit
Rembrandt-leesplan wandel je door de
Bijbel aan de hand van deze meesterschilder. Je krijgt drie weken lang elke
dag een werk van Rembrandt te zien,
mét het bijbelverhaal en een
kunsthistorische toelichting.
Via onderstaande link is het te vinden
https://www.debijbel.nl/nieuws/nieuw-leesplanrembrandt-en-debijbel?utm_source=debijbel.nlbasis&utm_medium=email&utm_campaign=re
mbrandt-en-de-bijbel

Tussen de zeven delen van het
Requiem is er in deze vesper ruimte
voor gebeden en bijbel lezingen.
Voorganger is ds. Margreet Klokke.
Medewerking verleent de Leidse
Cantorij onder leiding van Hans Brons
en Willeke Smits, orgel. De vesper is
een activiteit van Bijzonder Kerkenwerk
Leiden en is mogelijk gemaakt door een
bijdrage uit het Vitaliteitsfonds van de
Protestantse Gemeente Leiden.

Het NBG heeft ook mooie leesplannen
voor bv Advent, vakantie en veertig
dagen tijd.
Hartelijke groet,
Johanneke van Woerden.
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Serie Godsbeelden, deel 2

Doe de mensenrechtendialoog
op 25 november!

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.
Vandaag deel 2 van de prachtige
godsbeelden die dit opgeleverd heeft.
Nu een aantal tekeningen van de
kinderen van de kindernevendienst.

Om het draagvlak voor mensenrechten
te versterken organiseert Amnesty
International de mensenrechtendialoog.
Mensenrechten zijn vastgelegd in
allerlei wetten en internationale
verdragen. Maar uiteindelijk moeten
deze rechten worden gedragen door
mensen. Mensen zoals jij en ik. Dat is
alleen mogelijk als wij ons bewust zijn
van de mensenrechten en welke rol
deze in ons dagelijks leven spelen.
Dáár gaat De Mensenrechtendialoog
over. Want als wij toestaan dat politici of
medeburgers bereid zijn om
mensenrechten opzij te zetten, dan zijn
ze niet meer dan waardeloos papier.
We zien dat in verschillende landen, en
zelfs in Nederland, mensenrechten
onder druk staan.
Tijdens de mensenrechtendialoog
onderzoek je, met bekende en
onbekende Leienaren, verschillende
meningen over mensenrechten in
Nederland. Amnesty zorgt voor de
gespreksleider, waar ik er zelf een van
ben. Met elkaar in dialoog gaan is
makkelijk, leuk en levert frisse, nieuwe
inzichten op over dagelijkse, actuele
onderwerpen.
De dialoog vindt plaats op 25
november, van 19.30 tot 21.30 uur,
Rapenburg 100 (Ekklesia). Voor meer
informatie en aanmelden: Daan
Limburg (limburg@planet.nl ; 06
51173501).

Zij zijn vrij recent nog bezig geweest
met onderwerpen als de woestijnreis
van de Israëlieten en de gelijkenissen.
Een aantal van de tekeningen heeft een
moralistische inslag. De tekenen leggen
de nadruk op het intermenselijke
godsbeeld. Wanneer mensen goed voor
elkaar zijn, kan je daarin iets van God
herkennen. Dit zie je in hoe mama en
papa van je houden en hoe je zelf met
je vriendjes en vriendinnetjes omgaat.
Hartelijke groeten,
Het jeugdwerkteam

Daan Limburg

Amnesty International.
Op zondag 10 november aanstaande is er na afloop van de dienst de
mogelijkheid om de verkooptafel van Amnesty International te bezoeken en iets
te kopen. Daarmee steunt u het werk van deze organisatie, die zich inzet voor
politieke gevangenen en mensenrechten wereldwijd.
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Openingstijden: maandag t/m vrijdag
14:00 -19:00 uur zaterdag en zondag
10:00 - 14:00 uur Dus creëer weer wat
ruimte in uw kledingkasten en kom
zaterdag 9
november ook
naar de Mimar
Sinan Moskee
voor een
gastvrij
onthaal en
een creatieve
en
informatieve
middag!

Kerstdiner
voor dak- en thuislozen
Ook dit jaar organiseert het Straatpastoraat Leiden, samen met M25
Leiden en vrijwilligers van de Marekerk
weer een kerstdiner voor dak- en
thuislozen in de Marekerk.
Aan het eind van het diner kunnen de
gasten verzorgingsproducten uitkiezen
zoals shampoo, zeep, doucheschuim,
tandenborstels, tandpasta, kammen of
borstels, maandverband of tampons.
Wilt u iets bijdragen? Heel graag!
De spulletjes kunnen t/m 6 december
ingeleverd worden in De Bakkerij, Oude
Rijn 44b in Leiden, t.a.v. Kerstbubbels
gevraagd.

3 oktober
Herdenkingsdienst

Met vriendelijke groet
Gerda Pieters, projectmedewerker M25
&
Femke Post, straatpastor

Foto: Niek Bavelaar

Leidse kleuren draag ik fier werd er
uitbundig gezongen in een tot de nok
toe gevulde Pieterskerk op het feest
van Leidens ontzet!
De kerkgangers en ook de Leidse
Cantorij deden deze strofe in het Stad
van mijn Hart-lied alle eer aan maar bij
de notabelen, zoals te zien op de foto,
was zwart de dresscode. Alleen een
enkele stropdas en de schoenen van
onze dominee waren rood…

Kledingactie M25
Kledingactie Jongeren van het project
M25 Leiden en van de Mimar Sinan
Moskee bereiden in samenwerking met
Stichting Werkgroep De Ruyter uit
Rijnsburg een kledingtransport voor
Oekraïne klaar. U kunt kleding inleveren
van maandag 14 oktober t/m vrijdag 8
november 2019 bij de Mimar Sinan
Moskee, Curaçaostraat 3 te Leiden.
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Leidse kerkmuziekdag 2019
Zaterdag 16 november, Vredeskerk
Het thema van dit jaar is:
Zingen met compassie.
De dag sluit daarbij aan op de
activiteiten rond de viering van het
tienjarig jubileum van Leiden
Compassiestad. Aanvang: 10.30 uur;
toegang gratis. Voor meer informatie:
www. leidsekerkmuziekdag.com

Agenda
27 oktober
31 oktober
31 oktober
3 november
5 november
oktober
7 november
12 november
13 november
16 november

Cantatedienst
Donderdagochtendkring
‘Wortels en Vleugels’ (zie pag.3)
Allerzielenvesper
Stille week evaluatie (zie pag.3)
‘Familie’ avonden (zie pag.3)
pag.3)
Leerhuis
‘De reis van je leven’
Leidse kerkmuziekdag

19.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
17.00 uur

Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
20.00 uur Hooglandse Kerk
Huys
20.00 uur Hooglandse Huys
20.15 uur Hooglandse Huys
10.30 uur Vredeskerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 10 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 november.
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
8

