Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

14 november 2021, 29e jaargang
Dienst
in de Hooglandse Kerk:
Zondag 14 november 2021, 10.00 uur.
Voorganger: ds. A. Alblas, Oegstgeest
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 14 november 2021 LBG
of via de GIVT app

Vieren:
Zondag 14 november, ds. Ad Alblas, Oegstgeest.
M.m.v. zangers van de Leidse cantorij.
Zondag 21 november, ds. Margreet Klokke. Thema: ‘Een Openbaring!’
Zondag 28 november, ds. Ingrid de Zwart, Deventer. eerste Advent.
17.00 uur, Cantatedienst, ds. Bert Kuipers, Rotterdam.
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Kliederkerk
Zaterdag 20 november
15.00 tot 17.00 uur

Hooglandse Huys

Kindernevendienst

dacht? In het boek ‘De Sjamaan en ik’
vertelt ze hoe die zoektocht verliep,
door wie ze allemaal geholpen werd en
welke belangrijke rol een Benedictijner
monnik daarin kreeg.
Carel Stolker, oud-decaan van de
Leidse Universiteit en lid van de Leidse
Ekklesia zal haar interviewen op
zondagmiddag 14 november om 15.00
uur in de Hooglandse Kamer.
Welkom, het belooft een bijzondere
middag te worden!
www.hooglandsekamer.nl.

Van de
predikant
Bij de kerkdiensten
Deze zondag gaat de
oud-predikant van de
Leidse Binnenstadsgemeente bij ons
voor: Ds. Ad Alblas, die op dit moment
vervangend predikant is in Oegstgeest.
We wensen hem en ons een goede
dienst en een warm weerzien.
Volgende week zondag begint er een
nieuwe serie diensten, met als thema:
‘Een Openbaring!’ Tot en met kerstmis
zullen wij teksten lezen uit het
bijbelboek Openbaring. Daarmee
sluiten we aan bij de adventskalender
van de PKN, die u kunt bestellen bij het
landelijk dienstencentrum. Ook de
kinderen zullen hierin meedoen, dankzij
allerlei voorbereidend werk van Jasmijn,
die ook een adventslied voor de
kinderen aan het maken is.
Het is bijzonder dat de Openbaring van
Johannes juist op dit moment in het
nieuws is in kranten als Trouw en het
Reformatorisch Dagblad. Het is een
moeilijk boek, je leest het niet zomaar in
je eentje. Maar als je de sleutel krijgt,
waarmee het zich voor je opent, kan het
ook heel hoopgevend zijn. Ik hoop op
inspirerende diensten!

Gezocht en gevonden
Begin november heeft de
coördinator van de
vrijwilligers van de
Hooglandse Kamer, Sjaak
van Beek, een optelling
gemaakt van de bezoekerscijfers van de maand
oktober: Ondanks het vaak
slechte weer zijn er iets meer dan 700
geweest. Een prachtig begin! Er hebben
zich ook weer nieuwe vrijwilligers
aangemeld, uit de Ekklesia en uit de
stad. Dat is precies de bedoeling, dus
‘hoort, zegt het voort!’.
We zoeken:
Iemand die wil helpen met het
samenstellen en verzenden van de
Digitale Nieuwsbrief. Het was vanwege
Corona, dat we begonnen zijn met een
Digitale Nieuwsbrief. Maar intussen is
hij onmisbaar geworden voor de
onderlinge communicatie in de
gemeente. Het ontvangen ervan voelt
nu als de opmaat tot de kerkdienst van
zondag. Jan Wolzak en Willemijn van
der Bijl hebben hier al die tijd elke week
voor gezorgd. Kathinka de Ruiter heeft
hen vervangen in hun vakanties. Maar
nu zou het toch wel fijn zijn, als er nog

Willemijn Dicke en Carel Stolker
in de De Hooglandse Kamer.
Willemijn Dicke is een wetenschapper,
die altijd alles met haar verstand deed,
tot ze op een dag overvallen werd door
iets waarvan ze later leerde dat het een
religieuze ervaring was. Het was
overweldigend. Ze ging op zoek, wat
betekent dit? Is er toch meer, dan ik
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iemand komt helpen. Het komt neer op
om de week op vrijdag twee uur werk.
Heb je belangstelling? Meld je bij
jan.wolzak@gmail.com

Kliederkerk viert Advent!
Kom je met ons mee
Advent vieren? We
gaan een wandeling
maken door de
Hooglandse Kerk, we
nemen een lichtje mee, wie weet wie
we zullen gaan ontmoeten! Meld je aan
via kliederkerk.lbg@gmail.com. Het is
deze keer nog zonder maaltijd.
Wanneer: 20 november 2021, 15.00 tot
17.00 uur, deur open 14.45 uur.
Voor wie: alle kinderen van 0 tot 12 jaar
en hun ouders, begeleiders of opa's en
oma's. Waar:
Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7.

Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Diaconaal weekend 2021
Dit weekend
staat in de
Leidse kerken
de diaconie
weer even extra
in het zonnetje.
Dit jaar onder
het motto:
“Even buurten
en er gaat een
wereld voor je
open”. Want zoals elk jaar proberen we
ook dit keer weer een prikkelende
impuls te geven aan de diaconale
roeping en opdracht van lokale kerken
in Leiden.

Hopelijk tot dan,
het Kliederkerk team

o-o-o-o-o

Tien
liederen
over Abraham
en zijn familie
in de
Hooglandse
Kerk

Als de afgelopen periode van de
coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan
is het wel dat wij mensen elkaar nodig
hebben. In de zorg en aandacht voor
elkaar, in dagelijkse contacten, een arm
om je schouder, een helpende hand,
een praatje in de straat, een maatje om
te chillen of een soulmate om te
shoppen.
Voor meer informatie: zie de website
van de Bakkerij: www.debakkerijleiden.nl.

In coronatijd
heeft Antoine
Oomen tien
gedichten van Huub Oosterhuis over
Abraham, Izaäk, Ismaël, Sara en Hagar
getoonzet.
Op 21 november zingen mezzosopraan
Heleen Oomen en bariton Mark Walter
met Antoine Oomen aan de vleugel de
liederen onder de titel ‘Abrahamcyclus’.
Tussen de liederen door leest Alex van
Heusden bijbehorende fragmenten uit
het Bijbelboek Genesis, zoals door hem
en Huub Oosterhuis hertaald.

____________________
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Het concert vindt plaats in de
Hooglandse Kerk, ingang Nieuwstraat
20a, in Leiden en begint om 16.00 uur.
De toegang is vrij, maar na afloop is er
een (digitale) collecte die wij van harte
aanbevelen. Bezoekers wordt verzocht
bij binnenkomst in de kerk hun QRvaccinatiecode, QR-herstelbewijs of
QR-code-voor-toegang te tonen.

De jonge bas-bariton
Jouke Wyminga zal
deze werken zingen
met musici onder
leiding van Gillis
Michels.
Jouke Wyminga

De voorganger bij deze dienst is
ds. Bert Kuipers uit Rotterdam en de
organist is Bert Mooiman.

Contactpersoon: Sytske Visscher, e-mail:
secretaris@ekklesialeiden.nl, tel. 06 49952114

Raadpleeg de website voor actueel nieuws
omtrent het bijwonen van de dienst.
www.stichtingcantate.nl
De cantatediensten zijn ook te volgen via een
livestream.

o-o-o-o-o

Cantatedienst
De tweede cantatedienst
van dit seizoen is op 28
november om 17.00 uur
in de Hooglandse Kerk.
In deze cantatedienst zal
het motet van Georg
Philipp Telemann
‘Jauchzet dem Hernn, alle Welt’(TWW
7:20) centraal staan.

o-o-o-o-o

Columnserie:
Digitaal naar Kerst
Door Kathinka de Ruiter

Deze virtuoze solocantate voor bas-solo
en concertante trompet schreef
Telemann tussen 1712 en 1721. De
tekst van psalm 100 wordt door
Telemann muzikaal uitgedrukt door
woorden als ‘Jauchzet’ ’Freuden’ en
‘Frohlocken’ buitengewoon expressief
te verklanken.

Door de coronacrisis hebben we
massaal kennis gemaakt met allerlei
digitale begrippen uit een digitale
wereld, die al decennia lang bestond,
maar waar we opeens met zijn allen
van afhankelijk werden voor contact
met elkaar op kleine en grote schaal.
Een website kenden we al wel, maar
een YouTube-kanaal misschien nog
niet. QR-codes voor de collecte
begonnen net een beetje in te treden,
maar nu zijn ze niet meer weg te
denken. Hoe bekend zijn we nu
eigenlijk met die digitale begrippen? De
komende weken licht ik er een aantal uit
en helder ze op met een christelijk
lichtje.

Verder klinkt er het Domine Deus van
Bach uit zijn Missa Brevis in A.
Deze aria is een intiem trio voor de bas,
het continuo en een vioolpartij waarvan
de hoge ligging en de grote sprongen
omhoog het hemelhoge (coelestis)
karakter van de Heer lijken te
illustreren.
4

Heeft God een uitzendkanaal? Ik denk
van wel. Ik denk dat God veel uitzendt,
via verschillende kanalen. Maar als ik
denk aan het voornaamste
uitzendkanaal van God, dan denk ik
aan de Bijbel, niet voor niets ‘Het
Woord van God’ genoemd. Jammer
genoeg zijn het geen filmpjes, maar wel
verhalen, naar ons uitgezonden, met
informatie over God, de wereld en het
leven. De Bijbel als boek is in principe
ingesteld in de optie Openbaar: het
boek ligt in de boekhandel, in de kerk of
op een hotelkamer, is zo op te pakken
en open te slaan voor iedereen met
toegang tot de plekken waar een Bijbel
ligt, net zoals dat mensen toegang
moeten hebben tot internet om op
YouTube te kunnen. Sommige dingen
heeft God nog even op Privé gezet,
bijvoorbeeld waar God zelf vandaan
komt, waar je ziel vandaan komt en
naar toe gaat als je doodgaat, of wat de
hemel precies is. Deze informatie is niet
met ons gedeeld, alleen God weet het.
Maar soms zet God heel even iets op
Verborgen, dan is er tijdens het lezen
een inzicht of inspiratie door de Heilige
Geest, heel specifiek tussen God en
jou. De Heilige Geest vormt op dat
moment een soort livestream, zou je
kunnen zeggen, een directe, live link die
op dat moment even het hemelse en
het aardse met elkaar verbindt. Moge
de Livestream ons dragen op weg naar
Kerst en alle dagen van ons leven. IIII

Column 1:
het YouTube-kanaal en de Bijbel
Vóór de coronacrisis dachten we bij het
woord ‘kanaal’ vooral aan het kanaal
met water voor zee- en pleziervaart, het
televisiekanaal, een wortelkanaalbehandeling, of geboortekanaal.
Tijdens de crisis is er een kanaal
bijgekomen dat al sinds 2005 bestond,
maar opeens van levensbelang werd
voor het gaande houden van de
kerkdiensten: het YouTube-kanaal.

Een ‘tube’ is een buis, zowel in het
Engels als in het Nederlands. Daar kun
je iets doorheen sturen naar iemand
anders aan het andere uiteinde van de
buis. Dat kan ook digitaal. Door
netwerkkabels vliegt informatie van
degene die uitzendt naar de ontvanger.
YouTube betekent: ‘jij zendt uit’. Net
zoals tv zenders als de NOS of RTL
een kanaal hebben wat uitzendt op
jouw televisie, kun je bij YouTube zelf
een kanaal openen om zelf op uit te
zenden. De ontvanger is iedereen die
internet heeft en op YouTube kan en
iedereen kiest zelf wat hij/zij bekijkt. Net
zoals jij kiest naar welke zender op tv je
kijkt.
Als je op je YouTube-kanaal een filmpje
online zet, dan heb je daarbij 3 opties. 
Privé: dan zet je een filmpje online wat
niemand kan zien, behalve jij. 
Verborgen: dan zet je een filmpje online
wat je deelt met enkel de mensen die jij
specifiek uitkiest.  Openbaar: dan zet
je een filmpje op je kanaal wat iedereen
op de hele wereld kan zien.

Zondag 14 november
15.00 uur
KAMERVRAGEN:
Willemijn Dicke
De Sjamaan en ik
– een zoektocht
naar zingeving.
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Zegenbede over de stilte

God, luisterende God,
We danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het einde van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen.
Jan Sutch Pickard

Agenda
14 november
16 november
20 november
21 november
28 november

Interview Carel Stolker
Leerhuis (ook via Teams)
Kliederkerk viert Advent
Tien liederen over Abraham
Cantatedienst

15.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Kamer
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 28 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 22 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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