Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

16 februari 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 16 februari 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. Gemeente Leiden
3e rondgang: huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen

Vieren:
Zondag 16 februari, ds. Margreet Klokke, doopdienst.
Zondag 23 februari, ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn, Zutphen.
Zondag 23 februari, 19.00 uur, ds. Margreet Klokke, cantatedienst.
Woensdag 26 februari (Aswoensdag), 19.30 uur, ds. Margreet Klokke en
ds. Ton Jacobs, Vesper LBG/LSE/Marewijk.
Zondag 1 maart, ds. Ellis Ezinga, Leiden. M.m.v. de Leidse Cantorij.
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versies van het Onze Vader. Daarmee
sluit ze aan bij het thema van de
diensten in die periode. Op zondagen
dat ik dienst heb èn in de stille week zal
er steeds worden stil gestaan bij een
bede uit het Onze Vader. Zingen met
Willeke zal hier een mooie
voorbereiding op zijn! Meld je even bij
haar aan via info@willekesmits.nl

Van de predikant
Bij de diensten
Vandaag wordt de
laatste dienst
gehouden in de
serie ‘Op zoek naar
het goede’,
geïnspireerd op
artikelen in Trouw
en NRC van de afgelopen zomer over
ditzelfde onderwerp. In één van die
artikelen (Trouw, vrijdag 7 juni 2019),
zei oud-aartsbisschop Rowan Williams:
‘Het goede is hoopvol leven met het
imperfecte’ – een uitspraak die te
denken geeft. In de dienst wordt deze in
gesprek gebracht met Jezus’ woorden
in de Bergrede: ‘Wees dus volmaakt,
zoals jullie hemelse vader volmaakt is’.
In de dienst worden twee kinderen
gedoopt: Arthur Valentijn, zoon van
Sven en Liesbeth Balfoort-Nauta en
Kasper Adriaan Machiel, zoon van Alex
en Kirsten van Andel – van Noord. Na
afloop van de dienst kunt u hen
feliciteren bij de uitgang van de
winterkerk!
Volgende week zondag 23 februari zal
ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn uit
Zutphen ’s morgens voorgaan, ’s
avonds ga ik voor in de cantatedienst in
de Pieterskerk. Cantate BWV 22 zal
klinken, ‘Jesus nahm zu sich die
Zwölfe’. Welkom!
De volgende doopdienst is weer op 10
mei.

Sobere maaltijd en vesper
Op woensdag 26 februari wordt er een
sobere maaltijd gehouden in de
Tuinzaal met aansluitend een vesper in
het koor van de kerk, als begin van de
40-dagentijd. Patrick Meijer zal tijdens
de sobere maaltijd iets vertellen over
het werk van Stichting Present in
Leiden. Dit is een gezamenlijke activiteit
van de binnenstadskerken: Ekklesia,
Marekerk en Leidse
Binnenstadsgemeente. Je kunt je
opgeven bij amboersema@kpnmail.nl
of jitskejeve@hotmail.com.
Met een hartelijke groet!
ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Aswoensdag
Op 26 februari
is het
Aswoensdag,
het begin van
de lijdenstijd.
Dat gedenken
we met een
sobere
maaltijd, om
18.00 uur in
de tuinzaal. Opgave voor deelname kan
op 16 en 23 februari na afloop van de
dienst bij de ingang van de tuinzaal. Na
afloop van de maaltijd is er een collecte

Zingen met Willeke
Op donderdag 20 februari is er ’s
avonds ‘Zingen met Willeke’ in de kerk.
Willeke zal liederen met u zingen die
passen bij de 40-dagen tijd – deze
begint op woensdag 26 februari. Ze zal
ook aandacht geven aan gezongen
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voor een diaconaal doel. Deelnemers
dienen zelf een soepkop en lepel mee
te nemen.

De volgende keer is op zondag 1 maart.
Tot dan,
Rietje van Wijlen

Toos Boersema

o-o-o-o-o
o-o-o-o-o

Wie sluit zich bij ons aan??
‘Schuif maar aan’ maaltijd

Oppassers gezocht!

De eerste bijeenkomst van dit jaar voor
het project ‘Schuif maar aan’ is op 27
februari a.s. bij Marieke van Hoffen
(Oegstgeest).
Voor deelname aan de maaltijd kunt u
uw naam, adres en telefoonnummer
doorgeven aan Metha van Vliet. Bij
voorkeur stuurt u een mail naar:
LBGSchuifmaaraan@gmail.com. Als
dat niet mogelijk is belt u Metha op 06
25 02 03 52.
Er wordt per persoon een bijdrage van
€ 5,-- gevraagd.
‘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.

Elke zondagmorgen staan de deuren
van de Burchtzaal wagenwijd open voor
onze jongste “kerkgangers” van 0 tot 4
jaar.
Deze zaal verandert dan in een
gezellige, met speelgoed en vrolijke
kinderen gevulde crècheruimte.
Voor de crèche zijn wij op zoek naar
medewerkers die het leuk vinden om
twee maal per kwartaal op zondagmorgen in de Burchtzaal een uurtje op
de kleintjes te passen, zodat de ouders
“zonder zorgen” de kerkdienst kunnen
bezoeken. Je kunt informatie vragen of
je opgeven door een mailtje te sturen
naar crechelbg@gmail.com

Metha van Vliet

o-o-o-o-o

Nepal
Afgelopen zondag 2 februari was er
weer uitgebreid lekkers na de
kerkdienst in de tuinzaal. En er is ook
weer lekker gesnoept en geproefd door
jong en oud.
We konden daarna 139,20 euro
bijschrijven voor ons project in Nepal.
Weer een geweldige opbrengst!.
We hopen dat u de volgende keer ook
weer zo van al het lekkers geniet.

Een hartelijke groet,
Maartje Nolles

o-o-o-o-o

Gezocht: diaken
Binnenkort nemen we afscheid van
Sandra Breugem, Jitske Visser en Toos
Boersema, als diakenen.
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Daarom zijn we op zoek naar
gemeenteleden die hun plaats willen
innemen.
Als diaken ben je één van de gezichten
van de gemeente en geef je handen en
voeten aan onze diaconale taak:
de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid in de gemeente en de
wereld, de dienst van de Tafel van de
Heer en de inzameling van de collectes.
In de praktijk betekent het (ook) dat je
diaconale projecten ondersteunt, volgt,
organiseert en/of stimuleert in en voor
onze gemeente.
Je vindt het leuk om te organiseren en
je bent een netwerker, die mensen,
nood, project en hulp verbindt. Voor
meer info kun je je wenden tot één van
de diakenen of via email:
diaconaleraadlbg@gmail.com.

in het openingskoor met aria roept Bach
de opgang naar Jeruzalem voor de
gesst, klankrijk vanuit de toonsoort g
kleine terts.
De tweede aria is een lieflijke dans in
opgaande lijn met veel valkuilen en een
wrange dissonant op de tweede noot.
Deel 3 wordt begeleid met de warme
glans van violen, die houvast bieden;
aan het einde wacht ons een immense
vreugde, breekt het licht door en is er
een en al uitbundigheid.
De tenoraria in deel 4 danst een stijlvol
gestileerd menuet.
In het slotkoraal gaat deze dans over in
een loopdans door een lange stoet
leerlingen, de Meester volgend, allen op
weg naar de stad van de Vrede.
Voorganger is ds. Margreet Klokke en
het orgel wordt bespeeld door Bert
Mooiman
Toegang vrij,
collecte na afloop

o-o-o-o-o

Cantatedienst
Op 23 februari 2020 om 19.00 uur wordt
in de Hooglandse Kerk de cantate
BWV 22 ‘Jesus nahm zu sich die
Zwölfe’ en motet ‘Quid vis ut faciem’
(Manuel Cardoso, 1566-1650)
uitgevoerd door Kamerkoor Quod Libet
onder leiding van Enrico Ruggieri.

Tussenstand
voorlopige toezegging
Inmiddels is een bedrag van €381.793
geteld als bijdrage aan Kerkbalans
2020 (stand per donderdag 6 februari
2020). Dit bedrag is toegezegd door
1059 lidmaten.

Als solisten treden op
Jasper Dijkstra (tenor),
Robert Kuizenga (countertenor) en
Patrick Pranger (bariton).
In cantate 22 is veel te zien en te horen:
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Precies een jaar geleden was het
toegezegde bedrag € 404.545 – een
verschil van zo’n € 23.000. Maar vorig
jaar op dezelfde datum was het aantal
deelnemers (lidmaten die een
toezegging doen) 1313. Het aantal
deelnemers blijft dus achter. Wij doen
daarom een dringend beroep op U allen
om – als U nog geen toezegging hebt
gedaan – de envelop met antwoordstrook terug te sturen aan het Kerkelijk
Bureau (Van Vollenhovenkade 22, 2313
GG Leiden). Indien U een oproep per
email hebt ontvangen, dan wordt U
verzocht de link aan te klikken en het
digitale formulier in te vullen – waarbij
de meeste gegevens al zijn ingevuld.
Heeft u geen email ontvangen,
controleert U dan a.u.b. Uw box met
ongewenste mail of neemt U contact op
met het Kerkelijk Bureau
tel. 071- 5764145 of
info@kerkelijkbureauleiden.nl

plannen zijn en hoe Hij Israël en ook
ons steeds verder leidt, stap voor stap.
Interactief, enthousiast en ook serieus:
de voorstelling Woestijngeheimen laat
een uur lang dit bijzondere verhaal uit
de Bijbel tot leven komen.’

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim A. Timmermans, secretaris

Kinderen tussen
4 en 12 jaar zijn met hun ouders of
andere begeleiding van harte welkom.
Vanaf 15.30 uur staan koffie, thee en
limonade klaar.
Om 16 uur begint de voorstelling,
daarna is er een pauze en we sluiten af
met de workshop. Rond 18 uur is het
programma afgelopen. Toegang is
gratis, wel wordt na afloop
gecollecteerd voor de onkosten.

o-o-o-o-o

Kindertheater presenteert:
'Woestijngeheimen'
Het kinder- en jeugdevenementen
cluster binnenstadsgemeenten PGL
organiseert op zaterdag 7 maart een
kindertheater en muziektheater
workshop in de Marekerk!
De voorstelling gaat over Mozes en
wordt uitgevoerd door kindertheatergroep ‘Je bent een Parel’.

Graag vooraf aanmelden via:
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Meer informatie vind je op:
https://protestantsegemeenteleiden.nl/ni
euws/kindermuziektheaterwoestijngeheimen/

‘Op een zolder is van alles te vinden:
oude spullen, herinneringen, stof, maar
ook wijze lessen… Ga mee met het volk
Israël en hun reis door de woestijn.
Beleef met het muziektheater wat Gods

Hartelijke groeten,
Emmie Kaljouw
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Leven is gegeven
Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.
Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.
Liedboek 359, Erik Idema

Agenda
18 februari
20 februari
23 februari
26 februari
27 februari
27 februari
4 maart
7 maart

Leerhuis
Zingen met Willeke
Cantatedienst
Sobere maaltijd
Donderdagmorgenkring
Leesgroep ‘Augustinus’
Kerncursus
Kindertheater ‘Woestijngeheimen’

20:00 uur
20:00 uur
19:00 uur
18:00 uur
10:00 uur
20:00 uur
20:15 uur
16:00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Marekerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 1 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 24 februari.
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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