Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

7 februari 2021, 29e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 7 februari 2021, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Organist:
Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en
huur/onderhoud kerkelijke gebouwen,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 7 februari 2021 LBG

Vieren:
Zondag 7 februari, ds. Margreet Klokke.
Zondag 14 februari, ds. Mirjam Buitenwerf, De Regenboog, Leiden.
17.00 uur, Vesper, ds. Margreet Klokke: De nacht in met Bach.
Woensdag 17 februari 19:30 uur, Aswoensdag, vesper LBG/LSE/Marekerk,
ds. Ton Jacobs en ds. Christiane van den Berg.
Zondag 21 februari, ds. Margreet Klokke.
De diensten worden via de livestream uitgezonden. Ga daarvoor naar de website van de LBG
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Liturgische miniatuurtjes
Deel 1: De voorbereiding

liturgie. We waren nog niet klaar met
dat gesprek, en we gaan dat pas weer
oppakken als we elkaar weer ‘live’
kunnen zien. Het mooie van dit respijt is
nu, dat we ervaring kunnen opdoen met
andere vormen, en op die manier straks
beter weten waar we het over hebben.
In de tussentijd heb ik bedacht, dat ik
de draad weer zou kunnen oppakken
van de ‘liturgische miniatuurtjes’, die ik
in 2019 ben begonnen te schrijven.
Hieronder treft u de eerste nog eens
aan, over het eerste deel van de
liturgie, ‘de voorbereiding’. Volgende
keer zal ik de tweede schrijven. Deze
zal gaan over de plaats en de inhoud
van de groet in de liturgie.

Van de
predikant
Bij de kerkdienst
Vandaag wordt de
derde en laatste
dienst in de korte
serie ‘Jezus door de
ogen van Johannes’
gehouden. In het evangelie naar
Johannes staan nogal wat verhalen, die
niet in de andere drie evangeliën
voorkomen. Ik denk aan het verhaal van
Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, en
dat van de opwekking van Lazarus. Een
ander verhaal is dat, van de overspelige
vrouw. Het gaat over oordelen en
vergeven. Een prachtig thema.
Vandaag wordt daarbij stil gestaan in de
dienst.
In de dienst zal er een nieuwe stagiair
aan u worden voorgesteld. Zijn naam is
Christiaan Haslinger. Elders in deze Op
de Hoogte schrijft hij iets over zichzelf.
Hij komt kennismaken met het werk van
een dominee, en zal zich vooral richten
op pastoraat. Daarvoor zal hij een
belofte van geheimhouding afleggen.

Liturgische miniatuurtjes (1)
De voorbereiding
Elke kerkdienst kent een indeling in
drieën:
De voorbereiding
De dienst van het woord
De dienst van (de tafel, en van)
gaven en gebeden
Je kunt deze driedeling vergelijken met
een zandloper:

Liturgie
Vanaf het moment, dat er niet meer
gezongen mocht worden in de diensten,
hebben organist Willeke Smits en ik in
overleg met de kerkenraad een zg.
‘Corona-liturgie’ ingevoerd, waarin de
gemeente op een andere manier
betrokken wordt bij de dienst, namelijk
door teksten uit te spreken. Het was het
idee, om ergens in het voorjaar van u te
horen, hoe u deze vorm van liturgie
ervaart. Vindt u het mooi, of is het nog
erg wennen? In de kerkenraad waren
we er vóór Corona nog over aan het
praten, hoe we verder wilden met de

In het eerste deel, de voorbereiding,
wordt de aandacht langzaam gericht op
waar het om gaat in de dienst: de
ontmoeting met de Eeuwige. Dat is de
kern van de zandloper, het midden van
de dienst. Daar ben je niet zomaar klaar
voor. Je gedachten gaan nog alle
kanten op als je de kerk binnen bent. Je
hoofd zit op zondagmorgen vaak nog
vol met wat er in de afgelopen week
allemaal is gebeurd en misschien wel
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misgegaan op persoonlijk vlak, in
verhouding tot je naasten of in de
wereld om je heen. Dat moet eerst
worden benoemd en losgelaten. Dat
gebeurt in het kyriegebed en het loflied.
Dan wordt alles wat ons in de weg kan
staan in verhouding tot God voor zijn
aangezicht gebracht. Er wordt
herhaalde malen ‘Heer ontferm u’
gezongen (kyrie eleison) en gebeden
om vergeving, bevrijding, vertrouwen en
hernieuwde toewijding. Daarop volgt het
loflied, dat in de meeste kerken staande
wordt gezongen – want het is een
moment van opstanding. Natuurlijk, we
beseffen dat er weer van alles is
gebeurd en misgegaan. Maar er is ook
altijd een nieuw begin mogelijk, met
God en met elkaar. Het is zondag, de
dag van de opstanding! Tot dat nieuwe
begin worden we in het vervolg ook
toegerust – in de dienst van het woord.
Daarover een volgende keer meer…
Reacties op de liturgische miniatuurtjes
zijn welkom!

deelgenomen, maar weten dat natuurlijk
nog niet…

Vastenmaaltijd en begin 40-dagentijd
Het is zo’n prachtige gewoonte van de
kerken in de Leidse Binnenstad: om de
40-dagentijd te beginnen met een
sobere maaltijd. Helaas is dat dit jaar
niet mogelijk. Wel zal de gebruikelijk
gezamenlijke vesper worden gehouden,
die het begin van de 40-dagentijd
markeert. Dit jaar zijn ds. Ton Jacobs
en ds. Christiane van den Berg aan de
beurt om in deze vesper voor te gaan.
Allen: welkom via de livestream, op
woensdag 17 februari om 19.30 uur!
Willeke Smits en ik zullen overigens ook
elke volgende woensdag in de 40dagentijd een vesper houden. We
hopen, dat daar in toenemende mate
live aan zal kunnen worden

Beste lezer,
Mijn naam is Christiaan
Haslinger. In het kader
van mijn studie theologie
zal ik de komende
weken af en toe digitaal
aanschuiven.
Ik heb een protestantse
achtergrond en ik ben dit
jaar begonnen aan een studie theologie
in deeltijd. Dit doe ik op een hogeschool
in Utrecht omdat ik het dan kan
combineren met mijn baan. Naast de
studie werk ik op een kantoor in
Rotterdam dat voor grote bedrijven de
foodmarkt helpt ontsluiten.
Al jaren heb ik het gevoel dat ik iets
anders wil gaan doen en ik ben erg blij

Brainstorm avond nieuwe seizoen
Op woensdag 17 februari om 20.15 uur
houd ik de jaarlijkse brainstormavond
voor het nieuwe seizoen. Graag nodig
ik daar gemeenteleden voor uit, die
wensen of ideeën hebben voor nieuwe
prekenseries, cursussen of andere
activiteiten, die nu nog gemist worden in
de LBG en die inspirerend en/of
verbindend kunnen zijn.
De avond zal dit jaar via Zoom plaatsvinden. Wie van jullie wil daaraan mee
doen? Geef je dan op via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Mocht je alleen een wens of idee aan
me willen doorgeven, dan kan dat
natuurlijk ook.
Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Stagiair

3

met mijn keuze om dit jaar met
theologie te beginnen.
In het kader van de studie zal ik in de
vorm van een korte stage meelopen
met ds. Klokke.
De opleiding richt zich met name op het
gebied van de geestelijke verzorging.
Mijn interesse ligt echter naast het
pastorale gedeelte ook zeker op het
gebied van viering en samenkomst.
De komende weken wil ik een wat rijker
beeld krijgen van de werkzaamheden
als dominee en kennis maken met de
gemeente.

opstarten, constant meebewegen met
de persconferenties van onze ministerpresident en het implementeren van de
nieuwe richtlijnen. Voor diegene die ons
niet kennen hierbij een inkijkje in deze
bijzondere en vooral hele flexibele
groep.
Het opstartteam werd tijdens de eerste
lockdown opgericht toen bleek dat we
van kerkdiensten zonder bezoekers
mochten gaan kijken naar vieringen met
30 personen. Omdat er voldaan moest
worden aan de richtlijnen van het RIVM
en de adviezen van de PKN besloot de
kerkenraad dat het verstandig was om
met een kleine groep dit goed voor te
bereiden en zo een advies aan de
kerkenraad konden uitbrengen over de
te nemen stappen. Er moest van alles
geregeld worden zoals een stoelenplan,
looproutes, werkprotocollen, coördinatoren etc. Kortom er was werk aan de
winkel! Werk om ervoor te zorgen dat
we weer veilig met een kleine groep
naar de kerk konden gaan.
Al vrij snel bleek dat er veel vraag was
voor het bijwonen van de vieringen en
mochten we naar 100 personen toen
zijn wij overgestapt op aanmelding via
een loting. Een eerlijk en goed systeem
waarbij ieder gemeentelid evenveel
kans maakt op een uitnodiging en wij
daardoor de benodigde GGD overzichten kunnen genereren. Op dit
moment dingen er meer dan 500
mensen mee in de loting voor de
reguliere diensten, de Evensongs en de
Cantatevieringen! Maar wat wij bij de
start niet konden vermoeden was dat
we veel langer en heftiger geconfronteerd zouden worden met beperkingen.
Na iedere persconferentie hadden wij
de vervelende taak om nog strengere
adviezen uit te moeten brengen. Niet

Ik kijk uit naar de kennismaking in de
hoop dat dit straks ook weer in de kerk
mogelijk zal zijn.
Christiaan Haslinger

o-o-o-o-o

In en om de dienst ….
deze week: Het opstartteam

Een
team
met een
bijzondere
naam..
het opstartteam lijkt te
gaan over
het
opstarten
van iets,
weer terug naar
‘normaal’, in
ons geval het opstarten van de LBG na
de eerste lockdown van maart/april
2020. Maar niets kon doen vermoeden
dat het opstartteam een team zou
worden van opstarten en weer
afbouwen en hopelijk weer snel
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zingen, het dragen van mondkapjes,
geen kringen, weer terug naar 30
bezoekers en nu zelfs naar geen. In
plaats van een team van het opstarten
werden wij een team van lastige
richtlijnen en regels en zo misschien
wel de minst geliefde adviesgroep van
de kerkenraad.
Maar wij gaan door en houden grote
hoop voor de toekomst, we weten
namelijk 1 ding zeker en dat is dat er
een dag komt waarop wij de app uit
gaan zetten en onze rode hesjes terug
in de doos mogen stoppen. De dag
waarop wij weer met elkaar mogen
zingen, samenkomen en zo weer gaan
bouwen aan onze gemeente. En die
dag komt dat weten wij zeker! Tot die
tijd kunt u op ons rekenen!

als dat verantwoord mogelijk is binnen
de maatregelen tegen de pandemie.
Countertenor Robert Kuizenga zingt
cantate BWV 54 van J.S. Bach:
Wiederstehe doch die Sünde, onder
leiding van Gilles Michels. Organist is
Bert Mooiman. De voorganger bij deze
dienst is ds. Margreet Klokke, predikant
van de Leidse Binnenstadsgemeente
en voor het bijzonder kerkenwerk.
Stichting Cantate Domino

o-o-o-o-o

Paasbrodenactie
Dit jaar worden er weer Paasbroden
gebakken door Bakkerij Van Maanen.
De opbrengst is bestemd voor het
hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij
(RK en PgL).
Een Paasbrood van 400 gram kost
€ 5,00. Daarvan komt € 1,50 ten goede
aan De Bakkerij.
U kunt u dit jaar uw bestelling
doorgeven per e-mail naar:
info@debakkerijleiden.nl
o.v.v. bestelling Paasbroden, of
telefonisch op 071-514.49.65 (Chantal
ter Haar of Tamara Breton). Graag
vermelden: naam, telefoonnummer,
aantal broden, naam wijkgemeente.
Het totale bedrag van de gevraagde
Paasbroden kunt u vervolgens
overmaken naar:
Diaconie Protestantse gemeente Leiden
NL 46 INGB 0000 097065 o.v.v.
Paasbroden + naam. U kunt natuurlijk
ook aan de balie bij De Bakkerij een
bon voor een Paas brood kopen.

Willeke Ravensbergen, Monica van de Heul,
Inge Drijfhout, Ronald Hartsuiker,
Henk ten Voorde en Geertrui Betgen

o-o-o-o-o

Cantatedienst 31 januari
videostream nog even beschikbaar

De videostream van de cantatedienst
van vorige week zondag is inmiddels
meer dan driehonderd vijf en zeventig
maal bekeken.
De videostream is nog beschikbaar tot
vandaag, zondag 7 februari, 18.00
uur: https://youtu.be/LqYcvkM0Grk
De volgende cantatedienst vindt plaats
op zondag 28 februari, om 17.00 uur,

Verdere info over o.a. bezorging:
tel. 071 - 5144965,
info@debakkerijleiden.nl.
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Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
Gert Landman

Agenda
16 februari
17 februari
24 februari
28 februari

Leerhuis
Vesper
Vesper
Cantatedienst

20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
17.00 uur

Teams
Livestream
Livestream
Livestream

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 21 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 15 februari.
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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