Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

18 oktober 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 18 oktober 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Julia van Rijn
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 18 oktober 2020 LBG

Vieren: op uitnodiging en te volgen via Livestream (zie de website van de LBG)
Zondag 18 oktober, ds. J.S. van Rijn, classispredikant Zuid-Holland Noord.
Zondag 25 oktober, ds. R. Visser.
Zondag 25 oktober, 17.00 uur, ds. M.R. Klokke. Muzikale vesper.
“de nacht in met Bach”
Zondag 1 november, ds. M.R. Klokke, Gedachtenisdienst.
Zondag 1 november, 17.00 uur, ds. M.R. Klokke. Muzikale vesper.
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Bij de kindernevendienst:

beleefden) met een appje of een
telefoontje na de dienst!

Van de
predikant
Vandaag en
volgende week
zondag zijn er
gastpredikanten in
de ochtenddienst –
ik ben er volgende
week in de vesper,
waarover verderop meer. Ds. Julia van
Rijn, die vandaag voorgaat, is onze
classispredikant èn gemeentelid van de
LBG. Het is heel fijn om haar beter te
leren kennen doordat ze één of twee
keer per jaar bij ons voorgaat. Ds. Rob
Visser, die volgende week voorgaat, is
emeritus predikant – zijn laatste twee
gemeentes waren Amsterdam en
Apeldoorn.
Nu er voorlopig niet kan worden
gezongen in de dienst, wordt er op dit
moment een andere vorm van liturgie
gebruikt, waarin de gemeente stem
krijgt d.m.v. zogenaamde ‘responsies’.
Dit gebeurt bij het kyrië: Heer ontferm u,
Christus ontferm u, Heer ontferm u, bij
de groet: V: De Heer zij met u!, G: Ook
met u zij de Heer!, na de schriftlezing uit
het Nieuwe Testament: Lof zij u,
Christus, in eeuwigheid, Amen en na
elke voorbede, door het gebruik van
wisselende teksten.
Ik hoop dat dit bijdraagt aan het gevoel
van betrokkenheid bij de dienst.
Het valt mij op, dat – nu we ook geen
handen mogen schudden – er vergeten
kan worden om elkaar na de dienst een
goede zondag te wensen en een fijne
week. Het is zo’n belangrijk gebaar van
verbondenheid, dat zo karakteristiek is
voor de LBG en haar hartelijkheid.
Laten we dit dus vooral blijven doen,
met de hand op het hart, de namasté
groet, of (voor wie de dienst thuis mee

Vesper ‘De nacht in met Bach’ op de
cantatedienstzondag
Tot de grote spijt van de Stichting
Cantate Domino kan de cantatedienst
van 25 oktober niet doorgaan. Er was
gezorgd voor een kleine bezetting van
koor en musici, maar helaas - het
coronaregime werd weer strenger
aangehaald. Er zat niets anders op dan
de dienst afgelasten. De StCD hoopt nu
in november en december solocantates
te kunnen laten uitvoeren.
Willeke Smits en ik hebben daarop iets
anders bedacht: Er komt op 25 oktober
om 17.00 uur een vesper met als titel
‘De nacht in met Bach’. Als deze proef
slaagt, komen er wellicht nog twee. In
de eerste vesper zal de Leidse celliste
Lucia Swarts één van de suites van
Bach spelen. Deze suites bestaan uit
zes delen. Tussen de delen door zal ik
bijbelteksten, gedichten en gebeden
uitspreken en zal er gelegenheid zijn
voor stille bezinning. Willeke omspeelt
de vesper met een triosonate van Bach.
Op dit moment weet ik nog niet hoe u
zich kunt opgeven voor deze vesper, u
leest er meer over in de Digitale
Nieuwsbrief van volgende week. Hoe
dan ook kan hij ook via de livestream
worden meebeleefd.
Leesgroep mystieke teksten
Op donderdag 26 november om 20.00
uur wordt in het Hooglandse Huys de
eerste avond gehouden van de
leesgroep mystieke teksten. Er kunnen
nog twee deelnemers bij, u kunt zich
opgeven bij mij. De groep wordt
begeleid door Peter Bakker en Ronald
Hartsuiker.
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Gevoel van verbondenheid
Veel mensen die ik spreek, bij
bezoekjes of tijdens cursusmiddagen of
-avonden, vertellen me dat ze het
gevoel van verbondenheid dat hoort bij
naar de kerk gaan steeds meer
beginnen te missen. Dat kan ik me
goed voorstellen, het is al meer dan een
half jaar geleden dat alles nog gewoon
was. In een van de digitale
nieuwsbrieven schreef ik daarom al:
Nodig eens iemand uit om bij jou thuis
‘naar de kerk’ te gaan. Intussen heb ik
van iemand gehoord, dat ze dit een
keer gedaan had, en dat het echt wat
toevoegde. Ook in het klein kunnen we
de verbondenheid in stand houden.
Allen: doorzettingsvermogen gewenst
en goede moed!

natuurlijk is in deze tijd alles onder
voorbehoud. Je kunt je opgeven bij
Sytske Wiersma:
sytske.wiersma@ziggo.nl
Met vriendelijke groet,
Willemien, Sytske en Christiane.
o-o-o-o-o

Sinterklaasactie
VoorElkaarLeiden
In deze moeilijke tijden willen we
kinderen van gezinnen die het
financieel moeilijk hebben, tóch een
leuk Sinterklaasfeest bezorgen.
Dit willen we doen
door cadeautjes in
te zamelen en
deze uit te delen
aan gezinnen die
krap bij kas zitten.
Wat houdt het in?
We vragen je om een cadeautje van
€10,- te kopen voor een meisje of
jongen (voor wie hoor je na je aanmelding) en deze op vrijdagavond
4 december of zaterdagochtend 5
december bij ons in te leveren in de
Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1
te Leiden.
Alle cadeautjes worden daar verzameld
en ingepakt en ´s-middags bij de
gezinnen thuisbezorgd, zodat ze 5
december een leuk Sinterklaasfeest
kunnen vieren!
Doen?
Meld je zo spoedig mogelijk aan
(uiterlijk 8 november 2020) via
www.VoorElkaarLeiden.nl,
kies Serve the City.
De verdere informatie en instructies
ontvang je dan per mail.

Hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke
o-o-o-o-o

Stiltewandeling
14 november
In deze lastige tijd waarin zo veel niet
kan, willen wij graag maandelijks een
stiltewandeling aanbieden. We lopen
buiten, om ons heen is er veel ruimte en
lucht, wij houden afstand van elkaar en
zwijgen veel. En wij lopen samen.
Met elkaar verbonden door een thema
dat we meenemen bij het lopen. En –
tegen het eind van de wandeling – met
de mogelijkheid tot uitwisseling met z’n
tweeën of met z’n drieën.
De volgende stiltewandeling is, onder
voorbehoud, op zaterdag 14 november
2020. Wij ontmoeten elkaar om 10.00
uur op de parkeerplaats van
Huys te Warmont in Warmond
(aan de Herenweg).
De wandeling is rolstoelvriendelijk. Bij
echt slecht weer gaat het niet door. En

Bedankt en groetjes van
het kernteam Serve the City
Voor Elkaar Leiden e.o.
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Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.
Kom je van verre en roept men je na –
Ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.
Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.
Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aam je zijde, hoe lang het ook duurt.
Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.
Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.
Zo wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Liedboek 1007, Maarten Das

Agenda
25 oktober
29 oktober
1 november
10 november
10 november
14 november

Muzikale vesper
Donderdagochtendkring
Muzikale vesper
Moderamen
Leerhuis
Stiltewandeling (zie pag.3)

17:00 uur
uur uur
10:00
17.00 uur
9:00 uur
20:00 uur
10:00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Huys te Warmont

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 1 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 26 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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