Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

8 december 2019, 27e jaargang
Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. Gemeente Leiden
3e rondgang: Kosten predikanten en
kerkelijk werkers

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 8 december 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. P. Verhoeff
Organist:
Willeke Smits

Vieren:
Zondag 8 december, ds. Peter Verhoeff, Alkmaar. Tweede Adventszondag
Zondag 15 december, ds. Margreet Klokke. Derde Adventszondag.
Zondag 22 december, ds. Dennis Verboom. Vierde Adventszondag.
Margreet
Klokke
Dinsdag 24 december, 18:30 uur, Matthijs
de Jong,
kerstfeest met de kinderen in de Pieterskerk.
Dinsdag 24 december, 20:30 uur en 22:30 uur, ds. Margreet Klokke,
Kerstnachtdiensten in de Pieterskerk, m.m.v. Leiden English Choir.
Kerstmorgen, ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
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Van de predikant

Winterwonderweken en 2x
Rembrandt
In de weekenden van 14 en 15
december en 21 en 22 december is de
kerk open voor bezoekers. Joris’
kerstboom staat dan, net als in
voorgaande jaren, voor de deur van de
Hooglandse kerk. Er is een mooi
muziekprogramma, en op gezette tijden
zijn er ook activiteiten voor kinderen.
Op zaterdag 14 december wordt er voor
de laatste keer in dit Rembrandtjaar
aandacht gegeven aan deze grote
Leidse kunstschilder.
Dr. Paul Gerretsen, historicus en rasverteller zal van 16.00 tot 17.00 uur met
de aanwezigen kijken naar de
kerstschilderijen van Rembrandt. Hij zal
je oog geven voor allerlei bijzondere
détails. Na afloop is er een drankje, er
wordt een bijdrage van 5 euro
gevraagd. Opgave is niet nodig.

Bij de diensten
Vandaag, op de
tweede advent, gaat
ds. Peter Verhoeff
uit Alkmaar bij ons
voor. In het verleden
is hij voorzitter
geweest van de
PKN, nu is hij classispredikant in Noord
Holland.
Volgende week, op de derde advent,
vervolg ik mijn serie diensten ‘Op weg
naar kerstmis met Bonhoeffer’. De
jongeren werken mee in de
voorbereiding en uitvoering van deze
dienst. Afgelopen zondag hebben ze al
een film bekeken over het leven van
Bonhoeffer, nu zal ik met hen nadenken
over het woord ‘rechtdoen’ dat volgende
week centraal staat. Alle jongeren vanaf
12 jaar zijn welkom om daaraan mee te
doen, in de Moriaanzaal!
De gedachtenisdienst is dit jaar voor de
tweede keer gehouden op de zondag
die het dichtst bij Allerzielen ligt. Twee
mensen hebben daar een vraag over
gesteld: ‘Waarom doen we dat niet
meer op Eeuwigheidszondag?’ Dat
heeft geen liturgische reden, maar is
ingegeven uit verlangen om aan te
sluiten bij wat er in de samenleving
leeft. U zult ook dit jaar weer hebben
gemerkt, hoeveel aandacht er in het
eerste weekend van november is
besteed aan het gedenken van
overledenen. Kranten schreven erover,
televisieprogramma’s gingen erover,
begraafplaatsen organiseerden
bijeenkomsten voor nabestaanden. Het
is goed, om daar als kerk bij aan te
sluiten. De LBG is overigens niet de
enige kerk die dit doet, het is een ‘trend’
in de protestantse kerk.

Kloosterweekend mei 2020
Een weekend naar een klooster.
Meedoen met het levens- en
gebedsritme van de broeders.
Stil worden, je bezinnen, in de gebedsdiensten en buiten tijdens wandelingen.
Gelegenheid hebben voor een goed
gesprek met mede-klooster-bezoekers.
Dat is mogelijk in het weekend van
vrijdagmiddag 1 mei tot zondagmiddag
3 mei 2020.
Dan gaat er een groep van 12 mensen
vanuit de Hooglandse kerk naar
de Abdij Maria
Toevlucht in
Zundert.
Er gaven zich al 6
mensen op voor dit weekend, er kunnen
er nog 6 bij.
Opgave graag vóór 1 januari bij
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.
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Wijn en wijsheid - Voor studenten en
young professionals
Vorig jaar was het een succes.
Gesprekken in een kroeg, over
overeenkomsten en verschillen tussen
gedachten van filosofen en teksten uit
de bijbel.
Wat gebeurt er, als je de ideeën van
Spinoza naast een toespraak van
Paulus legt, of de teksten van
Kierkegaard naast een preek van
Jezus? Dat is in elk geval spannend.
Daarom dit jaar nog een keer: Wijn en
wijsheid. Voor studenten en young
professionals.
In een aparte ruimte van de Gaanderij,
een kroeg naast de kerk. Welkom! Je
kunt je opgeven bij:
klokke@leidsebinenstadsgemeente.nl
Data: 16 en 30 januari en 13 februari.
Tijd: steeds van 20.30 uur tot 22.00 uur.

aan derden, dus zo komt een deel van
de aanschafkosten op termijn weer
terug.
Penningmeester
Het vertrek van Geertrui Betgen als
penningmeester komt steeds sneller
dichtbij. Een opvolger hebben we nog
niet gevonden. Dus dat wordt inmiddels
wel urgent. Het technische deel is – met
alle respect voor Geertrui – niet heel
ingewikkeld; gespecialiseerde kennis is
dus niet vereist. Inhoudelijk is de functie
interessant omdat de penningmeester
een spin in het web is; zij of hij maakt
deel van het moderamen en weet dus
veel van wat er zoal speelt. De
kerkenraadsleden gaan intensiever in
hun eigen kring zoeken, dus het kan zo
maar zijn dat u daarvoor ook wordt
aangesproken. Stap dan niet meteen
opzij, zeg niet meteen nee. Sterker nog:
meld uzelf! Het kan wellicht ook als
duobaan (net als het voorzitterschap).

Met een hartelijke groet,
Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Zingen met Willeke
Op donderdag 28 november was ik een
van de deelnemers van Zingen met
Willeke, aan het begin van de Advent:
drie vrouwen, drie mannen en uiteraard
Willeke als haar enthousiaste en
deskundige zelf. Het was een koude,
natte avond buiten, maar van zingen
wordt een mens warm en vrolijk.
Uiteraard waren er liederen rond
Advent, maar ook was er aandacht voor
onbekende liederen (met name uit het
nieuwe Liedboek) die de deelnemers
zelf van tevoren bij Willeke hadden
aangemeld. Willeke begeleidde ons op
de vleugel en het koororgel en vertelde
er ook iets wetenswaardigs over:
verrassende dingen, waar we nooit
eerder van hadden gehoord of geweten.
Meer dan de moeite waard dus! De

Van de voorzitter
Beeldschermen
In de kerkenraadsvergadering van 27
november is, op voorstel van het
moderamen, onder meer besloten
beeldschermen aan te schaffen voor de
jeugddiensten. Omdat jongeren visueel
zijn ingesteld is dit een manier om hen
te bereiken. Bij uitzondering kunnen de
beeldschermen ook in gewone diensten
worden ingezet. De beeldschermen
worden betaald uit het legaat van
mevrouw Hartevelt. De jongeren zelf
zullen worden betrokken bij de techniek
achter het gebruik ervan. De
kosters/beheerders gaan de
beeldschermen tegen een vergoeding
ook inzetten bij de verhuur van de kerk
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volgende keer is aan het begin van de
Veertigdagentijd (op donderdag 20
februari). Als iedereen die er nu was
dan twee mensen meeneemt en er
komen nog wat mensen spontaan bij,
dan kan ze misschien ook het Willisorgel gebruiken.

variatie aan godsbeelden laten zien.
Dynamische beelden, die met hen mee
kunnen gaan in het leven van elke dag.
Of zoals LB 315 zingt: ‘Heb dank, o
God van alle leven, die zijt alleen Uzelf
bekend, ... en
wat voor wijzen bleef verborgen werd
kinderen geopenbaard.’

Met hartelijke groet,
Henk ten Voorde

o-o-o-o-o

Zondag 15 december
dienst met jongeren

Jeugdwerk

Op zondag 15 december is er weer een
dienst met de jeugd uit de gemeente.
Het gaat over Bonhoeffer, een Duits
theoloog die in het verzet zat en zelfs
betrokken was bij een aanslag tegen
Hitler. Van zoveel lef kunnen wij nog
wat leren! Kom je ook?

Serie Godsbeelden, slot

Vandaag het laatste deel in de serie
godsbeelden van de jeugd uit de
gemeente. In september hebben de
kinderen en tieners (van 4 tot 15 jaar)
nagedacht over wie God voor hen is.
God is overal en
over de hele
wereld zijn mensen
op hun eigen
manier daarnaar
op zoek,

Zaterdag 21 december
kerstvertelling voor kinderen

Tijdens 'kerst in de stad' kan je op
zaterdagmorgen 21 december,
voorafgaand aan het korenprogramma,
komen luisteren naar het kerstverhaal!
Het wordt weer een mooie, interactieve
vertelling en na afloop kan je wat
knutselen of een leuk spel doen. We
beginnen om 10.30 uur in de kerk en
rond 12 uur is het afgelopen.

bijvoorbeeld in de
kerk of in de bijbel.
De
Heer
gaat
over
leven
en
dood en zoals bij de
leeuw met zijn

Zaterdag 21 december kerst-challenge
voor tieners (12 – 16 jaar)

Op zaterdag 21 december kan je
deelnemen aan een kerstchallenge!
Kruip jij in de huid van een wijze uit het
oosten, om met allerlei puzzels te
ontdekken waar de ster je heen leidt?
Je bent vanaf 19 u welkom in het
Hooglandse Huys, we beginnen met
warme choco. Om 19.30 uur begint de
challenge, die je binnen een uur moet
zien uit te spelen!

blinkende
zwaard, maakt
God een einde
aan het kwaad.
In de afgelopen
weken heeft de
jeugd een brede

Hartelijke groeten,
Emmie Kaljouw
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Kerst in de stad

Adventsconcert Leidse Cantorij

Vanmorgen is de folder ‘Kerst in de
stad’ uitgereikt. Daarin staan de
verschillende activiteiten in de periode
van 12 tot en met 25 december.
Kerk en stad hebben de handen ineen
geslagen en met respect de
verschillende klanken en kleuren op
elkaar afgestemd. Het is een prachtige
gelegenheid om in een periode van
bezinning en zingeving de deuren van
de Hooglandse kerk open te zetten.

A Procession
of Carols and Anthems

Op zondag 22 december vindt het 46ste
Adventsconcert van de Leidse Cantorij
plaats in de Hooglandse Kerk te Leiden.
De “carols
and
anthems”
klinken op
verschillende
plaatsen in
de kerk:
feestelijk
gekleed in
toga’s en
superplies
loopt het
koor in
processie
van de ene naar de andere locatie.
Het concert heeft dan ook als motto:
“A procession of carols and anthems”.
Het koor wordt gedirigeerd door Hans
Brons en Willeke Smits bespeelt het
De Swart/Van Hagerbeer-barokorgel en
het romantische Willis-orgel.
Ook is er begeleiding van trompetten en
pauken.

Open staan voor bezoekers die soms alleen
de buitenkant kennen. Binnen is er ruimte voor
hart en ziel, voor verdriet en geluk, voor rust of
een gesprek, voor muziek of voor gebed. Een
plaats voor kinderlijk vertrouwen, maar er is
ook alle ruimte voor mensen die in de knoop
zitten. We hebben vertrouwen in het kind
Jezus waarvan we de geboorte met Kerst
herdenken. Een hartelijke uitnodiging om het
leven en alles wat daar bij hoort te ervaren.

We zoeken nog enkele vrijwilligers om
de bezoekers te ontvangen, te helpen
bij het schrijven van de teksten van de
ballen voor Joris’ Kerstboom. Dat geldt
voor zaterdag 14 dec. (16-18, 18-20 en
20-22 uur), zondagavond 15 dec. (1819 uur), vrijdagavond 20 dec. (18-20
uur) zaterdagavond 21 dec. (18-21 uur)
en zondagmiddag 22 dec. (14-17 uur).
Graag opgeven bij Cent van Vliet
(cent.kerk@xs4all.nl of 06-13577348).

Mendelssohn en nog eens Mendelssohn

Cent van Vliet

Op het programma staan zowel
advents- als kerstcomposities. Felix
Mendelssohn is met beide vertegenwoordigd. Zowel in de delen uit zijn
oratorium ‘Paulus’ als in die uit de
cantate Vom Himmel hoch voegen
pauken en trompetten zich bij koor en
orgel. De Leidse Cantorij blikt hiermee
ook vooruit naar het nieuwe jaar, waarin
veel Mendelssohn op het programma
zal staan.

Labyrint avond
Dinsdag 10 december organiseren we een
Labyrint avond. Deze keer vindt het plaats in
Kerkelijk centrum de Regenboog in de Merenwijk. Aanvang is 20:00 uur. Thema van de
avond is te vinden in de Adventstijd, en de
verwachting die daarvan uitgaat.
Meer informatie is te verkrijgen bij Marius van
der Heul of via labyrint.pgl@gmail.com
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Sweelinck en consorten

Kerstnacht

Composities van vijf eeuwen terug tot
aan het heden vullen het kerstgedeelte
van het concert. Het oudste werk is O
beatum et sacrosanctum diem van
Peter Phillips ─een tijdgenoot en
bekende van Jan Pieterszoon
Sweelinck─ die in 1593 nog enige tijd in
een Haagse cel heeft moeten zuchten,
omdat hij ervan verdacht werd een
Engelse spion te zijn. Uit de 17e-eeuw
dateert het Nederlandse kerstlied Hoe
schoon lichtet de morghenster, een
compositie van Dirk, zoon van
Sweelinck en opvolger van zijn vader
als organist van de Oude Kerk in
Amsterdam.

Al vele jaren
staan op
kerstavond de
deuren van de
Pieterskerk
open Ook dit
jaar zijn er op
24 december
een
kinderkerstfeest
en twee kerstnachtdiensten.
Vroeg in de avond zit de Pieterskerk vol
met kinderen, hun vaders en moeders
en hun opa’s en oma’s. Kerstliederen
worden gezongen en het eeuwenoude
kerstverhaal wordt naverteld door
bijbelvertaler Matthijs de Jong en
uitgespeeld door kinderen.
Medewerking wordt verleend door
(oud-)orkestleden van het Jeugd
Symfonieorkest Rijnstreek. Alle
kinderen en hun (groot)ouders zijn van
harte welkom.
Vanwege de jaarlijkse grote belangstelling zijn er twee kerstnachtdiensten
die dezelfde inhoud en samenstelling
hebben.
Voorganger is ds. Margreet Klokke.
Het thema: ‘Is God dakloos?’
Het orgel wordt bespeeld door Willeke
Smits.
Het Leiden English Choir zal in beide
kerstnachtdiensten een muzikale
bijdrage leveren.
Ingang voor alle diensten is op het
Pieterskerkplein.
Net als in voorgaande jaren zijn er voor
de vieringen geen kaarten nodig,
de toegang is vrij.

Solisten en componisten

Plaats voor premières is er ook.
Van “composer in residence” Emma
Brown zal nieuw werk te horen zijn.
Ook Willeke Smits speelt een eigen
compositie: een liedbewerking over
Christus uit God geboren. Ze laat de
beide fraaie orgels van de Hooglandse
Kerk niet alleen solistisch horen, maar
ook in diverse begeleidende rollen: in
koorstukken, in de traditionele
samenzang ─Komt allen tezamen─ en
bij de bassolo getiteld The Oxen van
Ralph Vaughan Williams, gezongen
door dirigent Hans Brons.
Aanvang: 20:15 uur; kerk open: 19.30 uur.
Toegang gratis, met deurcollecte na afloop.
voorkeurs-plaatsen voor sponsors en
donateurs.
Allen van harte welkom!
-----

Kerst in de stad
12 t/m 25 december

Hooglandse Kerk

Voor meer informatie en aanvangstijden, zie:
www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl.

Zie de uitgereikte folder
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Vrijwilligers Kerstnacht
Op de avond van die 24e december
kunnen we niet genoeg helpende
handen gebruiken. Wilt u meehelpen,
neem dan contact op met coördinator
Wim Boer, w-boer@ziggo.nl, 0715222660.

als u op 2e kerstdag bij ons langskomt
voor een kopje soep en een
ontmoeting.
Voor meer informatie over dit initiatief,
en het toezeggen van medewerking
voor het maken van soep en/of het
uitdelen hiervan kunt u contact
opnemen met Lex Ras lexras54@gmail.com of Chris Kleijweg cmkleijweg@gmail.com.

Bijzonder Kerkenwerk Leiden

o-o-o-o-o

o-o-o-o-o

Kompassiesoep - 2e Kerstdag 2019
Op tweede kerstdag organiseert het
Levensbeschouwelijk Platform Leiden
voor de vijfde keer de Kompassiesoep.
Namens alle geloofsovertuigingen in
Leiden wordt op het Stationsplein
rondlunchtijd van 12.00 tot 14.30 uur
aan voorbijgangers soep en een
kerstgroet aangeboden. Het is een
prachtige gelegenheid om symbolisch
uiting te geven aan compassie, een
begrip dat in elke godsdienst en
levensbeschouwing is geworteld.

Wereldgebedsdag
Op 6 maart 2020 zal weer de wereldgebedsdag worden gehouden in
Leiden. Het thema is 'Sta op en ga" en
de dienst is voorbereid door vrouwen uit
Zimbabwe. Zij willen hiermee ons
allemaal oproepen voor liefde, genezing
en verzoening.
Zimbabwe is op zijn zachts gezegd een
complex land en dan is juist heel bijzonder dat vrouwen uit dat land juist dit
thema van de dienst kozen.
Binnenkort gaat de voorbereiding
beginnen en de voorbereidingsgroep
heeft zeker nog ruimte voor meer deelnemers. Dus vrouwen wees welkom.
Meedoen betekent een aantal avonden
ter voorbereiding op de dienst, zowel
inhoudelijk (wat betekent het thema
voor ons, wat kunnen wij leren van de
vrouwen in Zimbabwe) als ook praktisch
(hoe gaan we de dienst aankleden, hoe
maken we reclame voor de dienst) etc.
De voorbereiding loopt van medio
november tot de datum van de wereldgebedsdag.
We hopen dat er nog vrouwen mee
willen doen en we hopen dat wie niet
mee doet de datum vast in de agenda
zet om te komen. Voor informatie:
rietje@vanwijlen.com

De soep wordt elk jaar gemaakt en
uitgedeeld door vrijwilligers. Ook voor
deze editie zijn wij op zoek naar
mensen die voor tweede kerstdag
vegetarische pompoen- of linzensoep
willen maken, en naar vrijwilligers om
de soep vanuit op het Stationsplein aan
te bieden. Het recept voor de soep
krijgt u van ons. Wij vinden het ook leuk

Rietje van Wijlen
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Een schoot van ontferming is onze God
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.
Lieboek 158b, Huub Oosterhuis.

Agenda
10 december
10 december
12 december
12 december
14 december
18 december
21 december
22 december

Leerhuis Oude Testament
Labyrint lopen
Donderdagochtendkring
Van je familie moet je het hebben
Rembrandtlezing
Kerncursus
Kerstvertelling
Adventsconcert Leidse Cantorij

20:00 uur
20:00 uur
10:00 uur
20:15 uur
16:00 uur
20:15 uur
10:30 uur
20:15 uur
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De volgende Op de Hoogte komt uit op woensdag 25 december (Eerste Kerstdag).
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 16 december.
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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