Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

24 november 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 24 november,10.00 uur.
Voorganger: ds. H. Bouma
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Landelijk pastoraat (PKN)

Vieren:
Zondag 24 november, ds. Hans Bouma, Kampen. Verhaaldienst.
MargreetCantatedienst,
Klokk
19.00 uur, Pieterskerk,
ds. Ad. Alblas
Zondag 1 december, ds. Margreet Klokke, m.m.v. Leidse Cantorij o.l.v.
Hans Brons.
Zondag 8 december, ds. P. Verhoef, Alkmaar.
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Wees blij!
Deze zondag is de laatste van een blok met twee teksten
uit de brieven van Paulus.
Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal:
over blijdschap omdat je bij God hoort,
over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven.

Van de predikant

jaar een boek geschreven door Kick
Bras. Het heet: ‘Voor het leven, de
spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.’
Dit boek is het uitgangspunt van de
diensten in de advent. Het zal gaan
over bidden (1 december) rechtdoen
(15 december) en wachten op God (22
december, dienst van ds. Dennis
Verboom).
De dienst van 15 december zal worden
voorbereid met de jongeren uit de
gemeente. Op 1 december zal Emmie
Kaljouw hen met Bonhoeffer laten
kennismaken, op 8 december zal ik met
hen kijken naar wat zijn verhaal nu kan
betekenen.

Vandaag, op de
laatste zondag van
het kerkelijk jaar, is
er een andere
dienst dan anders.
Ds. Hans Bouma
gaat voor in een
verhaaldienst’, met
als thema: ‘Voor het leven’.
Een inspirerend uur gewenst!
Volgende week begint dan de advent.
Een bijzondere periode in het jaar.
Elke week steken we een kaars meer
aan, tegen het donker, met in
gedachten de bekende woorden van
Huub Oosterhuis: ‘Soms breekt uw licht
in mensen door, onstuitbaar, zoals een
kind geboren wordt’.
Met de advent zal er ook een nieuwe
serie diensten beginnen, met als thema:
‘Op weg naar kerst mis met Bonhoeffer’.
In deze periode van gedenken van 75
jaar bevrijding, wordt er op allerlei
plekken in het land ook stil gestaan bij
de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.
In de Tweede Wereldoorlog ging hij bij
het verzet tegen het regime van Hitler.
Hij werd daarvoor gevangen gezet, en
uiteindelijk – vlak voor het einde van de
oorlog – ter dood gebracht. In
gevangenschap schreef hij bijzondere
brieven, onder anderen één aan zijn
petekind, ter gelegenheid van z’n doop.
In deze doopbrief zegt hij: ‘Er zullen
altijd mensen zijn die bidden en
rechtdoen en wachten op Gods uur. Ik
hoop dat jij een van hen zult zijn en dat
eens van jou gezegd zal worden: Maar
het pad van de rechtvaardigen is als het
glanzende morgenlicht, dat steeds
helderder straalt tot de volle dag.’ Over
de drie werkoorden in deze zin: bidden,
rechtdoen en wachten op God, is vorig

2x Rembrandt en
open kerk
Het is bijna het einde
van het
Rembrandtjaar 2019.
Op zaterdag 14
december om 16.00
uur is er voor de
tweede keer een
uurtje rond deze
grote Leidse kunstschilder in de
Moriaanzaal bij de kerk. Dr. Paul
Gerretsen, oud-directeur van de
universiteitsbibliotheek in Leiden, zal
ons leren kijken naar de schilderijen van
de grote meester over Kerstmis – daar
is meer op te zien dan je denkt! Paul
Gerretsen is een meesterverteller. Ik
zou zeggen: mis dit niet… Na afloop is
er een drankje. Er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd van 5 euro.
Deze Rembrandt-activiteit valt in de
Leidse winterwonderweken. De kerk zal
in de weekenden van 14 en 15
december en 21 en 22 december open
zijn. U leest er meer over in het stukje
van Cent van Vliet.
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Leiden, 10 jaar compassiestad
Op dinsdag 12 november was er een
grote ‘happening’ in de Burgerzaal van
het Stadhuis.
Er werd gevierd dat Leiden 10 jaar
geleden als eerste Europese stad het
‘Charter of Compassion’ heeft
ondertekend. Nu waren er 80
instellingen, die zich hier nogmaals
achter hebben geschaard – compassie
als leidraad voor hun handelen. Ook de
Leidse Binnenstadsgemeente was erbij.

De Regenboog is te vinden aan
Watermolen 1, 2317 ST te Leiden.
onderdeel van het Communicatieplan
van de Protestantse gemeente Leiden
(PgL). Dit plan wordt toegelicht en ook
wordt verteld over de ontwikkelingen bij
het Leids Kerkblad en de website van
de PgL. Verder krijgt elke
geloofsgemeenschap de ruimte om iets
te vertellen over haar middelen van
communicatie, zoals website, social
media en wekelijkse berichten.
Uiteraard sluiten we af met een echte
borrel.
Het is handig als u zich aanmeldt, maar
dat hoeft niet. U kunt zich aanmelden
via m.korbee@ziggo.nl
Namens de PgL werkgroep
communicatie, Swanette Jukema

Met een hartelijke groet!
ds. Margreet Klokke

-O-O-O-O-O-

Nepal
Op 3 november was er weer Nepal
gebak in de kerk.
Dit keer waren er wel 12 taarten en
andere lekkernijen en het bijzondere
was dat het gebak aangeboden werd
door Jan en Toos Boersema in verband
met hun 50 jarig huwelijk.
Een bakker had daarom zelfs haar taart
versierd met een hart om dit feit nog
extra te benadrukken.

Viering10 jaar
‘Charter of Compassion’ in het Stadhuis
-O-O-O-O-O-

De opbrengst was
geweldig en we
mochten 174 euro
bijschrijven op de
Nepal rekening.
Zoals u weet gaat het
geld dat we bij elkaar
sparen met de Nepal
bakactie naar
kinderen in het dorp Changu in Nepal
voor het betalen van het school geld.

Communicatieborrel:
van harte uitgenodigd!
Morgen, maandag 25 november vindt
de eerste PgL Communicatieborrel
plaats! Iedereen die betrokken is bij
communicatie in zijn of haar wijk, is
hiervoor uitgenodigd; van webmaster
tot bezorger van het Leids Kerkblad.
De borrel vindt plaats in Kerkelijk
Centrum De Regenboog van 20.00 tot
22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
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Eerst was het geld voor 3 kinderen
maar hieronder kunt u lezen dat we nu
ons geld kunnen gebruiken om wel 5
kinderen naar school te laten gaan.
Kortom dit blijft een geweldige actie
waar aan de andere kant van de wereld
onze euro's bijdragen aan de toekomst
van kinderen.

Zondag 15 december
dienst met jongeren
Op zondag 1 december zal tijdens de
Basics een deel van de dienst met
jongeren voorbereid worden met
ondergetekende. Op zondag 8
december zal dominee Margreet Klokke
aanschuiven bij de JVT om het thema
verder uit te werken. Zet de data dus
alvast in je agenda, dan maken we er
samen Serie Godsbeelden, deel 4

We stellen de 2 kinderen even aan u
voor : Ritesh Khatri, 3 jaar oud en
Pritesh Khatri 6 jaar oud
Voor de ouders van Ritesh en Pritesh is
het vrijwel onmogelijk om hun kinderen
naar school te laten gaan. Zij hebben
zelf nooit een kans gehad om onderwijs
te volgen. De vader was al heel jong
wees. Om te kunnen overleven moest
hij toen werken bij een rijk gezin in de
hoofdstad Kathmandu, als slaaf. Hij
kwam af en toe bij ons thuis om wat te
eten.
Afgelopen voorjaar toen ik in Nepal was
ontmoette ik hem weer. Hij sprak me
aan en vroeg of ik iets zou kunnen
betekenen om zijn kinderen naar school
te laten gaan, aangezien hij het
financieel heel moeilijk heeft. Met de
taartactie in onze kerk hebben wij op dit
moment gelukkig voldoende geld
gespaard om hierop ja te kunnen
zeggen. Fijn dat we dit gezin kunnen
helpen. Zo helpen wij in totaal vijf
kinderen in Changu om naar school te
gaan.

In de maand september heeft de jeugd
(van 4 tot 15 jaar) nagedacht over wie
God voor hen is. Ondanks dat we God
niet kunnen zien, kunnen we ons wel
een voorstelling maken van wie of wat
de Heer zou kunnen verbeelden.
Vandaag weer een aantal tekeningen
die kinderen tijdens de
kindernevendienst gemaakt hebben.

De regenboog en zon zijn een aantal
keer getekend. Met daarbij de
aantekening dat God overal voor zorgt.
De kinderen geven hierin iets weer van
wat ze in de natuur terugzien van God.

De volgende Nepal bak dagen zijn
gepland op 1 december en op 25
december, eerste advent en eerste
Kerstdag.
Rietje van wijlen,

Een van de kinderen benoemde dat
God nooit slaapt en dat wie dood is, de
Heer echt zal zien. Ook was er een
tekening van ‘de kloof’. Op een andere
afbeelding waren de duivel en een

Voor vragen of aanmelden om ook mee
te doen:
rietje@vanwijlen.com
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engel te zien, omdat die aartsvijanden
van elkaar zijn. Hierin komt het
bovennatuurlijke godsbeeld naar voren,
wat bij deze kinderen ook leeft.

verhaal en sluiten af met een echt
feestmaal. Rond 18 uur is het
afgelopen.
Toegang is gratis, maar er is wel
collecte om de onkosten te bestrijden.
Opgeven kan door een email te sturen
naar:

Bij een van de tekening stond, ‘buiten
onweert het, maar binnen bakt Jezus
pannenkoeken’, een prachtig beeld van
vertrouwen en geborgenheid!

jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Maak er iets moois van!
Hartelijke groeten, Emmie

Hartelijke groeten,
namens het jeugdwerkteam
-O-O-O-O-O-

We gedenken
Op 29 oktober is mw. Cor Valk overleden;
zij werd 93 jaar. De laatste jaren woonde ze
in Zorgcentrum Roomburgh. Samen met
haar man Peeke was zij meelevend lid van
de LBG. Die verbondenheid bleef ook na
hun verhuizing. Een extra band kregen
ontstond door de reis door Israël. Samen
met haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, familie en vrienden
hebben we afscheid van haar genomen op
4 november in de Boerhaave aula van
Rhijnhof. Het woord dat het meeste viel
was ‘liefde’. Cor was lief en had lief. Dat
bleek uit oprechte aandacht voor iedereen,
haar hartelijke vriendelijkheid en het leuke
gezelschap dat zij was. Geloofsvertrouwen
droeg haar leven. ‘Mijn oog zal op u zijn’
was haar spreuk. Van harte wensen we de
familie toe dat ze haar liefde lang blijven
meedragen.
Ad Alblas

Zaterdag 30 november
kliederkerk over Esther
Aankomende zaterdag staat het verhaal
van Esther centraal tijdens de
kliederkerk. We willen onder andere het
verhaal naspelen. Hiervoor zijn we op
zoek naar verkleedkleren, zoals
prinsessenjurken, schilden en helmen
of een mantel van de koning. Mocht je
iets moois beschikbaar hebben wat we
kunnen lenen, dan horen we het graag!
Het is overigens niet de bedoeling dat
de kinderen al verkleed naar de
kliederkerk komen. We gaan aan het
eind van de middag verkleden, dat is
echt onderdeel van het programma.
Markeer je kleding dus, of plak er een
naam op, zodat we aan het eind van de
middag weten wat van wie is.
We hebben inmiddel al heel wat
aanmeldingen, maar er kunnen er nog
meer bij! Ook wanneer je niet zoveel
hebt met kliederen, maar het wel leuk
vindt om koffie te schenken, het eten
klaar te maken, een spel te begeleiden
of op een andere manier te helpen, laat
het ons dan weten!
Vanaf 15.45 uur staan drinken en iets
lekkers klaar. Na de inleiding staan er
verschillende activiteiten op het
programma. Daarna spelen we het

De website:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
De contactpagina op onze website is
vernieuwd. De nieuwe samenstelling
van de kerkenraad is daar nu zichtbaar.
Ook zijn er nieuwe, vaste
emailadressen voor elk onderdeel van
de kerkenraad (zoals de scriba, de
voorzitters, de pastorale raad, enz.).
Op de contactpagina staat welke
adressen dat zijn.
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De agenda op de website is verbeterd.
Het beheer is gemakkelijker geworden.
Bovendien wordt een deel van de
agenda nu ook gepubliceerd
op hooglandsekerk.nl. Dit is een
algemene webpagina waarop je kunt
zien wat er allemaal in de Hooglandse
Kerk gebeurt. Zo wordt de Hooglandse
Kerk (en de LBG) beter vindbaar via
Google. Tot nu toe was het, zeker voor
wie onbekend is met de Hooglandse
Kerk, onoverzichtelijk waar alle actuele
informatie te vinden is. Dat is dus sterk
verbeterd.

Voorgaande jaren zijn prachtige
persoonlijke teksten aan het papier in
kerstballen toevertrouwd en op de wand
van gebeden. Dat kan nu weer. Er is
tevens tijd, ruimte en aandacht voor
pastorale zorg. Naast stilte zijn er
optredens van koren en solisten. Verder
zijn de klanken van verschillende
instrumenten te horen.
De jongeren kunnen knutselen, een
speurtocht doen en lichtjes in de kerk
ophangen. De kerststallen en
kerstbomen zullen ook dit jaar weer
veel kinderogen en harten verbazen.
Dat geldt zeker ook voor Joris’
Kerstboom die op 9 december op het
Hooglandse Kerkplein zal worden
geplaatst.

De webredactie: Jan Hollem (agenda), Henk
van Steenbergen en Cor Hoogerwerf
webmaster@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Het team van Joris
Linssen is op
zaterdag 14
december aanwezig
voor persoonlijke
gesprekken en het
ontsteken van de
verlichting.
‘s Avonds is in de
Hooglandse kerk de
officiële opening van
de WinterWonderWeken. Tijdens ‘Leiden
Lumière’ is de kerk feestelijk verlicht en
worden woorden afgewisseld met zang en
muziek. Buurtbewoners en de ondernemers
ontvangen een speciale uitnodiging.

Kerst in de stad
Het is dit jaar opnieuw ‘Kerst in de stad’.
De activiteiten in de Hooglandse kerk
zijn gekoppeld aan het indrukwekkende
programma met de drijvende
kerstmarkt, de ijsbaan, de
Korenweekenden en Joris’ Kerstboom.
De deuren van de kerk zijn open op 14,
18, 20, 21 en 22 december.
Een team van vrijwilligers zorgt voor
een sfeervolle verlichting, kerststallen,
muziek, optredens van zangers en
koren. Er is een doorlopend
kinderprogramma, een stiltehoek voor
rust en bezinning waar tevens een
kaarsje kan worden aangestoken, een
labyrint, rondleidingen op zaterdagen
en een tentoonstelling. De vraag is wat
Kerst betekent en wat het doet met
mensen? De antwoorden daarop zijn
persoonlijk en verschillend, maar een
rode draad is dat met Kerst het Licht in
de wereld is gekomen dat perspectief
biedt aan het leven.

Er is een team van vrijwilligers dat
tijdens de opening van de kerk zal
zorgdragen voor een goede ontvangst
van de vele bezoekers. Wie
belangstelling heeft om daaraan een
bijdrage (tijdsblokken van twee of drie
uur) te leveren, kan zich via de mail
melden (cent.kerk@xs4all.nl).
Cent van Vliet
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E-mail adressen
Als u uw e-mail adres beschikbaar heeft
gesteld aan het Kerkelijk Bureau (KB)
voor “Actie Kerkbalans”, dan heeft u
onlangs onderstaand bericht van het KB
ontvangen:

goed als bedrijven, de overheid en
andere instanties nadenken over hoe ze
omgaan met uw privacy. Dat geldt ook
voor de kerk. De Binnenstadsgemeente
heeft vorig jaar meteen de handschoen
opgenomen. Met veel dank aan
Geertrui Betgen is er in kaart gebracht
hoe we als gemeente omgaan met
persoonlijke gegevens, en over hoe we
daarmee willen omgaan. Dat is
neergelegd in het privacy-statement.
Het privacy-statement geeft per onderdeel ook aan, wat de wettelijke
grondslag is, als iemand zou willen
weten of we wel binnen de lijnen die de
AVG voorschrijft zijn gebleven
(antwoord: jazeker, daar is geen twijfel
over). Het privacy-statement is verder in
overeenstemming met de landelijke
richtlijnen van de PKN.
Het privacy statement is vorig jaar in
werking getreden. Maar omdat er intussen meer ervaring is opgedaan met de
AVG en omdat we wiillen dat het echt
toegesneden is op onze eigen Binnenstadsgemeente, is het onlangs nog
eens helemaal doorgelicht en op punten
aangepast. Nieu w erin is onder meer
hoe we zorgvuldig kunnen omgaan met
een bestand van e-mailadressen die
kerkleden geven voor mailings en
andere digitale communicatie. Zo'n
bestand was er vorig jaar nog niet, dus
daarover stond nog niets op papier. We
maken van het privacy statement ook
een leesbare versie voor gemeenteleden, die in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Eerst moet die nieuwe versie
(november 2019) nog worden
voorgelegd aan de Kerkenraad, maar
tot dan toe kunnen we prima uit de
voeten met het al bestaande document.
Daarna zal deze beschikbaar komen via
de website van de LBG.

De Kerkenraad van de Leidse
Binnenstadsgemeente heeft het Kerkelijk
Bureau gevraagd om uw e-mailadres
beschikbaar te stellen aan de LBG om te
gebruiken voor snellere en
efficiëntere berichtgeving aan u vanuit de
LBG. Hierbij kan het gaan om
mededelingen van algemene aard, maar
ook om een persoonlijke groet.
Als Kerkelijk Bureau kunnen wij uw emailadres alleen met bevestiging van uw
toestemming beschikbaar stellen aan de
LBG. Bij overdracht en opslag van deze
gegevens zal de LBG zich houden aan de
Wet AVG, vastgelegd in het "Privacy
reglement” van de Leidse
BinnenstadsGemeente (november 2019).

We hebben inmiddels veel reacties
ontvangen. Is uw e-mail adres niet
geregistreerd bij het KB, en wilt u toch
de berichtgeving vanuit de LBG
ontvangen, dan kunt u mij dit laten
weten via: jan.wolzak@gmail.com.
Namens de LBG zal ik in het vervolg de
e-mailadressen verwerken en beheren
conform het privacy statement, zoals
hieronder wordt toegelicht.
Jan Wolzak

Privacy Statement
U zult het zich nog herinneren: de
toevloed aan mails die vorig jaar over
ons uitgestort werd bij de invoering van
de AVG (de Europese verordening over
de Privacy). Voor van alles ‘moest’ u
instemming verlenen. De inhaalslag die
gemaakt werd, werd door velen als
irritant ervaren, ook omdat het zo aan
de oppervlakte bleef. Maar het is wél

Jos Hemelaar
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Zondagmiddag: 15 december 15:00 uur
Hooglandse Kerk
William Byrd Vocaal Ensemble
Het William Byrd Vocaal Ensemble uit Leiden
brengt een kerstprogramma met oude en
nieuwe koormuziek onder de noemer
Sehet, ein Licht!
Dirigent: Nico van der Meel.

Zondag
22 december
18.15 uur
Leidse Cantorij
o.l.v.
Hans Brons

Distler - Die Weihnachtsgeschichte; verder
kerstmotetten van Poulenc, Howells, Rheinberger
en Reger
Voor kaarten: www.williambyrd.nl

Agenda
24 november
25 november
28 november
30 november
10 december

Cantatedienst
Communicatieborrel PgL
Zingen met Willeke
Kliederkerk
Moderamen

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
15.45 uur
9.00 uur

Pieterskerk
KC. de Regenboog
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Pieterskerkhof

10 december
11 december
12 december
oktober
14
december

Leerhuis
Labyrint
Donderdagochtendkring
Start ‘Kerst in de stad’

20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 8 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 2 december.
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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