Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

25 december 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
25 december, eerste kerstdag10.00 uur
Voorganger: ds. M. Klokke
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen

Vieren:
Zondag 25 december, Kerstmorgen ds.Margreet
MargreetKlokk
Klokke. m.m.v. Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons
Zondag 29 december, ds. Popko Kuiper
Woensdag 31 december, 17.00 uur, ds. Margreet Klokke, Cantatedienst.
Donderdag 1 januari, 10.00 uur, mw. Willemijn van der Meij, Ochtendgebed.
Zondag 5 januari, ds. B. Kuipers, Rotterdam.
Zondag 12 januari, ds. Margreet Klokke, Heilig Avondmaal.
Zondag 19 januari, mw. ds. J. van Rijn, Oegstgeest.

In deze Op de Hoogte:





Van de predikant
Ochtendgebed 1 januari
Actie Kerkbalans 2020
Kerst in de Hooglandse kerk

● Privacyreglement
en E mailbestand LBG
● Cantatediensten
● Kerstdiner dak en thuislozen

Kindernevendienst
De engel zei tegen Jozef:
‘Maria zal een zoon krijgen.
Je moet hem Jezus noemen.
Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor
dat al hun zonden vergeven worden.
MATTEUS 1:21

worden gezien. Willemijn zal preken
over het boek Ester, dat voor haar
persoonlijk veel betekent. Het is fijn
voor haar, als u haar steunt met uw
aanwezigheid!
Na alle feestdagen heb ik een weekje
vrij. ds. Jacob Korf is weer bereid mij
dan te vervangen. Zijn mobiele nummer
is: 06-46017788.

Van de
predikant
Kerstmis en
Jaarwisseling

Vandaag is het
kerstmis, feest van
het licht, dat schijnt
in het donker, feest
van het woord, dat
mens is geworden. Gisteren, in de
kerstnachtdiensten, is het geboorteverhaal van Jezus uit Lucas gelezen,
vanmorgen klinkt het kerstevangelie
van Johannes. Er wordt gezongen en
gemusiceerd, de kinderen vormen een
orkestje, de cantorij geeft nog extra
glans aan de dienst. Ik wens ons een
gezegend kerstfeest!
Op de zondag na kerstmis gaat ds.
Popko Kuiper uit Leiden bij ons voor, hij
is emerituspredikant en gemeentelid
van de Leidse Binnenstadsgemeente.
Op oudjaar ben ik er zelf weer in de
cantatedienst om 17.00 uur,
georganiseerd door Bijzonder
Kerkenwerk Leiden, in de Hooglandse
kerk. Het verhaal van Simeon wordt
gelezen uit Lucas 2, en de (prachtige!)
solocantate ‘Ich habe genug’ zal
klinken.
Op nieuwjaarsmorgen is er een
ochtendgebed, daarin zal mijn stagiaire
Willemijn van der Meij voorgaan. Voor
haar opleiding tot kerkelijk werker moet
ze een keer dienst hebben gedaan in
haar stage-gemeente. Mij leek de
nieuwjaarsmorgen een goed moment,
we zijn dan meestal met een kleine
groep, ze hoeft dan niet meteen voor
zo’n volle kerk te staan. Er zal een
video van haar gemaakt worden, dat is
verplicht. Er zal worden gezorgd, dat
kerkgangers daarbij alleen op de rug

Activiteiten in 2020

Op 16 januari is er weer ‘Wijn en
wijsheid’ voor studenten en young
professionals. We komen bij elkaar in
een bovenzaal van de Gaanderij om
20.30 uur. Het gedachtengoed van een
bekende filosoof wordt in gesprek
gebracht met een bijbeltekst. De eerste
keer gaat het over Spinoza. Hij zag God
in de natuur, God viel voor hem zelfs
samen met de natuur. Denkt hij er dan
hetzelfde over als Paulus, aan wie de
woorden toegeschreven zijn: ‘In Hem
leven wij, bewegen wij ons en zijn
wij?’… En hoe denk je er zelf over? Je
kunt je opgeven bij mij via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Van 1-3 mei 2020 wordt er een
kloosterweekend gehouden, er gaat
dan een groep mensen vanuit de LBG
naar de Abdij Maria Toevlucht in
Zundert. Er zijn nog 3 plaatsen vrij. Je
kunt je opgeven bij mij (mailadres zie
boven).
Seizoen 2020-2021

In januari denk ik altijd na, over wat ik in
het nieuwe seizoen zou willen doen.
Welke prekenseries zal ik houden,
welke cursussen zal ik geven? Kan ik
weer zoiets bedenken, als 2x
Rembrandt, een verhaal op
zaterdagmiddag, bij het scheiden van
de markt, met een drankje na afloop?
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Ik zou het fijn vinden, als er een paar
mensen met me mee willen denken.
Wie zou dat willen doen? Op 21 januari
om 20.30 uur komen we dan bij elkaar
in mijn kamer in de kerk. Welkom, met
àl je/uw ideeën!

Actie
Kerkbalans
Geef voor je kerk

Het jaar 2019 is
voor de Leidse
Binnenstadsgemeente afgesloten met
een bedrag van € 135.000. Dat is
€ 10.000 meer t.o.v. het jaar 2018.
Geheel Leiden heeft een bedrag
opgehaald van € 529.000.
Dat is € 2.000 meer t.o.v. het jaar 2018.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn
bijdrage.
Op maandag 20 januari start de actie
kerkbalans 2020. Thema is:
“GEEF VOOR JE KERK”.
Wilt u ook een bijdrage leveren voor het
rondbrengen van een aantal enveloppen dan kunt u zich altijd bij mij
aanmelden.
Ik wens u allen gezegende kerstdagen
en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Heeft u vragen of andere informatie
nodig, u kunt altijd contact met mij
opnemen. Uw contactpersoon Actie
Kerkbalans LBG.

Tot slot: een extra warme kerstgroet!
ds. Margreet Klokke

Nieuwjaarsdag
Ochtendgebed, mw. Willemijn van der Meij

Woensdag 1 Januari a.s.
mag ik als stagiaire
voorgaan in de viering
van 10.00 uur, inclusief
de overweging. Net
zoals het thema van de
Kliederkerk, afgelopen
november, zal het gaan over Esther.
Een inspirerend verhaal dat we mogen
meenemen het nieuwe jaar in.
De viering is onderdeel van mijn stage
en tevens minor ‘Kerk in Uitvoering’ die
door de PKN verplicht is gesteld om als
kerkelijk werker binnen de PKN kerken
te mogen werken.
De viering zal op beeldmateriaal ter
beoordeling worden aangeboden aan
de docenten van Windesheim.
Daarom zal er op die dag een kleine
camera in de kerk staan. We houden
daarbij zeker rekening met uw privacy
en proberen geen andere personen
vast te leggen. Wellicht tot ziens en
mocht ik u ontmoeten dan hoor ik
graag uw feedback!

Bert Favier
Heintje Davidsweg 35
2331 KM Leiden
Tel. 071-5311302
Email adres: bjfavier@planet.nl
-O-O-O-O-O-

Kompassiesoep
2e Kerstdag

Morgen, tweede kerstdag organiseert
het Levensbeschouwelijk Platform
Leiden voor de vijfde keer de
Kompassiesoep. Namens alle
geloofsovertuigingen in Leiden wordt op
het Stationsplein van Leiden CS rond
lunchtijd van 12.00 tot 14.30 uur aan

-O-O-O-O-OVandaag is er weer wat lekkers bij de koffie…
U steunt de schoolkinderen in Changu in Nepal!
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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. De soep wordt elk jaar
gemaakt en uitgedeeld door vrijwilligers.
Wij vinden het ook leuk als u morgen bij
ons langskomt voor een kopje soep en
een ontmoeting.

nog eens nader toegelicht en naar
aanleiding van een evaluatie de
voorgestelde wijzigingen al beschreven.
Met name het zorgvuldig omgaan met
het emailbestand dat momenteel wordt
samengesteld, kreeg de vereiste
aandacht. Maar ook hoe om te gaan
met beeld en geluid wanneer mensen
herkenbaar zijn en gebruik van social
media zoals Facebook waren
gespreksonderwerpen. In de nieuwe
versie is eveneens naar
consumentvriendelijkheid gestreefd. De
regeling is daarom in tweeën geknipt:
een verhaal over de grote lijnen en
uitgangspunten en een nadere
uitwerking voor wie het naadje van de
kous wil weten. De eerste versie vindt u
terug op onze website. Voor het
achterliggend document kunt u Geertrui
Betgen of ondergetekende benaderen.
Namens de Kerkenraad,
Ruurd Salverda

Voor meer informatie over dit initiatief:
lexras54@gmail.com of
cmkleijweg@gmail.com

-O-O-O-O-O-

Lex Ras en Chris Kleijweg
Foto: uitdelen Kompassiesoep 2016

Van je familie moet je het hebben
Je levensverhaal begint bij je ouders,
het wordt gevormd door de plaats die je
inneemt in de kinderrij en gekleurd door
de waarden en tradities die in je gezin
van herkomst worden hooggehouden.
De vierde en laatste avond is op 9 jan
van 20.l5 tot 22.00 uur. Plaats: de
Bovenzaal van het Hooglandse Huys.

Privacyreglement en
Emailbestand LBG
De Kerkenraad van de
Leidse Binnenstadsgemeente heeft in haar
vergadering van
27 novem ber 2019 de
aangepaste versie van het
privacyreglement goedgekeurd. Dit
document wordt ook wel Privacy
Statement genoemd. In het vorig
nummer van Op de Hoogte heeft ons
gemeentelid Jos Hemelaar de
oorspronkelijke versie van mei 2018

Leerhuis
Wie zijn de schrijvers achter de boeken
van het Oude Testament? En met welk
doel schreven ze deze boeken?
Dinsdag 21 januari is de volgende
avond over deze zoektocht in het
Leerhuis. 20.00 uur, Hooglandse Huys.
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Cantatediensten

Uit uw hemel zonder grenzen

in de Hooglandse kerk

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Op oudejaarsdag vindt
zoals gewoonlijk tussen
17.00 en 18.00 uur een cantatedienst
in de Hooglandse kerk plaats.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verbindt
onnaspeurbaar als de wind
Die voorbijgaat in de bomen.
Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Monward Concort

Deze keer voert het Monward Consort
met Bert Mooiman en bariton Patrick
Pranger de solocantate BWV 150 van
J.S. Bach uit: Ich habe genug. Het is
een van de meest geliefde composities
van Bach. Het middelste deel van deze
cantate, de aria Schlummert ein, is ook
wel bekend als het wiegelied voor het
eeuwig slapen gaan. Maarten ’t Hart
noemt de aria “een onvatbaar wonder”.

Lied: 527 tekst: Huub Oosterhuis

Kerst in de
Hooglandse
Kerk
2019

Eerste Cantatedienst 2020
De eerste cantatedienst van 2020 is op
zondag 26 januari, om 19.00 uur in de
Hooglandse kerk. Het William Byrd
Vocaal Ensemble onder leiding van Nic
van der Meel laat cantate BWV 73 klinken: Herr, wie du willt, so schicks mit
mir.
Het Leids Barok Ensemble begeleidt
Het koor. Het William Byrd Vocaal
Ensemble zingt ook een werk van J.P.
Sweelinck: Psalm 23.

Joris
Kerstboom,
Kliederkerk,
Orgel, koren,
Rondleidingen,
Kerststal,
Stilteruimte
Lezingen…
Kortom,
de deuren van de Hooglandse Kerk
konden de afgelopen weken weer
wagenwijd open worden gezet dankzij
de inzet van veel vrijwilligers!
Waarvoor dank!

De Leidse Cantorij
wenst u gezegende
feestdagen en een
muzikaal 2020!
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Iedere gast mocht vier verzorgingsproducten uitzoeken en bij de uitgang
kreeg men nog een goodiebag met
onder andere een kaartspel, informatie
over de vieringen van het Straatpastoraat, een regenponcho en een
bijbeltje in zakformaat.
We kijken terug op een goed verlopen
en rustig kerstdiner dankzij de
enthousiaste hulp van álle
professionele en vrijwillige
medewerkers en allen die zo royaal
Kerstbubbels naar De Bakkerij
brachten.
En last but not least dankzij de
onmisbare financiële steun van
diaconieën uit de regio, Rotary Leiden
en particuliere giftgevers.
Heel hartelijk dank!
ooo

Kerstdiner
voor dak- en thuislozen

Ook dit jaar was er weer
een gratis kerstdiner voor
dak- en thuislozen.
Op dinsdag 10 december gingen om
17.15 uur de deuren van de Marekerk
open en mochten de gasten, die buiten
in de koude wind al hadden staan
wachten, over de rode loper naar
binnen.

Nieuwjaarsontmoeting
Op 17 januari 2020 opent De Bakkerij het
nieuwe jaar met ex-asielzoeker, gelukzoeker,
premier in spe en inmiddels afgestudeerd arts
op de Spoedeisende Hulp in Utrecht, Gor
Khatchikyan als speciale eregast.
Lees verder over Gor Khatchikyan op de
site: info@debakkerijleiden.nl

Foto: Melle van der Wildt

Gedekte tafels en kerstbubbels
160 mannen en vrouwen, én een klein
hondje, vonden een plaatsje aan de
gedekte tafels in de met grote kleurige
ballonnen versierde kerk.
In de voorafgaande periode waren er al
veel voorbereidingen getroffen door de
medewerkers van De Bakkerij samen
met vier M25-ers.

Broodpenningen
Naast het verhaal van Gor zullen er tijdens de
komende Nieuwjaarsontmoeting 2020 ook
weer drie originele broodpenningen met
oorkonde worden uitgereikt
aan mensen of organisaties
die zich op sociaal-diaconaal
vlak op een bijzondere manier
inzetten in Leiden. U bent van
harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn en het glas te heffen op een,
naar wij hopen, weer veelbelovend nieuw jaar.

Fondsen en diaconieën werden
aangeschreven voor een bijdrage en er
werd een oproep gedaan om
verzorgingsproducten (Kerstbubbels)
naar De Bakkerij te brengen.
Die oproep om Kerstbubbels naar De
Bakkerij te brengen was aan geen
dovemansoren gezegd: er kwamen
maar liefst 1080 artikelen binnen!

De Nieuwjaarsontmoeting vindt plaats
op vrijdagmiddag 17 januari 2020 van 16.30
tot 18.00 uur in Diaconaal Centrum De
Bakkerij, Oude Rijn 44 b te Leiden.
Allen hartelijk welkom!
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Foto: Niek Bavelaar
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Lied: 986 v 4

Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.
Foto: Niek Bavelaar Kerstmorgen 2018

Agenda
31 december
1 januari
9 januari
11 januari
16 januari
10
17 december
januari
21 januari
26 januari

Cantatedienst
Morgengebed
Van je familie…
Kerkenraadsdag
‘Wijn en Wijsheid’
Nieuwjaarsontmoeting
Leerhuis
Cantatedienst

17.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
10.00 uur
20.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse kerk
Hooglandse kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Gaanderij
De Bakkerij
Hooglandse Huys
Hooglandse kerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 19 januari 2020.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 13 januari 2020.
De redactie van Op de Hoogte wenst u allen
Goede Kerstdagen en een voorspoedig 2020
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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