Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

25 december 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
25 december, eerste kerstdag,10.00 uur
Voorganger: ds. M. R. Klokke
Organist:
Willeke Smits

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 25 december 2020 LBG

Vieren:
25 december, Kerstfeest, ds. Margreet Klokke. m.m.v. Leidse Cantorij.
Zondag 27 december, Verhaaldienst, ds. Hans Bouma, Kampen.
Donderdag 31 december, 17.00 uur, Cantatedienst, ds. Margreet Klokke.
Vrijdag 1 januari, Ochtendgebed, ds. Margreet Klokke.
Zondag 3 januari, ds. J.T. Scheider, Den Haag
Zondag 10 januari, ds. Margreet Klokke, avondmaal.
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Gedicht: Door goede machten

Vandaag bij de kindernevendienst
Gods Zoon is mens geworden.
Hij heeft bij ons gewoond.
Johannes 1:14

liederen.
Op oudejaarsdag is er om 17.00 uur
een cantatedienst. Deze keer klinkt er
een cantate van G.F. Telemann, ‘Ich
hebe meine Augen auf’, gemaakt bij
psalm 121.
Een prachtig lied om het oude jaar mee
uit en het nieuwe mee in te gaan.
Ook deze dienst wordt alleen via de
livestream uitgezonden.
Op nieuwjaarsmorgen ontbreekt dit jaar
helaas het oliebollen eten en
champagne
drinken. Volgend jaar beter! Wel is er
een eenvoudig ochtendgebed om 10.30
uur, aan het einde waarvan ik u allen de
nieuwjaars-zegen zal geven. Wie het
belangrijk vindt om hierbij te zijn kan dit
aan mij laten weten.
Er vallen de laatste tijd elke dag kerstkaarten in de bus met goede wensen,
ook vanuit de LBG. Ik lees daarin, dat
er verbondenheid gevoeld wordt bij het
volgen van de diensten, ook al zien we
elkaar niet. Het doet mij goed om dit te
weten! Ik wens u dat gevoel van
verbondenheid op afstand toe van harte
toe, de komende kersttijd!
Met een warme groet,

Van de
predikant
Wie de digitale
nieuwsbrief leest,
ontving al een kerstgroet van mij en de
kerkenraad. Voor wie
dat niet doet, komt hij
hier nog een keer:
‘Het wordt een kerstmis zoals er nog
nooit één is geweest. Het zal stiller zijn,
dan anders. We zullen niet aan lange
tafels zitten, maar in kleine groepjes
zijn, en wellicht ook een avond alleen.
En de meeste van ons zullen niet naar
de kerk gaan, maar de diensten thuis
meemaken, via de livestream.
We zullen elkaar missen, maar
misschien krijgen we daardoor wel
meer ruimte voor het hart van het
kerstfeest – het goede nieuws van de
geboorte van een kind, in wie God mèt
ons is. Mag de Eeuwige mèt u zijn, ook
op kerstmis 2020, dat wens ik u toe,
mede namens de kerkenraad van de
Leidse Binnenstadsgemeente.’
Alle kerstdiensten zullen worden
uitgezonden via het YouTube-kanaal
van de LBG. U vindt ze in de inde
agenda. Inde kerstnachtdienst zal er
een lichtritueel plaatsvinden. Na de
preek worden in de kerk zeven kaarsen
aangestoken, waarna het
licht virtueel ook aan de kijkers thuis
wordt doorgegeven. Zorg dus dat u
waxinelichtjes of andere kaarsen klaar
hebt liggen voor deze dienst!
Het thema van de kerstnachtdienst is
‘Wees niet bang’, en van de Kerstmorgendienst ‘Het licht schijnt in de
duisternis’. Ik hoop dat u thuis hardop
meezingt met alle bekende kerst-

ds. Margreet Klokke

-O-O-O-O-O-

Kerstavond
om 20.00 uur vindt
een online te
volgen speciale
uitzending plaats.
In deze uitzending
worden traditionele
kerstliederen
gezongen die afgewisseld worden
met korte lezingen:
2

‘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.
Gezongen door het Pancras Consort
o.l.v. Hans Brons.
Lezingen: ds. Margreet Klokke.
-O-O-O-O-O-

Cantatedienst
op oudejaarsdag

M25 kerstactie

Het bewogen jaar 2020 eindigt met
psalm 121: mijn hulp komt van de
Heer die hemel en aarde gemaakt
heeft.

Met bolderkarren vol kerstpakketjes
liepen de jongeren van M25 Leiden
vorige week woensdagavond door de
Leidse binnenstad.
Op verschillende locaties hebben zij
tasjes en een Chinese maaltijd van
restaurant Woo Ping uit kunnen delen
nu het jaarlijkse kerstdiner voor dak- en
thuislozen in de Marekerk niet door kon
gaan.
Dankzij u hebben we ook ruim 200
mondkapjes kunnen verdelen over de
tasjes!
Hartelijk dank daarvoor!

Telemann en
Bach
In de cantatedienst
van donderdag 31
december, om
17.00 uur in de
Hooglandse Kerk,
zingt tenor Francis
Ng Ich hebe meine
Augen auf
(TWV 7:15) van G.P. Telemann, en ook
de aria Glück und Segen sind
bereit (uit BWV 184) van J.S. Bach,
onder leiding van GillesMichels.
Organist is Willeke Smits. De voorganger bij deze dienst is onze wijkpredikant ds. Margreet Klokke, tevens
predikant voor het Bijzonder
Kerkenwerk.

Carijn Westeneng

-O-O-O-O-O-

Engelen
voor het
raam…
Advents-actie
PGL

Cantatedienst bijwonen
Om een dienst bij te wonen in de
Hooglandse Kerk is aanmelding
verplicht. Ga hiervoor naar de pagina
kerkbezoek op de website www.
stichtingcantate.nl.
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moeder-kindrelatie. Biologische vaders
kunnen, indien gewenst, ook betrokken
worden bij het traject.

Oproep
Het Babyhuis mist
een wasdroger…
Het Babyhuis aan
het Steenschuur
in Leiden is in september 2020
geopend. De diaconale raad van de
LBG heeft contact gehad met Daniëlle
Kiele, de coördinator van het Babyhuis.
Ze gaf aan dat het Babyhuis sinds de
opening enorm omarmd is en al veel
heeft gekregen; wat nog wel wordt
gemist is een wasdroger. Als iemand
een gebruikte, maar nog goed
functionerende wasdroger heeft staan
en die ter beschikking wil stellen aan
het Babyhuis is deze zeer welkom. Je
kunt het laten weten door een bericht te
sturen aan
diaconaleraad@leidsebinnenstadsgeme
ente.nl

De Stichting Babyhuis heeft drie huizen
in Nederland: Leiden is het derde; de
huizen in Dordrecht en Schiedam
bestaan al langer. Op de website van
de Stichting Babyhuis (het-babyhuis.nl)
is vanzelfsprekend veel meer informatie
te lezen.
-O-O-O-O-O-

Hans Bouma
Verhaaldienst zondag 27 december
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.
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”

Wat is het Babyhuis?
Er kunnen in het Babyhuis negen
moeders met hun baby’s worden
opgevangen. Het gaat om moeders die
tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij
de zorg voor hun baby. Het Babyhuis
biedt tijdelijke woonruimte, behandeling
en begeleiding aan hoogzwangere en
pas bevallen vrouwen. Moeders krijgen
begeleiding en behandeling om
onnodige uithuisplaatsing van hun kind
te voorkomen. Een uithuisplaatsing is
een heftige gebeurtenis voor moeder en
kind, weet de oprichtster van de
Stichting Babyhuis. Ze wil graag
preventief te werk gaan en ervoor
zorgen dat de kinderen van de vrouwen
die naar het Babyhuis komen niet
onthecht opgroeien. Het uiteindelijke
doel is zelfstandige huisvesting binnen
een bepaalde termijn en een gezonde

De redactie van
Op de Hoogte
wenst u allen vredige
Kerstdagen
en een gezond en
voorspoedig nieuwjaar
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Kinderkerstfeest
24 december van 1600-17.00 uur
Dit jaar vieren we het kinderkerstfeest 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.
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

Vandaag
bij de kindernevendienst
Gods Zoon is mens geworden.
Hij heeft bij ons gewoond.
Johannes 1:14
NBG/Bijbel Basics voor thuis:
Kijk op www. debijbel.nl/bijbelbasics
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Door goede machten
trouw en stil omgeven
Laat warm en stil de kaarsen branden heden
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijn in de nacht.
Tekst: Dietrich Bonhoeffer- ‘Von guten Machten treu und still umgeben’ Lied 511 vs.5

24 december 2020, 20.00 uur

Pancras Consort o.l.v. Hans Brons

‘Een processie van negen lezingen en liederen’
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 10 januari 2021
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 januari 2021
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
Foto verantwoording: Niek Bavelaar, Kathinka de Ruiter, Els Timmers Carijn Westeneng, Margreet Klokke

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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