Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

1 november 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 1 november 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist:
Willeke Smits

Vieren:

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en huur /
onderhoud kerkelijke gebouwen,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 1 november 2020 LBG

, ds.

Zondag 1 november, ds. Margreet Klokke, Gedachtenisdienst.
Zondag 8 november, ds. Margreet Klokke en prof. Jan Boersema, oogstdienst.
Zondag 15 november, ds. Jacob Korf, Den Haag.
Zondag 22 november, ds. P. Verhoeff, Alkmaar.
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Van de predikant

Vanaf vandaag, in november, wordt er
een mini-serie kerkdiensten gehouden
met als thema ‘omgaan met de tijd’.
Vandaag gaat het over tijd en
eeuwigheid, en volgende week zondag,
in de oogstdienst, over de verhouding
van de verleden tijd, het heden en de
toekomst. In beide diensten zal er uit
Prediker gelezen worden.
In de oogstdienst van 8 november gaat
ons gemeentelid prof. Jan Boersema
voor in de dienst van het woord.
I.v.m. de oogstdienst houdt de
diaconale raad op zondag 8 november
een inzameling voor de voedselbank.
Omdat er echter maar zo weinig
mensen ‘live’ naar de kerk kunnen, kan
er ook op zaterdag 7 november tussen
12.30 en 13.30 uur houdbaar eten in de
kerk worden afgeleverd.
Diaken Margreet Gauw staat dan klaar
om alles aan te nemen. Heel fijn als u
meedoet, de voedselbank heeft onze
steun hard nodig!

Vandaag is het de
zondag, die het
dichtst bij Allerzielen
is – 2 november.
Op deze zondag
gedenken we de
mensen, die in het
afgelopen jaar uit
ons midden zijn overleden.
Normaal gesproken worden de families
van de overledenen uitgenodigd om
deze dienst bij te wonen en een kaars
aan te steken voor hun dierbare.
Vanwege alle beperkingen met het oog
op het Corona-virus is dat dit jaar
helaas niet mogelijk.
Daarom zijn de families gisteren, op
zaterdagmiddag 31 oktober, naar de
kerk gekomen om de kaars aan te
steken.
Er zijn foto’s gemaakt van dit moment.
Deze foto’s zullen worden getoond in de
livestream uitzending van deze dienst,
als de namen van de overledenen
genoemd worden.

Open kerk
Morgen, op Allerzielen, is de kerk open
tussen 17.00 en 19.00 uur, om mensen
uit de binnenstad de gelegenheid te
geven een kaarsje aan te steken voor
hun dierbare.
Ik ben heel blij dat er zich twintig
vrijwilligers hebben gemeld, om de kerk
de komende tijd van dinsdag t/m
zaterdag tussen de middag van 12.30
tot 13.30 uur open te houden als de
kerk niet verhuurd is.
Echt bijzonder, dat hier zoveel mensen
voor klaar staan!
Ik denk dat het ook heel belangrijk is,
om mensen in de omgeving van de kerk
de gelegenheid te geven er binnen te
komen voor een moment van stilte en
bezinning in deze verwarrende tijd.

Op deze manier hopen we dat het toch
een betekenisvolle dienst wordt, voor
iedereen die rouwt om iemand die hij/zij
moet missen.
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Keirse, ‘Meesters in spiritualiteit Meister Eckhart’ van Marcel Braekers
en ik ga vast wat nadenken over de
kerstdiensten.
Ds. Jacob Korf vervangt mij, zijn
telefoonnummer is 06-46017788

Cursussen
Op het moment dat ik deze kopij schrijf,
kunnen alle cursussen in de LBG nog
steeds doorgaan – zij het dan met niet
meer dan acht mensen tegelijk. Ik doe
de Kerncursus dan ook in twee keer:
met een middaggroep om 17.00 uur en
een avondgroep om 20.15 uur.
Hetzelfde geldt voor de cursus
autobiografisch bijbellezen, daar is een
middaggroep om 16.00 uur en een
avondgroep om 20.15 uur. Matthijs de
Jong en Jan Boersema hebben
vergelijkbare oplossingen bedacht voor
hun groepen. En Ronald Hartsuiker en
Peter Bakker hebben een wachtlijst
voor hun groep.
Het is allemaal behelpen, maar als het
om geloofsvragen gaat is het toch wel
heel fijn als je elkaar ‘live’ kunt spreken.

Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o
Online Labyrint lopen
Een labyrint lopen met een groep
mensen is voorlopig niet mogelijk.
Daarom hebben we gezocht naar een
andere manier die we online kunnen
aanbieden. We hebben een mooie vorm
ontdekt, die we op woensdagavond 11
november om 20:00 uur aanbieden.
De kracht van het labyrint lopen is dat je
je overgeeft aan het patroon van het
labyrint, op weg naar het midden maak
je allerlei wendingen en bevind je je
steeds weer op een andere afstand en
andere kijkrichting ten opzichte van het
middelpunt. Zoekend en tastend bereik
je uiteindelijk je doel!
Als je zin hebt om dit met ons mee te
beleven, meldt je dan aan door een mail
te sturen naar labyrint.pgl@gmail.com.
Wij sturen je dan een uitnodiging, zodat
je kunt meedoen met de avond.
Tot ziens,

Bel-kring en Zoom-koffie
Voor het broodnodige onderlinge
contact heeft de pastorale raad de belkring weer nieuw leven in geblazen.
Wie graag met enige regelmaat gebeld
wil worden, kan zich opgeven via
pastoraleraad@leidsebinnenstadsgeme
ente.nl. Ook het Zoom-koffiedrinken is
weer van stal gehaald door de pastorale
raad. Vanaf vandaag is er om de week
de mogelijkheid om na de dienst via
Zoom gedurende ongeveer veertig
minuten na te praten in groepjes van
zes tot acht mensen. Het koffiedrinken
begint een kwartier na de dienst, je kunt
je ervoor opgeven via
pastoraleraad@leidsebinnensatdsgeme
ente.nl. De volgende Zoom-koffies zijn
dus op 15 en 29 november.

Jutta, Rietje, Barbara en Marius

o-o-o-o-o
Bonhoeffer - Wie ben ik?
Dietrich Bonhoeffer was
een predikant die
meedeed aan een
aanslag op Hitler. Hij
werd gepakt, veroordeeld
en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud.

Ik heb nog een weekje vrij van 1 tot 8
november. Ik ga deze week gebruiken
voor studieverlof, ik ga o.a. lezen
‘Helpen bij verlies en verdriet’ van Manu
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Hij deelde zijn onverzettelijkheid met
moderne heiligen als Etty Hillesum,
Martin Luther King, Nelson Mandela.
In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’
vocht hij tegen zichzelf, met God, voor
de vrijheid, in de gevangenis met de
dood voor ogen, om overgave, om
liefde. In brieven en gedichten deed hij
daarvan verslag.
In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling
‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees
van der Zwaard hem op zijn zoektocht.

Diaconaal Weekend 7/8 november
Dit jaar staat het Diaconaal Weekend in
het teken van ongedocumenteerden in
onze stad. Migranten zonder
verblijfsvergunning zijn vanwege hun
kwetsbare positie een makkelijke prooi
voor uitbuiting door malafide
werkgevers, huisjesmelkers of
mensenhandelaren en hebben het
zeker in coronatijd zwaar te verduren.
Mensen zonder verblijfsdocument zijn
ontheemd, hebben geen thuis, een
onveilige woonplek, spreken vaak de
taal niet van het land waar zij verblijven,
hebben geen sociale zekerheid, geen
toekomst en geen enkel recht op
inkomen.
Het werk van decennia de nek
omgedraaid
Op 1 mei van dit jaar, midden in de
eerste coronagolf, besloot wethouder
Marleen Damen dat de Bed, Bad en
Broodopvang (BBB) voor
ongedocumenteerden in Leiden
voortijdig gesloten moest worden. De
laatste bewoners van de BBB werden
verwezen naar een landelijke
voorziening in Rotterdam en als ze dat
niet wilden, was het hun eigen keus.

Tastend vanuit het besef dat elk mens
zijn of haar eigen antwoord heeft op die
vraag: wie ben ik?
Hij speelt samen met altvioliste
Roosmarijn Tuenter.
Zij zal een tegenstem componeren en
improviseren. En zij zal als Maria von
Wedenmeyer, de geliefde van
Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Half september liet de voorzitter van
STUV, de Leidse Stichting voor
Uitgeprocedeerde Vluchtelingen, die
ook de BBB Leiden beheerde, weten
dat deze organisatie per 1 januari 2021
na 22 jaar haar werkzaamheden zal
beëindigen. Zij kunnen zich niet vinden
in de sluiting van de zogeheten
perspectiefwoningen en de nieuwe
taakstelling van de gemeente om alleen
nog dienst te doen als een juridisch
loket voor ongedocumenteerden.

De voorstelling is een gezamenlijke
activiteit van de Marekerk, de Leidse
Binnenstadsgemeente en de Ekklesia
en vindt plaats op donderdag 3
december 2020 om 20.00 uur in de
Marekerk. Ook te volgen via livestream!
o-o-o-o-o
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Daarmee is in enkele maanden tijd het
belangrijkste deel van de structurele
hulpverlening aan
ongedocumenteerden, die we in de
afgelopen decennia in onze stad, met
name ook vanuit De Bakkerij hebben
opgebouwd, vakkundig de nek
omgedraaid.

en een actiecomité (COOL, Comité
Opvang Ongedocumenteerden Leiden)
van start gegaan om de belangen te
behartigen van ongedocumenteerden in
onze stad.

Falend beleid
Het stadsbestuur van Leiden, dat er
prat op gaat de Stad van Vluchtelingen
te zijn en elf jaar geleden nog als eerste
stad in ons land het Charter for
Compassion tekende, laat juist de
meest kwetsbare groep onder de
vluchtelingen als een baksteen vallen.
Inmiddels zijn de eerste oud-BBB-ers,
die zich op advies van de gemeente
Leiden in Rotterdam gemeld hadden,
alweer teruggekeerd. Hun verblijf van
zes maanden daar zat erop. Niets
gewonnen en alles verloren, zelfs het
dak boven hun hoofd.
Enkele ambtenaren leggen, als het
meezit, nog wat noodverbandjes in de
vorm van een tijdelijk onderdak.
Ondertussen is het oude netwerk aan
diggelen, moet de medische en
psychische ondersteuning weer
opnieuw worden opgestart en zijn
mensen ongelofelijk aangetast in hun
bestaanszekerheid.

Laat ze niet vallen!
Het thema van het Diaconaal Weekend
2020 is: “Laat ze niet vallen! – Geef
Leidse ongedocumenteerden een
humaan bestaan – “.

In de afgelopen maanden heeft De
Bakkerij samen met
partnerorganisaties, zoals De Fabel van
de Illegaal, stichting GIL
(Gezondheidszorg Illegalen Leiden) en
de Volle Evangelie Gemeente
Oegstgeest, oud-BBB-bewoners en
andere ongedocumenteerden extra
ondersteuning geboden. Er is een
speciaal noodfonds (LOF, Leids
Ongedocumenteerden Fonds) ingericht

Geen eenvoudig thema. We weten hoe
met name de opvang van deze groep
vluchtelingen in ons land vaak ter
discussie staat. Vandaar dat we dit jaar
een uitgebreide, zestien pagina's dikke
themakrant uitgeven, onder de titel
Krant zonder Papieren met nadere
achtergronden, boek- en filmsuggesties
rond dit onderwerp.
Diaconaal Centrum De Bakkerij
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Ik noem jouw naam
Als ik denk
Dan hoor ik jouw naam
Als ik slaap
Droom ik jouw naam
In hoe ik nu leef
Beleef ik jouw naam
In mijn verdriet
Betraan ik jouw naam
Uit machteloosheid
Schreeuw ik jouw naam

Soms, heel alleen
Verwerk ik jouw naam
Met al mijn liefde
Koester ik jouw naam
Hier dichtbij me
Voel ik jouw naam
In deze saamhorigheid
Vertel ik jouw naam
Opdat je zult weten
Dat ik je niet zal vergeten

Zacht noem ik jouw naam…
Leonita Gerssen

Agenda

10 november
10 november
11 november
14 november
18 november

Moderamen
Leerhuis
Online Labyrintavond
Stiltewandeling
Kerkenraad

9:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
10:00 uur
20:00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Huys te Warmond
Hooglandse Huys

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