Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

, ds.

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 13 december 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Jaap Smit
Organist:
Willeke Smits

13 december 2020, 28e jaargang

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten
predikanten en kerkelijk werkers,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 13 december 2020 LBG

Vieren:
Zondag 13 december, Derde Advent, ds. Jaap Smit, Oegstgeest.
Zondag 20 december, Vierde Advent, ds. Arnold Vroomans, Rijnsburg.
Donderdag 24 december, 16.00 uur, Kinderkerstfeest, Matthijs de Jong.
Donderdag 24 december, 20.00 uur, een processie van negen lezingen en
liederen, ds. Margreet Klokke, m.m.v. Pancras Consort, alleen via livestream.
Donderdag 24 december, 23.00 uur, Kerstnachtdienst, ds. Margreet Klokke,
m.m.v. Leidse Cantorij.

In deze Op de Hoogte:










Van de predikant
Actie 500 seconden stilte
Kerstchallenge
Online Labyrint PGL
Kinderkerstfeest
Kerstnachtprogramma
Een lichtpuntje voor Advent
Verhaaldienst
Gedicht: Vergissing

Vandaag: Zoom koffiedrinken
pastoraleraad@leidsebinnestadsgemeente.nl

De komende zondagen hebben wij twee
gastpredikanten, waar je je op kunt
verheugen: ds. Jaap Smit, commissaris
van de koning in Zuid Holland, gaat
vandaag voor en volgende week is ds.
Arnold Vroomans jr., sinds kort
predikant in Rijnsburg, onze
gastvoorganger. Beide heb ik gevraagd
of ze mee zouden willen doen met onze
serie diensten ‘Wat zullen wij doen?’ Op
het moment dat ik deze kopij schrijf,
weet ik nog niet of hen dat ook gaat
lukken. Hoe dan ook zullen het vast
inspirerende diensten zijn.
De vespers op dinsdag om 19.00 uur
gaan in elk geval wel over dat thema.
Na de vesper, die in de winterkerk
gehouden wordt, is er steeds een
gemeentelid die iets vertelt over wat
hij/zij doet als het gaat om
duurzaamheid. We praten er dan nog
even over na. Jan Boersema en Emmie
Kaljouw zijn al geweest, Wessel Dikker
Hupkes en Jutta en Inge Hartkoorn
komen nog. Welkom, je kunt je opgeven
via het email-adres:

Van de
predikant
Op bezoek bij
gemeenteleden thuis,
vind ik geregeld
engelen voor het
raam.
Er worden mij ook
foto’s van
raamengelen toegestuurd. Leuk, als u
zo meedoet met de engelenactie van de
Protestantse Gemeente Leiden.
Tegelijkertijd mogen het er van mij nog
meer zijn! Op onderstaande foto’s vindt
u wellicht wat inspiratie!

pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Maar je kunt ook onaangekondigd
komen, we verwachten sowieso niet
meer dan 30 mensen.
In dit Coronajaar 2020 is het moeilijk
om plannen te maken. Elke keer weer
moet je je aanpassen aan de laatste
ontwikkelingen rond het virus. Zo weet
ik op dit moment ook nog niet, of en
hoeveel mensen er in de kerstnacht- en
morgendienst mogen zijn. Ik ga er
eerlijk gezegd vanuit, dat ik de diensten
alleen met Willeke, onze organist, de
zangers van de cantorij, de koster, de
streamers en de dienstdoende
ambtsdragers zal doen. Een unieke
situatie… Hoe dan ook gaan we ons
best voor u doen, en hopen we dat de
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Geest ook via internet voelbaar zal zijn.
Ik wens u allen een hartverwarmend
kerstfeest!

Vandaag, zondag 13 december, vanaf
13 uur zijn 30 mensen welkom om in
het hoogkoor van de Hooglandse kerk
deze korte actie vorm te geven.
Aanmelden voor de bijeenkomst is niet
meer mogelijk, maar over ongeveer een
week zal een filmopname te zien zijn
op: www.ekklesialeiden.nl,

Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o
Actie 500 seconden stilte
De Ekklesia Leiden en de Leidse
Binnenstadsgemeente willen op zondag
13 december aandacht geven aan de
situatie in de Griekse vluchtelingenkampen. Nog steeds wordt er alleen
maar gesproken over oplossingen en
verandert er niets in deze situatie.

o-o-o-o-o
Kerstchallenge 'Het geheim van het
ikoon'
Op
vrijdag 18
december,
organiseren
we een
digitale
kerstchallenge voor
tieners. De avond begint om 19.30 u en
ook tieners van de Regenboog- en
Vredeskerk zullen meedoen. Het belooft
een spannend spel te worden!
Vooraf aan deze avond kunnen
bonusminuten gewonnen worden met
extra spellen. Daarom horen we graag
nog dit weekend wie meedoet de 18e.
Dan kunnen we een appgroepje
aanmaken en daarin komende week al
beginnen met de eerste puzzels!
Meldt je aan via

Het doel van deze actie is 500 jongeren
die zonder hun ouders in de
vluchtelingenkampen zitten, over te
plaatsen naar Nederland. In maart heeft
de Leidse Gemeenteraad bij monde van
de burgemeester laten weten aan 25
jongeren een nieuw thuis te kunnen
bieden. Ook elders in het land zijn er
gemeenten die gezegd hebben een
aantal jongeren te kunnen opnemen.
Daarna werd het stil.
Om die stilte te onderstrepen en
opnieuw aandacht te vragen voor de
schrijnende situatie in de kampen is
vanuit een groep theologen het
voorstel gekomen in de kerken in
deze adventstijd samen 500 seconden
letterlijk stil te staan bij deze
oorverdovende stilte.

jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

of in de app.
https://jongprotestant.protestantsekerk.
nl/materiaal/kerstchallenge-2020/
Hartelijke groeten
Emmie Kaljouw

o-o-o-o-o
Online Labyrint PGL
In november hebben we onze eerste
online Labyrint avond georganiseerd.
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Dat leverde heel mooie ervaringen op
bij de deelnemers. Daarom organiseren
we dit in december nog een keer. Op
woensdag 23 december starten we om
20:00 uur. De bijeenkomst duurt
ongeveer 45 minuten. Je kan je
aanmelden door een mail te sturen naar
labyrint.pgl@gmail.com. Dan ontvang
je van ons de link naar de bijeenkomst.

Maar het kerstverhaal komt ook bij je
thuis! Vanaf 24 december kun je het
verhaal ‘Het geheim van kerst’ online
luisteren en kijken. Het wordt verteld
door Matthijs de Jong.
De keizer dacht dat hij alles onder
controle had, maar hij had het mis. In
een hoekje van zijn grote rijk, in een
simpele voerbak voor de dieren lag…
de echte koning.

We volgen het
labyrint met
onze vinger
op papier,
daarbij geven
we je een
paar vragen
mee, waar je
over na kunt denken als je onderweg
bent. Lekker om zo vlak voor kerst even
een moment te hebben om stil te staan
bij wat je belangrijk vindt!

o-o-o-o-o
Lessons & Carols
Op donderdag 24 december 2020 vindt
om 20.00 uur een online te volgen
speciale uitzending plaats. In deze
uitzending worden traditionele kerstliederen
gezongen die
afgewisseld
worden met
korte lezingen:
‘Een processie
van negen lezingen en liederen’, naar
analogie van de ‘Nine lessons and
carols’ zoals die al ruim 100 jaar in de
Anglicaanse kerken op kerstavond te
horen zijn.
Hooglandse De liederen worden
uitgevoerd door het Pancras Consort
o.l.v. Hans Brons.
Dit ensemble wordt gevormd door leden
van de Leidse Cantorij die op
persoonlijke titel hieraan meewerken.
Voorganger is ds. Margreet Klokke.
Organist Willeke Smits.

Groeten,
Rietje, Jutta, Barbara en Marius

o-o-o-o-o
Kinderkerstfeest
Dit jaar
vieren we
het
kinderkerst
feest in de
Hooglandse
kerk
op donderdag
24 december van 16.00-17.00 uur.
Matthijs de Jong is net als vorig jaar de
verteller en kinderen mogen meespelen
in het kerstverhaal. We kunnen dit keer
maar met een kleine groep kinderen en
ouders bij elkaar zijn. Het precieze
aantal hangt af van de dan geldende
overheidsmaatregelen. Houd de website in de gaten om je aan te melden.

Kerstnachtviering
In de Hooglandse kerk
Om 23.00 uur is er een live en online te
volgen traditionele kerstnachtviering in
de Hooglandse Kerk. Voor informatie
over het aanmelden voor het live
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Dat gebeurt in de “verhaaldienst” van
zondag 27 december om 10.00 uur in
de Hooglandse Kerk. Met als titel:
‘Thuis bij mezelf’
vertelt Zacheüs bij monde van Hans
Bouma zijn verhaal.
Een even schokkend als bevrijdend
verhaal waaraan Sander Booij muzikaal
deelneemt.
Het verhaal van Zacheüs wordt ingeleid
door de poëtisch-muzikale collage
“Wat ik mag hopen”

bijwonen van deze viering: zie de
website. De toegang is gratis.
Voorganger in deze dienst is ds.
Margreet Klokke, onze wijkpredikant en
tevens van Bijzonder Kerkenwerk.
De Leidse Cantorij , o.l.v. Hans Brons
zal in deze kerstnachtviering een
muzikale bijdrage leveren.
Willeke Smits bespeelt het orgel.
Het hele kerstnachtprogramma wordt
ook door Unity.NU TV uitgezonden.
o-o-o-o-o

o-o-o-o-o

Een lichtpuntje voor Advent

Hartelijk dank
Beste gemeenteleden,
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de
kas van de Leidse Binnenstadsgemeente! Half september begon de
wijkactie en inmiddels is dankzij
uwgiften het bedrag dat we nodig
hebben grotendeels binnen bereik.
Gelukkig maar, want daardoor kunnen
we ook volgend jaar weer allerlei
activiteiten organiseren waarin jong en
oud elkaar ontmoeten, voor verdieping
en voor samenzijn. Dat is meer dan ooit
nodig, dat is wel gebleken in het
afgelopen jaar. Komend jaar hopen we
daarom onder meer veel kringen te
organiseren, de kerk open en
uitnodigend te maken, en de activiteiten
voor jongeren uit te breiden. Ook wat de
financiën betreft, kunnen we daarom
niet stil blijven zitten, en willen we
op creatieve manieren extra geld
werven. We houden u daarover op de
hoogte! Mocht u uw bijdrage nog niet
hebben overgemaakt, dat kan uiteraard
nog steeds, op gironummer
NL30INGB0000111806 van de Leidse
Binnenstadsgemeente.

‘Een lichtpuntje voor Advent’ is een
serie filmpjes op het YouTube-kanaal
van de Leidse Binnenstadsgemeente.
Elke week wordt er door een gemeentelid een kaars aangestoken en een
gebed gelezen passend bij de zondag.
Het geheel wordt omlijst door
Gregoriaanse zang.
Met gebeden van ds. Margreet Klokke
en zang van Emma Brown.
o-o-o-o-o
Verhaaldienst
Over Zacheüs, die
oppertollenaar die
dankzij Jezus
zichzelf weer
terugvond, kun je
een preek
houden, maar je
kunt hem ook zelf aan het woord laten.

Rien Rouw
penningmeester@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Vergissing
Ik schonk twee kopjes koffie in
maar ik was alleen,
toen kondigde Ik ben zich aan
en zijn we in gesprek gegaan.
Hij schenkt mij dagelijks levenszin,
nooit schonk ik koffie voor Hem in.
Toen dacht ik aan Maria,
aan wat Hij tegen Martha zei,
zo dicht was Hij vandaag bij mij.
Voelde Hij mijn verlangen?
Hoorde Hij Zijn gezangen?
Zag Hij hoe ik Hem verwacht?
Wat was het dat Hem bracht?
Als ik mij niet zo had vergist
had ik dan Zijn komst gemist?
In alle drukte van Advent
heeft Hij zich zelf tot mij gewend.
Coby Poelman - Duisterwinkel

De volgende Op de Hoogte komt uit op vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag).
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 december.
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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