9 januari 2022, 30e jaargang
Dienst
in de Hooglandse Kerk:
Zondag 9 januari 2022, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Egbert van der Weide,
Organist:
Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en
kosten onderhoud kerkelijke gebouwen,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 9 januari 2022 LBG,
of met de Givt-app.

Vieren:
Zondag 9 januari, ds. Egbert van der Weide, Warmond.
Zondag 16 januari, ds. Margreet Klokke, thema: ’Zinvol leven’
Zondag 23 januari, ds. Margreet Klokke. 2e themadienst ‘Zinvol leven’
De diensten zijn tot nader bericht alleen te volgen via livestream en kerkomroep.

In deze Op de Hoogte:
• Van de predikant
• In memoriam
• Actie Kerkbalans
• Wereldgebedsdag

Start 17 januari

Kindernevendienst
God zei tegen de mens: ‘Je mag eten van
alle bomen in de tuin.
Maar niet van de boom die je leert wat
goed is en wat kwaad is.’
GENESIS 2:16-17

Cursussen
In januari gaan er – als de situatie met
het virus het toelaat - twee
cursussen/groepen van start:
- Op donderdag 20 januari begint ’s
avonds de cursus ‘Wijn en wijsheid’
voor studenten en young professionals.
Hij wordt gehouden in de
Hooglandse Kamer. We praten erin
over ‘Een zinvol leven’, naar
aanleiding van het boek Prediker.
- Op donderdag 27 januari is er een
kennismakingsavond van de nieuwe
‘intervisiegroep over opvoeden met
geloof’. In deze groep voor jonge
ouders worden ervaringen uitgewisseld,
vragen gedeeld en tips
doorgegeven.
Welke kinderbijbel bevalt goed? Op
welke vraag van je
kind had je pas geen antwoord? Wat
voor rituelen kun je thuis gebruiken?
Iedereen is welkom, je kunt je bij mij
opgeven.

Van de
predikant
Bij de diensten
Vandaag gaat ds.
Egbert van der Weide
bij ons voor. Hij is met
vervroegd emeritaat,
zijn laatste gemeente
was Noordwijkerhout.
Het is heel fijn, dat hij op korte termijn
bereid was om in te vallen voor ds.
Bernard Luttikhuis, die vanwege ziekte
moest afzeggen.
Volgende week zondag ben ik er zelf
weer.
Er begint dan een nieuwe serie
diensten met als thema: ‘Zinvol leven’,
over het boek Prediker. De schrijver van
dit boek is iemand die iemand die goed
is in vragen stellen. En als hij dan een
antwoord krijgt, neemt hij daar niet
zomaar genoegen mee. Hij vraagt dóór.
Is dat echt zo? Is dat niet alleen een
mooi verhaal? Zit het leven wel logisch
in elkaar? En kun je wel iets van God
begrijpen? De hoofdvraag van zijn boek
is: Wat kan je leven zin en betekenis
geven? Is dat het hebben van macht?
Verbinding, met andere mensen?
Werk? Plezier? Kennis? Wijsheid?
Voor al die dingen valt wel iets te
zeggen. Maar Prediker komt ergens
anders uit…

Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

-O-O-O-O-O-

In memoriam
Petrus Cornelis de Boer
Op vrijdag 17 december is Piet de Boer
heengegaan. Hij woonde aan de
Mozartstraat en is 90 jaar geworden.
Samen met Elly was hij 17 jaar lang
hulpkoster in de Hooglandse Kerk. De
menora in het liturgisch centrum van de
kerk is door Piet vervaardigd.
Rond zijn 50e zegde hij zijn baan als
medisch technisch tekenaar aan de
Universiteit op om zich geheel te wijden
aan zijn passie voor kunst.

Doopdienst
Er is een doopdienst gepland op
zondag 6 februari, waarvoor al twee
dopelingen zijn opgegeven. Deze gaat
alleen door, als in elk geval een aantal
familieleden erbij kunnen zijn. Wie ook
overwegen hun kind ten doop te
houden, kunnencontact met mij
opnemen.
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Hij wilde niet ‘kunstenaar’ genoemd
worden, hij kreeg de eretitel ‘artistiek
begaafd ambachtsman’.
Piet had een diep gevoel en krachtig
geloof. Dat werd in jeugd gevormd op
de jongelingsvereniging ‘Prediker’, de
club van ‘predikheren en pretmakers’.
Voor de dienst van Woord en Gebed
heeft Piet duidelijke aanwijzingen
meegegeven, met betrekking tot
muziek, lezingen, ‘geen bloemen’ en
‘geen toespraken’. Op vrijdagmorgen 24
december kon een deel van de vele
belangstellenden in de Hooglandse
Kerk worden ontvangen. Voor anderen
is de dienst na te beluisteren van de
site van de LBG. Tijdens het intense
afscheid reikte Piet de sleutel van zijn
hart aan. Als levenswijsheid gaf hij de
woorden door: ‘Laat in alles wat je
denkt, zegt en doet, God aanwezig zijn,
en het zal je tot zegen zijn’.

Op maandag 17 januari start de Actie
Kerkbalans 2022. Als thema is
gekozen:
“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK
VAN MORGEN “
In deze Covid-tijd verloopt de
Kerkbalans opnieuw anders als andere
jaren.
De enveloppen worden dit jaar
wederom alleen bij de lidmaten
bezorgd.
We vragen dan aan de gemeenteleden
het antwoord via een bijgevoegd
portvrije antwoordenveloppe aan het
Kerkelijk Bureau op te sturen.
Wilt u een bijdrage leveren voor alleen
bezorgen van een aantal enveloppen,
dan kunt u zich bij mij aanmelden.
Verder wens ik u allen al valt het in
deze tijd nog steeds niet altijd mee alle
goeds en zegen voor het nieuwe jaar.

-O-O-O-O-OHeeft u vragen of andere informatie
nodig, u kunt altijd contact
met mij opnemen. Uw contactpersoon
Actie Kerkbalans LBG.:

Actie Kerkbalans 2022
Het jaar 2021
is voor de
Leidse
Binnenstads
gemeente
afgesloten met
een bedrag
van € 142.000.
Dat is € 3.000 minder t.o.v. het jaar
2020.Geheel Leiden heeft een bedrag
opgehaald van € 525.000.
Dat is € 6.000 minder t.o.v. het jaar
2020.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor
deze bijdrage.

Bert Favier
Heintje Davidsweg 35
2331 KM Leiden
Telefoon: 071-5311302/0681238650
E-mail adres: bjfavier@planet.nl

Vrijdag 4 maart
Wereldgebedsdag
Bezoek de website
https://www.wereldgebedsdag.nl
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Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert
met zijn stralen,wek Gij God,
zo ook mij!
Zoals de zon
geen dag
ons in het donker toelaat,laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!
Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!
Sytse de Vries

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 23 januari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 17 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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