Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

15 november 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 november 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Jacob Korf
Organist:
Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en door
de LBG te bepalen doel,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 15 november 2020 LBG

Vieren:
Zondag 15 november, ds. Jacob Korf, Den Haag.
, ds.
Zondag 22 november, ds. Peter Verhoeff, Alkmaar.
Zondag 29 november, Eerste Advent, ds. Margreet Klokke, dienst met
jongeren.

In deze Op de Hoogte:
•
•
•
•

Van de predikant
Changu (Nepal)
Woorden van Troost
Kerst in Coronatijd

Zoomkoffie
Om de zondag wordt er na de dienst
een ‘Zoomkoffie’ georganiseerd door de
pastorale raad. Vandaag is het zo’n
zondag. Wie hier een volgende keer
aan mee wil doen – dit zijn de data: 29
november en 13 december. Je kunt je
ervoor opgeven via pastoraleraad@
leidsebinnenstadsgemeente.nl
De ervaring leert dat het een goede
manier is om contact te houden, maar
ook om nieuwe mensen te leren
kennen.

Van de
predikant
Bij de kerkdiensten
Afgelopen zondag
sprak ik na de dienst
met twee kerkgangers van die ochtend.
Eén van hen zei: ‘Je
voelt je als kerkganger wel een beetje
een toeschouwer, nu er niet gezongen
mag worden. Je kunt alleen maar kijken
en luisteren naar wat anderen doen.’
‘Dat begrijp ik’, antwoordde ik. ‘Dat is
waarom er nu wat meer momenten in
de liturgie zijn, waarop de gemeente
iets zègt. Zoals bij de groet: ‘De Heer zij
met u! Ook met u zij de Heer!’ en de
terugkerende responsie bij de voorbeden: ‘Wanneer ik roep naar u, hoor
naar mijn bidden Heer’.’ ‘O’, zeiden de
twee kerkgangers, ‘is dat daarom!’
Ja, dat is daarom. Ik had er al over
geschreven in een eerdere Op de
Hoogte. Maar je leest niet elke Op de
Hoogte even goed, ik ook niet! Daarom
geef ik u de inhoud van dit gesprekje
maar even door.

Cursussen en vergaderingen
Sinds de oproep van de minister
president van 3 november jongstleden
om zoveel mogelijk contacten te
vermijden, is er besloten om in elk geval
twee weken alle cursussen,
vergaderingen en lezingen online te
doen. Die twee weken lopen op
woensdag 18 november af. Het is even
afwachten, hoe het tegen die tijd met
het virus gaat, of er dan weer meer ‘live’
kan. Houd onze website en de Digitale
Nieuwsbrief daarvoor in de gaten!
Opstartteam
Het is misschien wel eens goed om de
mensen van het opstartteam te
bedanken, dat ze elke keer de
verantwoordelijkheid willen nemen om
dit soort moeilijke beslissingen te
nemen. Natuurlijk hadden zij liever ook
positiever nieuws voor ons! Zij willen
voorkomen dat de Hooglandse Kerk
een ‘haard’ wordt èn loyaal zijn met alle
mensen die last hebben van de
beperkingen.

Vanmorgen gaat ds. Jacob Korf,
emeritus predikant uit Den Haag en
goede bekende van de LBG voor.
Liesbeth Boertien, blokfluitiste, werkt
mee in de dienst.
De Jeugd van Tegenwoordig komt
tegelijk bij elkaar in het Hooglandse
Huis om samen met een van de
jeugdouderlingen en mij de dienst met
jongeren van 29 november voor te
bereiden. We gaan met elkaar praten
over het thema van de diensten in de
advent ‘Wat zullen wij doen’?, naar
aanleiding van een verhaal uit Lucas 3
over Johannes de Doper.

Lezing Trees van Montfoort
In het kader van de serie
adventsdiensten met als thema ‘Wat
zullen wij doen?’ komt Trees van
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Montfoort op zaterdag 21 november om
16.00 uur over haar boek ‘Groene
Theologie’ vertellen in het Hooglandse
Huis of via de livestream in de kerk,
afhankelijk van wat er op dat moment
kan. Wie hier belangstelling voor heeft
kan zich bij mij opgeven via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

beide meisjes niet aanwezig zijn
wegens een toets; alleen de ouders
waren er. Ik heb de meisjes ontmoet op
een ander moment.
De nieuwe schooldirecteur is erg
betrokken bij de kinderen. Hij gaat thuis
bij alle kinderen op bezoek. Sinds het
begin van de corona crisis is hij al vier
keer bij hen geweest.
Tijdens het gesprek vertelde de
directeur dat scholen sinds de crisis
geen fysiek les mogen geven van de
overheid. Kinderen of ouders kunnen
terecht bij de dichtstbij-wonende
leerkracht.

Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Voedselbank
Vorige week zondag
was het oogstzondag. Een dag niet
alleen om dankbaar te
zijn voor de oogst
maar ook om die
oogst met elkaar te
delen. Daarom werd
op zaterdag en
zondag door de diaconie van de LBG
een inzameling gehouden ten behoeve
van de voedselbank. Dat bleek een
enorm succes. Er zijn vele kratten vol
opgehaald!

Een groot deel van de ouders is in
financiële problemen geraakt door de
crisis waardoor ze geen schoolgeld
kunnen betalen. De school probeert in
deze situatie toch alle kinderen te
voorzien van onderwijs, maar geeft ook
aan dat ze dat op deze wijze niet lang
vol kunnen houden. Ze hebben al een
paar maanden niet het salaris van de
docenten kunnen betalen. Hulp vanuit
de overheid is er nauwelijks.
Ik heb het schoolgeld van deze meisjes
voor dit schooljaar betaald vanuit de
opbrengsten van de taartenactie van de
LBG (tot aan maart/april 2021).
Aalisa en Ayusha krijgen tot nu toe
alleen online lessen. Special voor deze
online lessen hebben de ouders samen
met een paar andere ouders
gezamenlijk een internetverbinding
geregeld.
Ze krijgen dagelijks een paar uurtjes
online les en maken toetsen in het huis
van de dichtstbijzijnde leerkracht.
Beide meisjes doen het erg goed op
school; gemiddeld staan beide meisjes
een 8+.

o-o-o-o-o

Changu (Nepal)
Ayusha en Alisa
Op maandag 19
oktober 2020 ben ik
langs geweest bij de
school van Ayusha en
Alisa, nu 7 en 11 jaar
oud.
Ze zouden zelf ook
komen met hun ouders
op de afspraak, maar
helaas konden de
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Shishir

Hieronder op de foto beide jongens met
de vader.
Vader vertelde dat de school sinds de
coronacrisis dicht is. Kinderen krijgen
ook geen
online onderwijs.
Hij wacht af tot
dat er bericht
komt van school.
Op dit moment is
het onduidelijk of
er schoolgeld
moet worden
betaald. Ik heb
aangegeven dat we vanuit de LBG het
schoolgeld van beide kinderen willen
betalen. Hij zal ons op de hoogte
houden, zodra hij iets van school hoort.

Op 20 oktober
ben ik langs
geweest bij de
school van
Shishir. Hij is
nu 6 jaar.
Op de foto:
Shishir met
zijn ouders.
Tijdens het gesprek vertelde de
schooldirecteur over ongeveer dezelfde
problemen als bij de vorige school. Een
deel van de kinderen heeft geen toegang tot internet, waardoor ze geen
online lessen kunnen volgen. Ook de
ouders van Shishir kunnen hem niet
online begeleiden, want zij zijn
analfabeet.
Shishir gaat twee keer per week naar
school om het huiswerk op te halen.
Wat mij verder opviel, is dat de
leerkrachten van deze school niet op
huisbezoek gaanAls reden geven ze
aan dat ze bang zijn om besmet te
worden met het coronavirus.
Ook voor Shishir hebben we vanuit de
LBG-taartenactie het schoolgeld
kunnen betalen.
De schooldirecteur gaf aan dat Shishir
een extraverte jongen is. Hij is in de les
niet verlegen om zijn mond open te
doen. Hij is nieuwsgierig en leert snel.
Wel is hij snel afgeleid waardoor zijn
schoolprestaties matig zijn. Hij is
nieuwsgiering naar het verhaal van
anderen en neemt de situatie snel op
zich. Wel heeft hij moeite om aandacht
te houden bij het schoolwerk dat niet
altijd leuk is.

Stand van zaken betalingen
Van Ayusha, Alisa en Shishir hebben
we het schoolgeld voor dit schooljaar
betaald. Van Ritesh en Pritesh horen
we nog, aangezien school op dit
moment gesloten is. Vanuit de
opbrengst LBG-taartenactie is daar nog
geld voor beschikbaar.
Naast het schoolgeld is het mogelijk
geweest om alle drie gezinnen
evenredig een financiële ondersteuning
voor hun levensonderhoud aan te
bieden, aangezien een groot bedrag is
gedoneerd door een gulle gever vanuit
de LBG. Zij kunnen in deze moeilijke
tijden deze ondersteuning goed kunnen
gebruiken.
Namens de ouders hartelijk dank !
Ram Budhathoki

Wilt U de actie van Ram ook in deze
coronatijd steunen: uw gift is zeer
welkom op NL73 INGB 0004 0815 33
ten name van Van Wijlen-Hempel,
onder vermelding van ‘Nepal’.

Ritesh en Pritesh
Op 23 oktober ben ik op bezoek
geweest bij Ritesh en Pritesh. Zij zijn
5 en 7 jaar oud.
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Kerstboom. Er is evenwel een
alternatief. Het idee is om in de periode
16 t/m 26 december, zo mogelijk
dagelijks, filmpjes van ongeveer 15-20
minuten via YouTube over Kerst uit te
zenden. Bij het samenstellen van de
uitzendingen wordt gebruik gemaakt
van beschikbare opnames van koren,
orgelmuziek, fluit, andere muziekinstrumenten en zang. Individueel of voor
heel kleine groepjes kunnen de
komende weken nog opnamen worden
gemaakt. Bezien wordt of het muzikale
en vocale kan worden afgewisseld met
verbindende woorden. Er zal een
terugkerend begin zijn waarin de
kerstsfeer in de Hooglandse kerk
duidelijk herkenbaar zal zijn.
Bij de voorbereiding zijn er intensieve
contacten met BPlusC voor het
inschakelen van Leidse koren en met
de gemeente Leiden voor het opnemen
van onze activiteiten in hun
programmering.
De gemeente zal
zorgdragen voor het
plaatsen van een
kerstboom op het
Hooglandse
kerkplein.
Aan Unity.NU is
gevraagd of er
mogelijkheden zijn
om, zo mogelijk
dagelijks op een vast
tijdstip, onze opnamen uit te zenden.
De eerste reactie van de redactie was
positief. We horen binnenkort meer.
De vraag aan jullie is of er nog
creatieve ideeën zijn voor de
uitzendingen, en nog belangrijker, zijn
er opnamen die zouden kunnen worden
gebruikt? De reacties graag naar:
cent.kerk@xs4all.nl.

Woorden van Hoop en Troost
In maart, aan het begin van de Corona
periode, hebben de Kerken met klokken
van zich laten horen, de Klokken van
Hoop en Troost. De periode waarin
Nederland met het virus geconfronteerd
blijft is nog steeds niet ten einde. Velen
zoeken naar houvast en steun in deze
tijd die veel van mensen vraagt.

De Raad van Kerken Nederland wil in
deze periode opnieuw hoop en
bemoediging geven. Daarom heeft de
Raad het initiatief genomen om met
ingang van 4 november wekelijks op
woensdagavond om 19.00 uur Woorden
van Hoop en Troost uit te zenden. Doel
is om iedereen die getroffen is door, of
te maken heeft met de gevolgen van
het coronavirus een hart onder de riem
te steken.
Wij streven er naar om elke week een
link naar de nieuwe Woorden van hoop
en Troost op onze eigen website
https://raadvankerkenleiden.nl/ te
plaatsen.
Hartelijke groet,
Bestuur Raad van Kerken Leiden

o-o-o-o-o
Kerst in Coronatijd: de Hooglandse
kerk voor iedereen zichtbaar
Corona zet veel op zijn kop, maar
gelukkig niet alles. Het is in de
kerstperiode belangrijk om de inhoud en
de sfeer ervan met elkaar en zo breed
mogelijk te delen.
Dat lukt helaas niet in de vertrouwde
omgeving van de Korenweekeinden, de
WinterWonderWeken of Joris’

Cent van Vliet
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de Aanwezige
in mijn nood
is God de arm
om mij heen geslagen
troostend, sterkend, schragend
is Hij mij nabij
in mijn nood
is Hij de Kracht
die mij zal dragen
Hij
mijn God
en opgestane Heer

Oeke Kruythof

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 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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