Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

4 oktober 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 4 oktober 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Organist:
Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten
predikanten/kerkelijk werkers,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 4 oktober 2020 LBG

Vieren:
Zondag 4 oktober, ds. Margreet Klokke, Thema: “ik en de ander”
M.m.v. zangers van de Leidse Cantorij.
Zondag 11 oktober, ds. Margreet Klokke.
Zondag 11 oktober, 17.00 uur: Evensong, ds. Irma Pijpers, met medewerking
van Vocaal Ensemble Kwarts onder leiding van Gerrit Maas.
(onder voorbehoud)
Zondag 18 oktober, ds. J.S. van Rijn, classispredikant Zuid-Holland Noord.
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Ook daar heb ik nu 11 deelnemers,
precies genoeg voor één groep. Dat
betekent dat er helaas geen middagaflevering komt van deze cursus – tenzij
er zich nog deelnemers gaan melden!

Van de
Predikant
In het najaar wordt
er een serie
diensten gehouden
met als thema: ‘Ik
en de ander’, over
de mens en zijn
broer. Er worden
verhalen gelezen over Jakob uit het
bijbelboek Genesis. Vandaag, zondag 4
oktober, is het de derde in deze serie
diensten. Jakob, die zijn broer Ezau
heeft ingehaald en de positie van de
oudste zoon heeft verworven, komt bij
zijn oom Laban weer onderaan de
ladder te staan. Het werkwoord ‘dienen’
komt vandaag vijf keer voor in zijn
verhaal. Hij verandert erdoor…
Volgende week zondag 11 oktober is
het de vierde en laatste in deze serie
diensten. Dan wordt het bekende
verhaal van het gevecht van Jakob bij
de Jabbok gelezen – het moment
waarop hij uitgroeit tot de aartsvader die
hij van jongs af aan al in zich had.
Goede diensten gewenst!

Afgelopen maandag en dinsdag was ik
in Hydepark, het conferentiecentrum
van de Protestantse Kerk.

Ik ben nl. als supervisor betrokken bij
de verplichte nascholing van
beginnende predikanten die er gegeven
wordt. Ik doe dit deels in mijn vrije tijd,
op maandag, maar ook als een
bijzondere invulling van het studieverlof
dat ik elk jaar moet opnemen. Want het
is erg leerzaam, het begeleiden van
deze jonge dominees.
Hun vernieuwingen inspireren mij,
terwijl mijn ervaring hen kan helpen.
Half november vindt voorlopig de
laatste tweedaagse plaats.

Sinds bij de opening van het nieuwe
seizoen de activiteitengids is
uitgedeeld, komen er gestaag opgaven
binnen voor de diverse cursussen en
kringen. De groepen zijn kleiner dan
vorig jaar, en dat is goed. Zo kunnen we
op een Corona-veilige manier toch ‘live’
ontmoetingen hebben in de kerk. De
Kerncursus is op 30 september gestart
met 11 deelnemers, met mij erbij maakt
dat 12, precies het aantal dat in de
Bovenzaal kan. Ik verheug me er zeer
op om een jaar met deze groep op te
trekken.
Op donderdag 8 oktober begint de
cursus autobiografisch bijbellezen.

Met een hartelijke groet!
ds. Margreet Klokke

-o-o-o-o-

Noach
in quarantaine
Zaterdag 19 september begonnen de
kinderen aan een kliederkerk, zonder
dat ze wisten wat het thema was. Ieder
gezin had op zijn tafel een
beschrijving en materialen en ging
daarmee aan de slag. Door de vragen
en opdrachten konden de kinderen
raden waar het verhaal over zou gaan.
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Aan het eind
van de middag
kwam er
iemand binnen
lopen, die
vertelde
over hoe hard
hij, samen met
zijn zonen,
moest werken.
Samen
bouwden ze
een groot

Evensong
De Evensong van 11 oktober wordt
verzorgd door het Vocaal Ensemble
Kwarts uit Haarlem, onder leiding van
Gerrit Maas.

schip. Het was Noach!
Ook hij moest een hele tijd binnen
blijven met zijn gezin, zonder te
weten hoe lang het zou duren, net als
wij nu. Leerzaam om er op deze
manier samen mee bezig te zijn!

Het koor zingt als introïtus een
‘Miserere’ van Ludwig van Beethoven
(1770-1827). Verder klinken het
Magnificat en Nunc Dimittis in B flat van
Charles Stanford (1852-1924) en de
anthem ‘There is an old belief’ van zijn
tijdgenoot Hubert Parry (1848-1918).
De vaste gezongen gebeden worden
gezongen in een zetting van William
Smith (1603-1645).
Voorganger bij deze evensong is ds.
Irma Pijpers. Organist: Willeke Smits.
De dienst begint om 17.00 uur en kan
worden bezocht door uitnodiging. De
dienst kan ook worden meebeleefd via
de livestream op het YouTube kanaal.

Kees Zaalberg heeft voor de
gelegenheid een mooie grote ark
gemaakt. Deze staat in de bovenzaal
van het Hooglandse Huys en kan
gebruikt worden voor bijvoorbeeld de
kindernevendienst, de kerncursus of
een andere gelegenheid waarbij dit
verhaal aan de orde komt.

Zomerbonnenactie
Eind juni maakten we de eerste
resultaten bekend van de
Zomerbonnenactie van dit jaar.
Nu ook de laatste aanvragen verwerkt
zijn, blijkt dat we dit jaar geconfronteerd
zijn met een stijging van ruim 40%! Een
stijging die we zelfs tijdens de
bankencrisis niet hebben meegemaakt.

Hartelijke groeten,
Emmie Kaljouw
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Zomerbonnen worden, zoals u weet,
verstrekt aan huishoudens in Leiden
e.o. die door
omstandigheden
moeite hebben om
de eindjes aan
elkaar te knopen.
Het betreft
gezinnen die op of
onder de
armoedegrens leven en door erkende
hulpverlenende organisaties worden
aangemeld.

Meteen kwam het voorstel om dit weer
te organiseren, liefst iedere eerste
zondag van de maand.

Dit jaar meldden uiteindelijk 49
hulpverlenende instanties in de regio
Leiden 1370 huishoudens aan (387
meer huishoudens dan in 2019).
Wij hadden dit jaar een totaalbedrag
begroot van € 33.000, maar uiteindelijk
hadden we € 46.500 nodig om aan alle
aanvragen te kunnen voldoen. Een
ongekende toename van ruim 40% in
één jaar tijd, die uiteraard samenhangt
met de gevolgen van de coronacrisis,
maar waarschijnlijk ook het gevolg is
van de afschaffing van de
declaratieregeling binnen het
minimabeleid van de gemeente Leiden.
Heel veel dank voor uw steun en
bijdrage!

Helaas gooit de mogelijke tweede golf
van corona-besmettingen roet in het
eten. Voorlopig dus geen gezamenlijk
koffiedrinken en dus ook geen Nepalgebak. Wilt u toch het Nepalproject
steunen dan kunt u uw bijdrage
overmaken naar bankrekening
NL73INGB0004081533 ten name van
MS van Wijlen – Hempel o.v.v Nepal.
Ram Budhathoki is afgelopen vrijdag
voor 4 weken naar Nepal vertrokken en
heeft de huidige opbrengst
meegenomen om daarmee het
schoolgeld van de kinderen te voldoen.
Uw bijdrage is dus meer dan welkom!

Diaconaal centrum De Bakkerij
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Koffie met gebak (voor Nepal)
Het zag er zo veelbelovend uit: op
zondag 13 september kon er weer eens
na maanden van corona-leed gezellig
koffie worden gedronken, na afloop van
de kerkdienst. Weliswaar buiten op de
Hooglandse Kerkgracht en met
inachtneming van de voorgeschreven
1,5 meter, maar toch …

Wijkkas
In de maanden september en oktober
zamelen we giften in voor onze wijkkas.
Uit de wijkkas financieren we allerlei
activiteiten waarmee we ons leven als
gemeenschap in de stad versterken.
Denk aan kringen en groepen, aan
wijkavonden en aan liturgieën; en
tegenwoordig ook aan apparatuur
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waarmee we onze diensten kunnen
uitzenden. Voor de overige kosten zoals
predikant, koster, organist en
onderhoud van gebouwen wordt apart
de actie Kerkbalans gehouden, later dit
jaar. Maar voor nu vragen we dus uw
aandacht voor de wijkkas. We hopen
dat u ons wilt blijven steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op
gironummer NL30INGB0000111806
van de Leidse Binnenstadsgemeente.
Wij danken u hartelijk voor uw steun!
Rien Rouw
Penningmeester LBG

Lintje
Als de burgemeester in de kerk is, met zijn ambtsketen om, dan kun je al vermoeden dat er
iets bijzonders gaat gebeuren. Dat was zondag 20 september ook het geval na de vesper
t.g.v. het 40-jarig jubileum van Hans Brons als dirigent van de Leidse Cantorij.
Aan het einde van de jubileumvesper heeft Hans twee onderscheidingen ontvangen. De
eerste van de voorzitter van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond en de tweede van
burgemeester Lenferink, die Hans een ‘doe-het-zelf’-lintje uitreikte en hem daarmee in naam
van de koning benoemde tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Niet alleen vanwege zijn
inzet voor de cantorij maar ook voor de kerkmuziek in het algemeen. Ook voor de cantorij
was dit een feestelijk moment. Van harte gefeliciteerd!

Foto’s: Niek Bavelaar.
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Herfst
De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten In de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere; het is in alle.
Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.
Rainer Maria Rilke

Agenda
6 oktober
8 oktober
8 oktober
11 oktober
13 oktober
14 oktober

Moderamen
Cursus autobiografisch bijbellezen
Donderdagochtendkring
Evensong
Leerhuis
Kerncursus

9:00 uur
20:15 uur
10.00 uur
17:00 uur
20.00 uur
20:15 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 18 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 12 oktober.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de 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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