Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

10 november 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 november 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. A. Kooijman
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Wijkkas van de LBG

Vieren:
Zondag 10 november, ds. Arie Kooijman, Oegstgeest. Compassiedienst.
Zondag 17 november, ds. Margreet Klokke (liturg) en prof. J.J. Boersema
(preek), oogstdienst en avondmaal.
Zondag 24 november, ds. Hans Bouma, Kampen, verhaalsdienst.
Zondag 24 november, 19.00 uur, ds, Ad Alblas, Oegstgeest, cantatedienst.
Zondag 1 december, ds. Margreet Klokke, doop, met medewerking van de
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
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Van de predikant

maar wat moeten we dan zeggen en
hoe inspireert het evangelie ons
daarbij? Daarom is het thema van de
preek: Kerkzijn tussen boer en stikstof.’
Passend bij deze themadienst wordt er
een inzameling gedaan, op deze
zondag, voor de voedselbank. Vergeet
u dus niet houdbare etenswaren mee te
nemen naar de dienst, en te delen van
úw ‘oogst’!
En alvast voor in de agenda: zaterdag
23 november, 19.30 uur, Bløfdienst in
deze kerk, en de eerstvolgende
doopdienst: 1 december!

Bij de diensten
In november wordt
er een serie
themadiensten
gehouden. Vandaag
is het een
compassie-dienst,
aansluitend bij het
weekend van compassie dat in Leiden
is georganiseerd door de Raad van de
Levensbeschouwing. Het is nu namelijk
10 jaar geleden dat in onze stad het
Charter for Compassion getekend werd,
o.a. ook door de Leidse Binnenstadsgemeente.
Ds. Arie Kooijman uit Oegstgeest gaat
voor, na de dienst is het mogelijk om
artikelen van Amnesty te kopen.
Volgende week zondag is het
oogstdienst, er wordt dan ook
avondmaal gevierd. Met deze dienst
wordt er aangesloten bij de traditionele,
jaarlijkse ‘Dankdag voor gewas en
arbeid’.
Gemeentelid Jan
Boersema,
hoogleraar
grondslagen van
milieuwetenschappen, zal
voorgaan in de
dienst van het
woord. Hij schrijft
over de dienst: ‘Er
is veel om dankbaar voor te zijn
en het is goed om daar jaarlijks bij stil te
staan. Maar kunnen we in deze tijd nog
wel onbekommerd dankdag vieren nu
er zo veel problemen zijn met de
productie van ons dagelijks brood? En
kunnen we in de kerk onze ogen sluiten
voor die problemen? Nee natuurlijk,

Cursussen en ontmoetingsbijeenkomsten
De meeste cursussen lopen intussen,
dit jaar zijn er twintig deelnemers aan
de Kerncursus. Dat is iets te veel, als je
wilt dat iedereen aan het woord kan
komen. Daarom heb ik Emmie Kaljouw
gevraagd om mee leiding te geven aan
de groep, en dat doet ze nu. Daar ben
ik heel blij mee! Het is een hele diverse
groep, de leeftijd van de deelnemers ligt
tussen de 16 en de 82, en ze brengen
ook verschillende levensbeschouwelijke
achtergronden mee. Ik hoop op een
mooi seizoen met elkaar.
Ook de ontmoetingsbijeenkomsten
beginnen te lopen, de eerste wordt
gehouden op woensdag 13 november
vanaf 20.15 uur. Volgende data zijn: 15
november vanaf 15.15 uur, 22 januari
vanaf 20.15 uur en 24 januari weer
vanaf 15.15 uur. Welkom! Je kunt je
nog aanmelden bij
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Zingen met Willeke
Op 28 november is er Zingen met
Willeke, in de kerk, vanaf 20.00 uur.
Willeke zingt bekende en onbekende
liederen uit het liedboek met u.
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Verzoeknummers kunt u doorgeven aan
info@willekesmits.nl, opgeven ook
graag bij haar!

gezinnen, die van een zeer minimaal
inkomen moeten rondkomen, tóch met
Sinterklaas kadootjes krijgen. Gezocht
worden personen die
voor een kadootje van
10 euro willen zorgen
en dat willen afleveren
op 30 november in de
Opstandingskerk aan
de Aerent Bruunstraat.
Opgeven graag zo spoedig mogelijk
via www.voorelkaarleiden.nl. U krijgt
dan bericht wat het verlanglijstje voor
het kadootje is van "uw kind".
Namens voor elkaar Leiden, Serve the
City, veel dank!

Met een hartelijke groet,
Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Schuif maar aan
Op 21 november aanstaande is de
negende ‘Schuif maar aan’ maaltijd van
het nieuwe seizoen. Deze keer zijn
Metha en Cent van Vliet in Leiden
gastvrouw en gastheer. U bent vanaf
18.30 uur van harte welkom. Er kunnen
zich in totaal zes 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.
‘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,

Sandra Breugem

o-o-o-o-o

Voedselbank.
Zondag 17 november is er weer een
inzameling voor de Voedselbank. Het
aantal mensen dat van de voedselbank
gebruik maakt, na strenge selectie, is
vergeleken bij vorig jaar flink gestegen.
We hopen dat ook de inzameling
toeneemt.
Wat u kunt meenemen: droge
producten zoals bonen, erwten, pasta
en rijst. Ook groente, vlees in glas.
Blikgroente, vis in blik. Ook
toiletartikelen, tandpasta en shampoo
zijn welkom.
Diaconale Raad,
Toos Boersema

en Ruurd Salverda

o-o-o-o-o
Sinterklaasactie Serve the City
Sinds 2013 organiseert Voor elkaar
Leiden een bijzondere jaarlijkse actie
waarbij ervoor wordt gezorgd dat

Donderdagmorgen kring
Op donderdag 21 November komen we
weer bij elkaar in het Hooglandse Huys.
Aanvang 10 uur.
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Cor Hoogerwerf is die ochtend onze
gast en hij zal ons iets vertellen over
Augustinus en diens betekenis voor het
westerse christendom.
Het wordt weer een boeiende ochtend.
Iedereen welkom, maar wel graag even
van tevoren bericht aan
ondergetekende:
boersema@cml.leidenuniv.nl

doorgaat. Het leven dat gevierd mag
worden.
Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid
door de poëtisch-muzikale collage Zo
valt er te leven.
o-o-o-o-o

Jan J. Boersema

Jeugdwerk
o-o-o-o-o

Zaterdag 23 november:
Bløfdienst
Op zaterdagavond 23 november 2019
verzorgt dominee Jan Andries de Boer
een Bløfdienst. Het thema is ‘Welkom
thuis’, naar het gelijknamige nummer
van Bløf.

Verhaaldienst: Op het leven!
zondag 24
november 2019
staat ‘Het
verhaal van
Lazarus’
centraal.
Hans Bouma
(verhaal en
poëzie) en
Willeke Smits
(orgel en piano)
vertellen over
wat er met Lazarus gebeurde: zijn
vriendschap met Jezus, zijn vroege
dood en zijn opwekking . Je kunt er een
preek over houden, maar je kunt hem
ook zelf aan het woord laten. Dat
gebeurt in deze dienst. Met als titel ‘Op
het leven!’ vertelt Lazarus, zeven jaar
na zijn opwekking, bij monde van Hans
Bouma zijn verhaal. Een even
schokkend als bevrijdend verhaal
waaraan Willeke Smits muzikaal
deelneemt.
Zeven jaar later. Iedere dag heft
Lazarus met zijn zusters Maria en
Martha bij de maaltijd het glas.
Lechajim! Op het leven! Het leven dat

Het is een kerkdienst waarbij de
liederen zijn vervangen door nummers
van Bløf, gespeeld door een live band.
De dienst is inhoudelijk vormgegeven
naar de centrale thema’s in het werk
van deze Zeeuwse band: weggaan,
jezelf verloren voelen, verlangen naar
huis en thuiskomen. Ook in de Bijbel is
dit een terugkerend thema. Bløf is geen
christelijke band, maar veel van hun
teksten hebben wel een religieuze laag.
In de dienst vullen de bijbeltekst en de
songs elkaar dan ook aan.
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De dienst begint om 19.30 uur in de
Hooglandse kerk. Toegang is gratis, wel
is er een collecte voor de onkosten. Kijk
voor meer informatie op de website van
de protestantse gemeente Leiden:
https://protestantsegemeenteleiden.nl/ni
euws/blofdienst-in-de-hooglandse-kerk/

zien. Veel wordt op beeld vastgelegd en
gedeeld.
Het is inspirerend om te zien hoe ze
hiermee ook iets van God kunnen
weergeven.

Verkleedkleren voor de kliederkerk
Zaterdag 30 november gaat het in de
kliederkerk over het verhaal van
koningin Esther. Om met de kinderen
het verhaal na te spelen zijn we op zoek
naar verkleedkleren. Denk aan
prinsessenjurken, een koninklijke
mantel of een helm en schild voor de
lijfwachten.

In een etalageruit zie je een reflectie
van jezelf, zoals wij ook iets van God
kunnen weerspiegelen. Een meisje liep
achteraan in de groep en realiseerde
zich, dat ze zo op de groep kon letten,
zoals God eigenlijk ook altijd op ons
past.

Heeft u op zolder nog een mooie
verkleedkist met wat spullen die we
hiervoor mogen lenen? Laat het ons
dan weten en stuur een email naar
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

of bel 0650842864. Alvast opgeven om
mee te doen of te helpen met deze
mooie middag mag natuurlijk ook!

De gevouwen handen (met de kerk op
de achtergrond!) laten een vergelijkbaar
beeld zien, we zijn er om voor elkaar te
zorgen en God voor ons allemaal. Met
God is het net als met de bloemen, het
begint heel klein, maar het wordt steeds
groter.
Hartelijke groeten,

Serie Godsbeelden, deel 3
Vandaag alweer deel 3 in de serie over
de godsbeelden van de jeugd uit onze
gemeente.
In de maand september hebben zij met
elkaar nagedacht over wie God voor
hen is. De jeugd groeit op in een cultuur
waarin het belangrijk is om jezelf
voortdurend van je beste kant te laten

namens het kliederkerkteam,
Emmie Kaljouw

o-o-o-o-o
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Brahms gebruikte het laatste deel ervan
in zijn vierde symfonie.

Cantatedienst
Zondag 24 november 2019 om 19.00
uur wordt in de Pieterskerk de cantate
BWV 150 ‘Nach dir, Herr, verlanget
mich’ uitgevoerd door het Haags
Barokgezelschap onder leiding van
Gilles Michels. Soliste is de sopraan
Pauline Doolaard.
Voorganger is ds. Ad Alblas.
Organist: Bert Mooiman.

o-o-o-o-o

De Bijbel op je telefoon
Mijn Bijbel is de
gratis app van
het Nederlands
Bijbelgenootschap waarmee
je altijd & overal
de Bijbel kunt
lezen, ook
offline. De app
bevat zeven bijbelvertalingen en
verschillende leesplannen.
Superhandig! Zie debijbel.nl/app.
Cor Hoogerwerf

Het Haags Barokgezelschap (HBG) is
een projectkoor en -orkest met de
Nieuwe Badkapel in Scheveningen als
thuisbasis. Artistiek leider en dirigent is
Gilles Michels.
Het HBG, dat in 1985 door Jaap Hillen
werd opgericht, bestaat uit enthousiaste
en ervaren amateurmusici. Ze leggen
zich toe op werken voor koor en orkest
uit de barok, in het bijzonder die van
Johann Sebastian Bach.
Cantate BWV 150 is waarschijnlijk de
oudste cantate van Bach, maar pas
twee eeuwen later uitgegeven.
Opmerkelijk is de eenvoud van
instrumentatie en structuur. Prachtige
solistische inbreng geeft de sopraan.
De hoboïst blaast een bijzonder
moeilijke partij. Verrassend is te zien
hoe Bach de grenzen verkent tussen
traditie en de nieuwe tijd. Dankzij de
grote Bachbewonderaar Brahms is de
cantate in 1884 gepubliceerd.

o-o-o-o-o

Labyrint
Het labyrint wordt regelmatig gebruikt:
elke tweede dinsdag van de even
maanden (m.u.v. augustus). Maar ook
na de vesper op Aswoensdag en in de
middag van Stille Zaterdag is er
gelegenheid om het labyrint te lopen.
Een labyrint is niet per se christelijk.
Maar dat is het branden van een kaars
of wierook ook niet. Dat komt in veel
religies voor. Het hangt ervan af, welke
invulling je er zelf aan geeft. Als er een
labyrint in een kerk uit wordt gerold, dan
(s)preekt deze hele ruimte mee: het
kruis aan de muur, de paaskaars, de
(openliggende) Bijbel. Zodra ik het in dit
verband plaats, wordt het christelijk.
Als ik als gelovige mens een labyrint
loop, kan het tot een beeld van mijn
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geloofs- en levensweg worden. Het
lopen is en actieve vorm van meditatie.
Je zit niet stil, je loopt en volgt de
wendingen van het labyrint. In die
wendingen zitten je eigen
levenservaringen verborgen, die
uiteindelijk leiden naar een doel, het
centrum van het labyrint.

We hebben in onze christelijke traditie
heel veel verhalen, waar iemand
onderweg is of zich omkeert. Daarom
gebruiken we vaak een bijbelverhaal als
inspiratie voor het lopen. Iedereen is
van harte welkom om dit een keer te
ervaren. Voor meer informatie, neem
contact op via labyrint.pgl@gmail.com.
Marius van der Heul

Bruidsparen en kroonjarenmiddag
Op vrijdag 25 oktober was er weer de jaarlijkse Jubilarissenmiddag voor
gemeenteleden die het afgelopen jaar een kroonjaar te vieren hadden.
Na met muziek binnengehaald te zijn verwelkomde Geertrui Betgen
‘éénieder’ op deze feestelijke middag. Als speciale gast was journalist Klaas
Salverda uitgenodigd, die vertelde over zijn jarenlang verzamelen
Van opmerkelijke krantenberichten die hij ook gebundeld heeft in een boek dat
iedereen als cadeau mee naar huis kreeg. Alles omlijst met koffie, thee, gebak
en andere lekkernijen. Tot slot maakte de wijnproeverij de tongen los en had
iedereen er goed kaas van gegeten. Hoogtepunt was natuurlijk ook dit jaar weer
de groepsfoto in het Hoogkoor, nu eens niet genomen door onze vaste
fotograaf Niek Bavelaar omdat hij zélf op de foto moest.
Een geslaagde middag!
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Herfst
De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk ik naar de andere: het is in alle.
Maar Een is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in Zijn handen op.
Rainer Maria Rilke

Agenda
12 november
13 november
14 november
20 november
21 november
21 november
23 november
24 november

Leerhuis Oude Testament
De reis van je leven
Het geheim van Marcus
Kerncursus
Donderdagochtendkring
Van je familie moet je het hebben
Bløfdienst
Cantatedienst

20.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur
10.00 uur
20.15 uur
19.30 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
ysHooglandse
Hooglandse Kerk
Huys
Pieterskerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 24 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 november.
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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