Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

1 maart 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 1 maart 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. E.M. Ezinga
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. Gemeente Leiden
3e rondgang: Kinderen van de
voedselbank

Vieren:
Zondag 1 maart, ds. Ellis Ezinga, Leiden. M.m.v. de Leidse Cantorij.
Zondag 8 maart, ds. Jan Tom Schneider, Den Haag, predikant bij defensie
●
t.b.v. veteranen.
Zondag 15 maart, ds. Margreet Klokke.
Margreet
Klokke
Zondag 22 maart, ds. Margreet Klokke, Heilig
Avondmaal.
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Van de predikant

Vader als bron voor
ons geloof’ en is
geschreven door
Rieuwerd
Buitenwerf.
Met de kinderen
zingen we vanaf
zondag 8 maart een
kinderversie van het
Onze Vader. Als er
kinderen zijn die
een instrument spelen en het leuk
vinden om dit te begeleiden kunnen ze
zich bij mij of Willeke Smits melden!
Wij gebruiken in de LBG in de diensten
normaal gesproken de oude vertaling
van het Onze Vader. Dat zullen we ook
blijven doen, deze is iedereen zo
vertrouwd! Maar in de 40-dagentijd
zullen we de nieuwe vertaling eens
proeven. Je hoort dit zo elementaire
gebed dan op een andere manier, het
gaat wellicht op een nieuwe manier tot
je spreken. De tekst zal steeds worden
afgedrukt in de liturgie.
Een inspirerende voorbereidingstijd op
het Paasfeest gewenst!

Begin 40-dagentijd
Afgelopen
woensdag is de 40dagentijd begonnen.
Vandaag is de
eerste zondag in die
periode. Ds. Ellis
Ezinga uit Leiden
Zuid-West gaat bij ons voor. In het
kindergesprek zal er aandacht zijn voor
het project van de kinderen in de tijd
voor Pasen. Zij gaan aan de slag met
wat vanouds ‘De zaligsprekingen’
heten, uit de Bergrede van Jezus.
‘Zalig’ heet in de nieuwe bijbelvertaling
‘gelukkig’. De kinderen zullen erover
nadenken wat echt gelukkig maakt.
Nieuwe serie diensten
Op zondag 8 maart begint er een
nieuwe serie diensten, met als thema
‘Het Onze Vader’. Elke zondag zal er bij
één van de beden uit het Onze Vader
(vertaling NBV) worden stilgestaan, tot
we met Pasen komen bij ‘… en red ons
uit de greep van het kwaad. Want aan u
behoort het koningschap, de macht en
de majesteit tot in eeuwigheid!’
Ds. Jan Tom Schneider,
defensiepredikant voor de veteranen,
zal de dienst leiden op 8 maart. Hij
heeft vroeger met mij gestudeerd in
Leiden, en vindt het leuk een keer bij
ons voor te gaan. Hij zal beginnen met
de eerste bede ‘Onze Vader in de
hemel’…
Aardig is, dat de jongeren van ‘De
Jeugd van Tegenwoordig’ ook met het
Onze Vader bezig zijn. Zij doen dit aan
de hand van een boekje van het
Nederlands Bijbelgenootschap, dat net
is uitgegeven. Het heet: ‘Het Onze

Leesgroep en Kloosterweekend
De leesgroep ‘Augustinus belijdenissen’
o.l.v. Bart Labuschagne heeft intussen
de eerste bijeenkomst gehad. Wie nog
graag wil aanschuiven kan daarover
contact opnemen met Bart via
labuschagne.bart@gmail.com.
Voor wie met het kloosterweekend in
het eerste weekend van mei meegaan
is er een kennismakingsbijeenkomst op
woensdag 8 april om 17.00 uur in het
Hooglandse Huys. T.z.t. komt er nog
een uitnodiging per e-mail.
Ik ben met vakantie van 7 tot 14 maart.
Ds. Jacob Korf vervangt mij.
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Zijn telefoonnummer is: 06-46017788.
Op zondag 15 maart hoop ik weer uw
voorganger te zijn!

Internationale Vrouwendag 2020
Met trots presenteren we het
programma van Internationale
Vrouwendag 2020 ‘Diversiteit en
Solidariteit’, dit jaar in het Leidse
Volkshuis aan de Apothekersdijk.
Een prachtig inhoudelijk deel met
spreek-sters Dr. Aya Ezawa, Fatima
Blouh en wethouder Marleen Damen.
Marianne van Velzen (de Leidse
stadsdichter) heeft speciaal voor deze
dag een gedicht geschreven.
Ook wordt op deze dag de ‘Leidse
topvrouw’ van het jaar bekend gemaakt!
Keuze uit een 6-tal workshops biedt een
gevarieerd pallet om met elkaar in
gesprek te zijn over het thema.
De
superlekkere
hapjes van
de Multiculti
High Tea
geven de
nodige
energie om
daarna te
kunnen
dansen op
de Wereldmuziek van
DJ Miss
Worldmusic.
We kijken er naar uit velen van jullie te
ontmoeten op 8 maart van 13:00 tot
18:00 uur in het Leidse Volkshuis.

Met een hartelijke groet!
ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o
Groot onderhoud orgel
40 jaar nadat de Duitse orgelbouwer
Jürgen Ahrend ons De Swart-Van
Hagerbeerorgel restaureerde volgens
de toen nieuwste inzichten is het orgel

aan een grote onderhoudsbeurt toe.
Dat houdt in dat het hele binnenwerk
schoongemaakt wordt en daar waar
nodig gerepareerd. Alle pijpen gaan
eruit en worden nagekeken, deze keer
door de Utrechtse orgelbouwer Van
Vulpen. Dat betekent dat het orgel één
of twee zondagen niet beschikbaar is
voor de begeleiding van de diensten en
dat we dan gebruik maken van het
kabinetorgel en de vleugel. De klank zal
wat meer ingetogen zijn dan u gewend
bent en dat past eigenlijk goed bij de tijd
voor Pasen, een tijd van inkeer en
soberheid. Met Pasen staat het orgel er
dan weer helemaal fris bij en kunnen
we er hopelijk weer lang van genieten!

Hartelijke groet,
Vrouwennetwerk Leiden
Diaconaal Centrum De Bakkerij

o-o-o-o-o
Kindertheater 'Woestijngeheimen'
Het kinder- en jeugdevenementen
cluster binnenstadsgemeenten PGL
organiseert op zaterdag 7 maart een

Hartelijke groet,
Willeke
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kinder- en muziek-theater- workshop in
de Marekerk! De voorstelling gaat over
Mozes en wordt uitgevoerd door
kindertheater-groep ‘Je bent een Parel’.
‘Op een zolder is van alles te vinden:
oude spullen,

Wandeling Lusthof De Haeck
Door mijn werk
voor Natuurmonumenten
heb ik de
lusthof 'De
Haeck' beter
leren kennen.
Op zaterdag
14 maart geef
ik er een
rondwandeling en vertel over Dr.
Töpken en het verhaal over Mi.
Verzamelen om 14.30 uur in de
werkschuur van 'De Kievit',
Hollandsekade 23a, Woerdense
Verlaat. Wandelschoenen mee. Er
kunnen desgewenst drie mensen met
mij meerijden. Nadere informatie per
email: vanhaelen@casema.nl.

herinneringen,
stof,
maar ook
wijze
lessen…
Ga mee
met het volk
Israël en
hun reis door de woestijn. Beleef met
het muziektheater wat Gods 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.’. De voorstelling
Woestijngeheimen laat een uur lang dit
bijzondere verhaal uit de Bijbel tot leven
komen.
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.
Graag vooraf aanmelden via:

René Vanhaelen

o-o-o-o-o
Wie sluit zich bij ons aan??
Oppassers gezocht!

Elke zondag- morgen 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

jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

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

o-o-o-o-o
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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

opdrachten mee naar huis (inderdaad
huiswerk :-).
Wanneer? Op 16 maart, 23 maart, 30
maart, 6 april en 20 april 2020, 18:3021:45 uur.
Voor meer informatie en aanmelding zie
www.VoorElkaarLeiden.nl.

Een hartelijke groet,
Maartje Nolles

hartelijke groet!
Jan Kruidhof

o-o-o-o-o

o-o-o-o-o

Open ontmoetingsmiddagen -avond
Voor alle leden en belangstellenden van
de LBG is er dit seizoen de
mogelijkheid om mee te doen aan een
ontmoetingsmiddag of -avond.
Onderwerp van gesprek is je
geloofsgeschiedenis, een verhaal waar
zelden naar gevraagd wordt!
Je kunt je voorbereiden op deze
bijeenkomst door je af te vragen:
Wat is mijn eerste herinnering aan God
of de kerk?
Welke vroege ervaring met ‘geloven’
komt als eerste in mij boven?
Het merendeel van de
ontmoetingsmiddagen en -avonden zijn
inmiddels geweest maar voor de
bijeenkomsten op vrijdagmiddag 17
april of woensdagavond 22 april kun je
je nog opgeven bij ds. Margreet Klokke.

Investeer in je relatie! Volg deze cursus
en krijg meer inzicht in jezelf, je partner
en je relatie. Je groeit op een leuke en
creatieve manier dichter naar elkaar
toe. De cursus is zeer geschikt voor
jonge stellen die willen bouwen aan een
relatie die een leven lang mee kan
gaan!
Wat zijn de onderwerpen?
Communiceren, Toewijding,Conflicten
oplossen, Liefde levend houden,
Gedeelde doelen & waarden.
Hoe ziet een avond eruit?
Het is een gezellig avondje uit met z´n
tweeën op zeven maandagavonden van
18:45 - 21:45 uur. Het begint met een
diner voor twee en inleidende filmpjes
over het onderwerp. Daarna doe je
samen opdrachten en ga je die
doorspreken. Je hoeft niets met
anderen te delen en krijgt verdiepende

o-o-o-o-o
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Veertigdagentijd betekent:
dat je veertig dagen tijd krijgt
om je af en toe eens terug trekken
op je eigen plaats, jouw woestijn, jouw bos, jouw kamer.
Het is stilstaan en voelen hoe belangrijk andere mensen zijn.
Het is soms 'neen' kunnen zeggen en kiezen voor weinig.
Zo kan men meer tijd maken voor de anderen en voor God.
C. Leterme, Bijbel in 1000 seconden

Agenda
4 maart
7 maart
10 maart
14 maart

Kerncursus

18 maart
19 maart

Kerncursus
Donderdagmorgenkring

Kindertheater ‘Woestijngeheimen’

Leerhuis Oude Testament
Wandeling De Haeck

20:15 uur
16:00 uur
20:00 uur
14:30 uur

Hooglandse Huys
Marekerk
Hooglandse Huys
Woerdense
Verlaat
20:15 uur Hooglandse Huys
10:00 uur Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 15 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 9 maart.
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

6

