Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

10 januari 2021, 29e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 januari 2021, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Margreet 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 10 januari 2021 LBG

Vieren:
Zondag 10 januari, ds. Margreet Klokke.
Zondag 17 januari, ds. Bert Kuipers, Rotterdam.
Zondag 24 januari, ds. Ellis Ezinga, Leiden Zuidwest.
Zondag 31 januari, ds. Harold Schorren, Rotterdam.
De diensten worden via de livestream uitgezonden. Ga daarvoor naar de website van de LBG

In deze
Op de Hoogte:








Van de predikant
Labyrint lopen
Samen online zingen
Kerkblad bezorging
Schrijfactie Amnesty Leiden
In en om de dienst
Agenda

Elke twee weken: Zoom koffiedrinken
een half uur na de ochtenddienst
Aanmelden bij:
pastoraleraad@leidsebinnestadsgemeente.nl

vrouw. Vandaag wordt er om te
beginnen stil gestaan bij het verhaal
van de roeping van de leerlingen, dat bij
Johannes ook heel anders klinkt dan in
de andere drie evangeliën.
Een inspirerende dienst gewenst!

Van de
predikant
Een nieuw jaar!
Wat zal het brengen?
De meeste mensen
die ik tegenkom zijn
hoopvol: alles wat in
het afgelopen jaar
niet kon, zal in het komende jaar
wellicht weer mogen. Wat zou dat
inderdaad fijn zijn!
Zelf kijk ik niet te ver vooruit. Moeilijke
tijden kun je soms het beste stapje voor
stapje door gaan. Voorlopig ‘zien’ we
elkaar voornamelijk via de livestream.
Iemand vertelde me, dat zij deze
diensten intenser ervaart dan ‘live’
diensten. Ze print een dag tevoren de
liturgie uit. Ze leest de Bijbelteksten ook
alvast. Op zondagmorgen scheelt het
dat ze zich niet hoeft te haasten. Ze
wordt minder afgeleid tijdens de dienst.
Ze kijkt wel heel goed, of ze iemand in
beeld herkent. Vaak belt ze die dan na
afloop: ‘Ik zag je in de kerk!’ En dan
praten ze na over de inhoud van de
dienst. Zij máákt er wat van,
bewonderenswaardig. Zo kom je stapje
voor stapje telkens verder het nieuwe
jaar in!

Cursussen
De Kerncursus en de cursus
Autobiografisch Bijbellezen zijn in de
afgelopen tijd gewoon doorgegaan,
ofwel in kleine groepjes in de kerk,
ofwel via Zoom. En dat is gegaan. Zelfs
via Zoom is het mogelijk om met elkaar
te spreken over kwetsbare dingen als
geloven en ontroerd te zijn over wat een
ander zegt. Desondanks zal ik zo snel
als het kan weer overschakelen op ‘live’
bijeenkomsten in kleine groepjes.
Op donderdag 21 januari zou de cursus
‘3 x stil’ voor studenten en young
professionals beginnen. Ik verwacht dat
we dan nog in de lockdown zijn.
Daarom ben ik bezig met kijken of ik
een gefilmde versie kan maken van de
meditaties voor twintigers en dertigers.
Wie hier belangstelling voor heeft, kan
zich bij mij opgeven via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl !

In de 40-dagentijd voor Pasen komt er
overigens een vergelijkbare cursus voor
andere doelgroepen.

In januari en februari ga ik twee keer
voor in een cantatedienst en ben ik dus
minder vaak in de ochtenddiensten. Er
komt in die periode dan ook een korte
serie diensten, met als thema: ‘Jezus
door de ogen van Johannes’. Het
evangelie naar Johannes kent een heel
andere opbouw dan dat van Matteüs,
Marcus en Lucas. Hij heeft bovendien
een flink aantal eigen verhalen, zoals
die van de bruiloft te Kana, het gesprek
met Nicodemus en de Samaritaanse

Brainstorm-avond nieuwe seizoen
Elk jaar nodig ik gemeenteleden uit voor
een brainstorm-avond over het nieuwe
seizoen. Het seizoen 2021-2022 dus, in
dit geval!
Wat speelt er op dit moment in de
samenleving en in de kerk? Wat voor
preken-series moeten er dan ook
komen? Over welke thema’s mag het
gaan? Aan wat voor cursussen kan er
behoefte zijn? Wat voor extra
activiteiten kunnen we organiseren, een
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gemeente-dag, een pelgrimstocht, een
filmavond? Wat voor evenementen
worden er in 2021-2022 in Leiden
georganiseerd, en hoe kunnen we daar
als kerk bij aansluiten?
Over dit soort vragen zou ik graag van
gedachten wisselen met vijf of zes
gemeenteleden op dinsdagavond 17
februari van 20.15 tot ongeveer 21.45
uur, via Zoom. Je kunt laten weten dat
je mee wilt denken via

manier nog steeds een mooie
meditatieve oefening. Op weg naar het
middelpunt proberen we los te laten wat
ons vast houdt. In het middelpunt staan
we open om te ontvangen. Op de
terugweg laten we toe wat we in ons
leven kunnen gebruiken.
Op 26 januari 2021 is er een online
labyrint avond, we starten om 20:00
uur. Je kunt je aanmelden per mail:
labyrint.pgl@gmail.com .

klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Marius van der Heul

Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o
o-o-o-o-o

'Samen online zingen'

Labyrint lopen

via de website
www.Zingalsvanzelf.nl

In deze tijd zijn we niet in staat om het
Labyrint fysiek te lopen. Maar we
hebben nu al twee keer een online
labyrint avond georganiseerd. Het
ritueel dat we volgen is gelijk aan
wanneer we fysiek lopen, alleen volgen
we het pad van het Labyrint met een
vinger over papier.

Nu we nog niet kunnen zingen en voor
wie dit mist, is online zingen via het
internet een mooie optie. Je hoeft geen
zanger te zijn om mee te doen.
Vanmorgen, op 2 januari, heb ik weer
meegedaan.
Het geeft veel plezier om te zingen en
geeft positiviteit hoe je in het leven
staat. Het is leuk om met meer dan
1600 mensen online te zijn en met
zingen bezig te zijn en te blijven.
Het houdt de
stemmen actief, de
longen getraind. Dit is
ook goed zodra we
weer met elkaar
mogen zingen. En het
maakt je blij.
Bert van de Wetering
(bas) organiseert dit
met een team van
mensen om zich heen sinds vorig jaar
mei. Aanmelden is verplicht via de
website: www.zingalsvanzelf.nl.

Hoewel het minder fysiek is dan
daadwerkelijk lopen is het op deze
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Op zaterdagmorgen is de livestream
van 10.00- 11.30 uur, deze kun je tot en
met dinsdag terugkijken op een tijdstip
dat jezelf uitkomt. Hij geeft een warming
up, inzingoefeningen en allerlei tips
voor het zingen.

Daarom presenteerden we een
coronaproof alternatief en wel een
digitaal event via Zoom op 10 december
vanaf 16.30 uur en een live stream van
17 tot 19 uur. Deze alternatieve
schrijfactie heeft een prachtig resultaat
opgeleverd. Er zijn 827 brieven en 672
kaarten geschreven.In 2019 waren dat
414 brieven en 265 kaarten.
Bedankt voor uw inzet!

Met vriendelijke groet,
Jitske Visser

OPROEP

Vriendelijke groet, Jan Nijland,
Amnesty International Leiden

Kerkblad bezorging

o-o-o-o-o

Voorschoten
Het Kerkelijk Bureau is op zoek naar
L.B.G.-gemeenteleden
die het op zich willen nemen
op gezette tijden het
Leids Kerkblad aan huis te bezorgen
in Voorschoten.
Als u zich geroepen voelt zo een
steentje bij te dragen aan het
beheersbaar maken van de (porto)
kosten kunt u contact opnemen met
het Kerkelijk Bureau: telefonisch
071-5764145
of per E-mail: Harmy Jansen
h.jansen@kerkelijkbureauleiden.nl

In en om de dienst
De komende tijd verschijnt er een
nieuwe rubriek in Op de Hoogte: In en
om de dienst. De basis ingrediënten
voor een kerkdienst zijn ons allemaal
wel bekend, onder andere: een
gebouw, een predikant, een liturgie, een
ouderling, muzikanten. Maar er gebeurt
nog veel meer. Zeker sinds 15 maart
2020, de zondag van de eerste live
stream, is er veel veranderd in en om
de dienst. Zo zijn er nieuwe teams,
bijvoorbeeld het AV team om de live
streams te verzorgen, en een
opstartteam om de coronamaatregelen
toe te passen in de kerk. En voor
bestaande teams is er veel veranderd,
bijvoorbeeld voor de liturgiemakers,
zangers uit de cantorij, het social media
team (ook een nieuw team trouwens!)
van de kindernevendienst. In deze
nieuwe rubriek zal steeds een van de
teams zich voorstellen en toelichten wat
er sinds maart in hun werkwijze is
veranderd. Zo bieden we met elkaar
een kijkje achter de schermen bij de
kerkdiensten van de LBG in coronatijd.

Schrijfactie Amnesty International
Rond de Dag van Rechten van de Mens
is het traditioneel gebruikelijk dat wij in
Leiden een grote schrijfactie
organiseren. Helaas konden vanwege
COVID-19 geen gezamenlijke fysieke
schrijfacties op locatie worden
gehouden.

Vriendelijke groet,
Kathinka de Ruiter.
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Kerst 2020
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Vol goede moed
naar Kerst
2021!
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Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
Liedboek 531

Agenda
13 januari
14 januari
26 januari

Kerncursus
Autobiografisch Bijbellezen
Online Labyrint “lopen”

20.15 uur Zoom
20.15 uur Zoom
20.00 uur Zoom

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 24 januari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 januari.
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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