
                                                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOLDER SEIZOEN 2018/2019 

Welkom in de kathedraal van het licht!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Leidse Binnenstadsgemeente 2018/2019 
 
Een nieuw seizoen, een nieuw team en nieuwe activiteiten in een ver-
trouwde omgeving. Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen en 
vrij om mee te doen.  
 
Nieuw seizoen  
Op 16 september is iedereen welkom in de Hooglandse kerk. Dan is er Kerkproe-
verij. Het is een viering voor nieuwsgierigen, vrienden en bekenden. Dit open ka-
rakter kenmerkt het hele seizoen en nodigt zoekenden, geïnspireerde, gelovigen, 
twijfelaars en toevallig aanwezigen uit. Er is rust, licht, ruimte en een luisterend 
oor voor persoonlijke ervaringen. Het verplicht tot niets. 
 
Nieuw team 
Ds. Margreet Klokke is vanaf maart verbonden aan de Leidse Binnenstadsge-
meente (LBG.) Na een inwerkperiode staan er nieuwe activiteiten op het pro-
gramma. De nieuwe kerkelijk medewerker - Emmie Kaljouw-Conijn - begint op 1 
september met haar werkzaamheden. Ten slotte wordt Willeke Smits op 16 sep-
tember formeel als nieuwe organist aan de geloofsgemeenschap verbonden.  
Wij gaan met dit nieuwe en gemotiveerde team een prachtig nieuw seizoen 
2018/2019 in. 
 
Nieuwe activiteiten 
Naast de reguliere activiteiten, staan er nieuwe initiatieven op het programma. Zo 
zijn er bijeenkomsten over ‘Kern van christelijke traditie’, ‘Liturgie voor liefheb-
bers’, ‘Wijn en wijsheid’, ‘Ziek zijn en God’ en ‘Meditatie rond het labyrint’. Er 
wordt intensiever samengewerkt met Bijzonder Kerkenwerk Leiden bij muzikale 
en culturele activiteiten en de presentie in de stad. Een bijzondere activiteit is de 
25ste verjaardag van de LBG. Dat is op 9 juni 2019, Pinksteren. Dat wordt een 
bijzondere en feestelijke dienst.  
 
Vertrouwde omgeving 
De LBG is een geloofsgemeenschap in de monumentale Hooglandse Kerk waar 
vanuit de joods-christelijke traditie een verrassende uitleg van de Bijbel geboden 
wordt die hoop, richting en ruimte geeft voor ontmoetingen. De LBG wil eigen-
tijds en actueel kerk zijn in de stad. In die gemeenschap kan iedereen zijn, wie die 
is. Welkom!  
 
Cent van Vliet, voorzitter van de kerkenraad 
 

 



  

Algemene informatie 

 
Voor alle relevante en actuele informatie over de Leidse Binnenstadsgemeente:  
 
Website 
Op de website (www.leidsebinnenstadsgemeente.nl) van de LBG vindt u alle be-
langrijke en actuele informatie over de geloofsgemeenschap.  
De webmasters zijn te bereiken via: webmaster@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
Leids Kerkblad 
Acht keer per jaar verschijnt het Leids Kerkblad met informatie algemeen en spe-
cifiek over de verschillende Protestantse en oecumenische geloofsgemeenschap-
pen. Voor meer informatie en aanleveren kopij: scribalbg@gmail.com 
 
Op de Hoogte 
Dit bulletin komt elke twee weken op zondag uit met informatie over de Leidse 
Binnenstadsgemeente. Alle activiteiten van de LBG worden daar vermeld.  
Kopij naar: opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 
Geboorte, huwelijk, verlies, rouw – leven met vragen 
U kunt contact opnemen met ds. Margreet Klokke wanneer u graag nader wilt 
kennismaken of wanneer er levens- en zingevingsvragen in u omgaan. Ook, wan-
neer u overweegt uw kind(eren) te laten dopen, uw huwelijk of relatie te laten in-
zegenen of een ander kruispunt in uw leven te markeren met een ritueel.  
In geval van ziekte of overlijden kunt u altijd bellen, ook buiten spreekuurtijden.  
Contact: e-mail klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl, telefoon: 06-48228505 
Voor meer informatie over het pastoraat in de LBG: www.leidsebinnenstadsge-
meente.nl   
 
Predikant, kerkelijk werker, organist en koster/beheerder 
Al hun contactgegevens zijn te vinden op de achterzijde van deze folder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Nieuwe activiteiten in seizoen 2018-2019 
 

Cursus: Kern van de christelijke traditie, voor wie zich wil bezinnen op z’n persoon-
lijke verhouding tot ‘geloven’.  
Hoe kun je toegang krijgen tot de bron van inspiratie van de christelijke traditie – 
de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen?  Welke beelden zijn er in de traditie van 
God? Welk beeld koester je zelf? Wie is Jezus volgens theologen? Wat betekent 
zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is ‘de heilige Geest’? Zijn er ervaringen in 
je dagelijks leven, die je hiermee kunt verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek? Hoe 
maak je zelf keuzes? Wat is bidden, wat betekent de gemeenschap van de kerk 
voor je?  
De cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met 
vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het 
Christendom, maar zij kunnen ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. Zoekers zijn net 
zo welkom als wie al veel bagage met zich meedragen. Aan het einde van de cur-
sus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke 
traditie te verbinden en op Pinksteren - zoals dat heet - ‘belijdenis te doen’.  
Data: woensdagavond 12 en 26 sept, 10 en 24 okt, 14 en 28 nov, 12 dec, 9 en 23 
jan, 13 en 27 feb, 27 mrt, 10 en 24 apr, steeds van 20.15 – 22.00 uur. 
Afsluitende maaltijd op 8 mei, voorbereidingsdag op de Pinksterdienst 1 juni.  
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl   
 
Cursus: Liturgie voor liefhebbers met aansluitende gemeenteavond 
Hoe zit de liturgie van een kerkdienst in elkaar? Wat is de betekenis van de sacra-
menten van doop en avondmaal?  
In het najaar komen er twee cursus-avonden over liturgie in de Hooglandse kerk.  
Aansluitend zal er een gemeenteavond gehouden worden over de plaats van het 
avondmaal in de LBG. Het geheel wordt afgesloten met een avond ‘zingen met 
Willeke’, de nieuwe organist. Het is ook mogelijk om losse avonden uit deze serie 
te bezoeken.  
Data: dinsdagavond 30 okt, 6 nov, 13 nov (gemeenteavond) en donderdagavond 
22 nov (zingen met Willeke), steeds van 20.15 – 22.00 uur 
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl    
 
Wijn en wijsheid (voor studenten en young professionals) 
In 2015 verscheen het boek ‘Filosofen op de kansel’ van ds. Margreet Klokke en 
ds. Rienk Lanooy. In dit boek wordt het gedachtengoed van bekende filosofen in 
gesprek gebracht met de bijbel. Wat gebeurt er, als je Socrates’ woorden naast die 
van Jezus legt, Nietzsches gedachten naast een toespraak van Mozes of de ideeën 
van Jean-Paul Sartre leest naast die van de apostel Paulus? Dat is in elk geval span-
nend.  
 



  

In januari en februari heb je gelegenheid om deel te nemen aan dit gesprek, tijdens 
drie avonden ‘Wijn en wijsheid’ in de Uyl van Hoogland, naast de kerk.  
Data: donderdagavond 17 en 31 jan en 7 feb, steeds van 20.30 tot 22.00 uur. 
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 
Ziek zijn en God  
Wanneer je zelf ziek wordt, of dit overkomt iemand in je naaste omgeving – een 
kind, een partner, een ouder – dan heeft dat veel impact. Niet alleen in fysieke zin, 
maar ook in geestelijke zin. Hoe ga je om, met wat je overkomt? Wat draagt je, als 
het moeilijk is? Gaan er ook dingen schuiven, in je levensbeschouwing, je verhou-
ding tot God? In het voorjaar van 2019 worden er vier avonden georganiseerd, 
waarin je samen met anderen bij deze vragen kunt stilstaan.  
Data: donderdagavond 21 feb, 7 en 21 mrt, 4 apr, steeds van 20.15-22.00 uur. 
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnensatdsgemeente.nl    
 
Vijf avonden ‘labyrint-lopen’ 
Een labyrint vormt een pad dat je kan lopen naar een middelpunt, het verbeeldt 
een pelgrimspad. Het lopen van een labyrint is een vorm van meditatie en kun je 
biddend lopen. Omdat in de Bijbel veel verhalen staan over mensen die een  
levensweg bewandelen, zal er op elke avond een Bijbelverhaal bron van inspiratie 
zijn.  
Data: elke tweede dinsdag van de even maanden (9 okt, 11 dec, 12 feb, 9 apr, 11 
jun), van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur, in principe in de Hooglandse Kerk, maar 
check dit van te voren!   
Contact: Werkgroep labyrint, Rietje van Wijlen en Marius van der Heul,  
email: labyrint.pgl@gmail.com 
 
Kliederkerk, voor ouders en kinderen 
Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een speelse 
en creatieve manier Bijbelverhalen leren kennen. Er wordt begonnen met een 
kort, informeel kerkdienstje en afgesloten met een eenvoudige gezamenlijke maal-
tijd – dit alles in het Hooglandse Huys.  
Data: zaterdagmiddag 22 sep en 17 nov. Zie de website voor de data in 2019.  
Contact: Emmie Kaljouw, e-mail: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 



  

Jongeren event 
Op 28 september wordt er een verhalenconcert georganiseerd met Matthijn  
Buwalda. Matthijn is een Nederlandse zanger en liedschrijver. Herkenbare liedjes 
die het verhaal vertellen van doodgewone mensen in het perspectief van Gods 
grote verhaal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: 
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  

 
Ontmoeting op zondag 

 
Kerkdiensten  
Elke zondag is er om 10.00 uur een viering in de Hooglandse kerk. Na de dienst is 
er koffie, thee en limonade in de Tuinzaal. Iedereen is van harte welkom.  
Alle diensten in de Hooglandse kerk zijn te volgen via de Kerkomroep 
(www.kerkomroep.nl, kiezen voor Leiden en daarna Hooglandse kerk) of na te le-
zen via de website (www.leidsebinnenstadsgemeente.nl). Op gezette tijden zijn er 
ook evensongs (om 17.00 uur) en cantatediensten (om 17.00 uur of om 19.00 
uur). Zie daarvoor het stukje over ‘Bijzonder kerkenwerk Leiden’ op de volgende 
pagina. 
 
Crèche  
Tijdens de zondagse kerkdiensten is er opvang voor de kinderen tot 4 jaar. De 
crècheruimte is in de Burchtzaal.  
Contact: Maartje Nolles, e-mail: crechelbg@gmail.com 
 
Kindernevendienst 
Alle kinderen vanaf groep 1 tot en met 6 zijn van harte welkom in de kinderne-
vendienst De kinderen starten de dienst samen met hun ouders in de kerk, tijdens 
de collecte komen de kinderen terug en wordt de dienst gezamenlijk afgesloten. 
Contact: Ans van Broekhuizen, e-mail: a.m.de.rooij@hum.leidenuniv.nl  
 
Basics! 
Voor de jeugd uit groep 6, 7 en 8 is er op de 1e en 3e zondag van de maand tij-
dens de kerkdienst Basics! Tijdens Basics wordt er uit de samenleesbijbel gelezen 
en wordt er aan de slag gegaan met opdrachten die daar in staan. Alle gezinnen die 
een kind in de Basics groep hebben, ontvangen vanuit de Kerkenraad een samen- 
leesbijbel voor thuis.  
Contact: Jan van der Kamp, e-mail: janhvdkamp@gmail.com 

 

 

 



  

 

 
Jeugd van Tegenwoordig 
Voor alle pubers op de middelbare school is er “De Jeugd van Tegenwoordig”. 
Deze groep komt op de 2de zondag van de maand bijeen in het Hooglandse 
Huys. De thema’s die besproken worden variëren en hebben altijd een link met 
het dagelijks leven van “De Jeugd”. Er wordt gepraat over hoe je met elkaar en 
persoonlijk vorm kunt geven aan je geloof.  
Contact: Diony Breedveld, e-mail: joostdiony@casema.nl 
 
Ontvangst tijdens de kerkdiensten 
De Werkgroep Ontvangst heet bij elke kerkdienst bezoekers welkom. Deze ont-
vangen een liturgie en zo nodig aanvullende informatie.  
Contact: Anneke Verschragen, telefoon: 071-5122332.  
 
Lectoren 
De groep ‘Lectoren’ verzorgt de eerste Bijbellezing tijdens de eredienst. Jaarlijks 
treden er nieuwe lectoren aan, heeft u interesse, laat het weten.  Contactpersoon is  
Hetty Veldhuyzen van Zanten, e-mail: r.j.veldhuyzenvanzanten@gmail.com 
 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden  
De LBG werkt nauw samen met Bijzonder Kerkenwerk Leiden. Zij richten zich 
op hen, die geen of slechts een dun lijntje met de kerk hebben, maar wel religieus 
geïnteresseerd zijn. Terugkerende activiteiten zijn de Kerstnachtdiensten van de 
LBG en BKL in de Pieterskerk en de Evensongs en Cantatediensten.  
Contact: Michiel Harmsen, e-mail: info@evensongsleiden.nl  
 
Kerstnachtdiensten  
Er worden drie kerstnachtdiensten georganiseerd door BKL i.s.m. de LBG. De 
kinderdienst begint om 18.30 uur. De avonddienst om 20.15 uur en de nacht-
dienst om 22.15 uur. Deze kerstnachtdiensten worden gehouden in de  
Pieterskerk. Voor meer informatie: www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl  
 
Evensongs en Cantatediensten 
Er zijn Evensongs om 17.00 uur in de Hooglandse kerk op 9 september en 14 ok-
tober 2018 en op 14 april, 26 mei, 16 juni en 14 juli 2019.  
Voor meer informatie over de uitvoerenden en de liturg verwijzen wij u naar de 
website: www.evensongsleiden.nl 
 
De Cantatediensten zijn op 28 oktober, 25 november en 31 december 2018 en op 
27 januari, 24 februari en 31 maart 2019. Cantatediensten vinden wisselend plaats 



  

in de Hooglandse of de Pieterskerk en vangen aan om 19.00 uur, m.u.v. de dienst 
van 31 december die om 17.00 uur begint. Voor meer informatie over de juiste lo-
catie, uitvoerende musici en de liturg: www.stichtingcantate.nl 
 
Vespers 
Een aantal malen per jaar wordt er een gezamenlijke vesper verzorgd door het 
Cluster Binnenstadskerken. Dit seizoen is dat op 11 november 2018 en op 6 
maart 2019 (Aswoensdag). Daarnaast organiseert de LBG samen met BKL voor 
het eerst op 12 mei 2019 een vesper rond St. Pancratius en een Allerzielenvesper 
op zaterdagavond 2 november 2019.   

 
Leidse Cantorij 
De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de Hooglandse Kerk. Door haar 
jarenlange rol als Cantorij van de LBG heeft het koor een indrukwekkend en zeer 
ruim repertoire opgebouwd. Gebruikelijk is dat de Cantorij elke eerste zondag van 
de maand en tijdens kerkelijke hoogtijdagen een bijdrage aan erediensten levert. 
Dirigent is Hans Brons. Voor meer informatie: www.leidsecantorij.nl 
Contact: Hans Brons, e-mail: brons.hans@gmail.com 
 

 
 

 
Kerk in de stad,  

Ontmoeting door de week 
 
 

Kerkenraad  
De kerkenraad regelt de activiteiten in onze geloofsgemeenschap.  
Alle ouderlingen en alle diakenen vormen samen met de predikant de leden van de 
kerkenraad. Het dagelijks bestuur - het moderamen - bereidt voor, voert uit en be-
hartigt de dagelijkse gang van zaken. De raad komt om de maand bijeen.  
De nadruk ligt op inhoudelijke thema’s.  
Heeft u vragen en/of suggesties mailt u dan naar: scribalbg@gmail.com 
 
Liturgiecommissie 
Deze commissie is nieuw. De kern wordt gevormd door ds. Margreet Klokke, 



  

Willeke Smits, Hans Brons en Dick van Broekhuizen. Er zijn nog twee plaatsen te 
vullen vanuit de geloofsgemeenschap. Belangstellenden kunnen zich melden bij 
ds. Margreet Klokke, e-mail: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
 
Pastorale raad 
De Pastorale raad zorgt ervoor dat er in de LBG wordt omgezien naar elkaar. De 
raad coördineert en ondersteunt in dat verband een aantal activiteiten, zoals  
Schuif maar aan, Jubilarissenmiddag en Bezoekersgroep, zie hieronder.  
De Pastorale raad bestaat uit ouderlingen en de contactpersonen van de diverse 
activiteiten.  
Contact: Jan Hulzinga, e-mail: j.hulzinga@telfort.nl 
 
Schuif maar aan 
Zes keer per jaar is het ‘Schuif maar aan’ bij één van de leden van de LBG  thuis, 
voor mensen die op zichzelf wonen en voor ouderen. Er wordt een maaltijd aan-
geboden voor € 5,00. Gastvrijheid staat centraal. Voor meer informatie en aanmel-
ding als gastheer of -vrouw of als gast: zie Op de Hoogte. 
 
Jubilarissenmiddag 
Een speciale middag op 26 oktober voor alle jarigen met een kroonjaar en  bruids-
paren vanaf 25 huwelijksjaren. In een informele ontmoeting wordt de dankbaar-
heid gevierd met koffie, gebak en vooral samenzijn. Iedereen die hiervoor in aan-
merking komt ontvangt een persoonlijke uitnodiging.  
Contact: Geertrui Betgen, e-mail: GeertruiBetgen@ziggo.nl 
 
Bezoekersgroep 
De Bezoekgroep bezoekt gemeenteleden met een bloemetje voor verjaardagen 
vanaf 80 jaar en de huwelijksjubilea. De groep kan nog versterkt worden met  
enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden een paar keer per maand met  
bloemen op stap te gaan naar een jarige of jubilaris.  
Contact: Nel de Boer, e-mail: neldeboer1944@gmail.com of 06-22217819. 
 
Autodienst 
Bent u niet meer helemaal goed ter been en heeft u vervoer nodig wanneer u een 
kerkdienst wilt bezoeken? Neemt u dan contact op met  jan.wolzak@gmail.com 
Hij of een collega zorgt er dan voor dat u in de gelegenheid wordt gesteld om de 
dienst bij te wonen. 
 
Diaconale Raad 
In de Diaconale Raad worden diaconale thema’s en acties doorgesproken en geco-
ordineerd. De Diaconale Raad initieert, coördineert, faciliteert en stimuleert het 
diaconaat. Ze zorgt er onder anderen voor, dat er maandelijks gebak te koop is op 



  

zondag na de dienst voor het diaconale project ‘Changu Nepal’. Verder komen de 
vaste thema’s aan bod als Zending, Werelddiaconaat &  Ontwikkelingssamenwer-
king (ZWO) en hoe je Christen kunt zijn in een wereld waarin veel gebeurt.  
Ook aansluiten of heeft u informatie/input voor de Diaconale Raad?  
Mail ons dan via diaconaleraadlbg@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Gespreksgroepen en kringen 
De LBG kent een aantal gespreksgroepen en kringen, die elk jaar terugkomen. 
Ook al kennen de deelnemers elkaar soms al lang, de groepen en kringen staan al-
tijd open voor nieuwe mensen.  
 
Verdiepingskring   
De kring komt ongeveer eenmaal per maand bij elkaar in het Hooglandse Huys en 
wordt geleid door ds. Margreet Klokke. Eén van de leden leeft zich in in het leven 
van een Bijbelse figuur en anderen stellen hem/haar open vragen over het leven 
en de ervaringen van die figuur. Dat levert verrassende en inspirerende gesprek-
ken op. De data voor het nieuwe seizoen worden in Op de Hoogte gepubliceerd. 
Contact: Gerda Hamoen, e-mail: gerda.c.hamoen@gmail.com 
 
Leerhuis: thema 'De Bijbel over koningschap en politieke macht' 
De Bijbel heeft een haat-liefde verhouding met het koningschap. Gods volk is be-
ter af zónder koning, lijkt het. En Jezus is wel koning, maar anders dan verwacht. 
Hoe denkt de Bijbel over koningschap en politieke macht?  
In het leerhuis wordt daarbij stilgestaan, met Saul en David als sleutelfiguren.  
Data bijeenkomsten seizoen 2018-2019: dinsdag 18 sept, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 
11 dec, 29 jan, 19 feb, 12 maart, 9 april, 7 mei, 28 mei. 20.00 uur in het Hoog-
landse Huis; iedereen is welkom.  
Contact: Matthijs de Jong, e-mail: matthijsjdejong@gmail.com 
 
Donderdagmorgen Gesprekskring 
Een gesprekskring op de donderdagmorgen in het Hooglandse Huys. In de kring 
wordt er gesproken over allerlei maatschappelijke onderwerpen die je als Christen 
kunnen interesseren. Zo is er vorig seizoen onder andere aandacht besteed aan 
500 jaar reformatie, de Joodse Spijsweten, het Oude Midden Oosten en de relatie 
tussen religie, samenleving en recht. Kortom een boeiende ochtend met een open 
en ontspannen sfeer, onder leiding van Jan Boersema.  
Data bijeenkomsten 2018:  27 sept, 18 okt, 1 nov, 22 nov, 13 dec van 10.00 tot 
12.00 uur in het Hooglandse Huys.  



  

Contact: Jan Boersema, e-mail: boersema@cml.leidenuniv.nl 
 
Stilte, Bezinning, Verbinding 
Wandelen in stilte, om op adem te komen, te onthaasten, en stil te worden voor 
de wonderen om ons heen. We beginnen de wandeling met een introductie en een 
korte meditatie op een inspirerende plek, waarna we het eerste deel van onze wan-
deling in stilte beginnen. Het tweede deel bezinnen we ons in stilte op een thema en 
het laatste deel zoeken we verbinding  om, naar behoefte, onze ervaringen te de-
len. Ongeveer 5x per jaar: september-november-januari-maart-mei.  
Contact: Kees en Truus Zaalberg, e-mail: truus.kees@ziggo.nl  

Kathedraal van het licht, 
De Hooglandse kerk open voor de stad  

 
 
Openstellingsploeg 
In de zomermaanden is de Hooglandse kerk van dinsdag tot en met zaterdag  
geopend en zijn er mensen aanwezig om bezoekers te ontvangen en rond te  
leiden. Bent u geïnteresseerd in dit mooie en imposante Godshuis, meldt u dan 
aan als gastvrouw/heer.  
Contact: Ronald Hartsuiker, e-mail: info@hooglandsekerk.nl of 071-5149636. 
 
Geluidsploeg 
Deze ploeg draagt zorg voor een goede werking van de geluidsinstallatie tijdens 
o.m. erediensten, begrafenissen en trouwerijen. Een goed oor is vereist!  
Contact: Bert Favier, 071- 5311302. 
 
Kerst in de Hooglandse kerk 
De deuren van de Hooglandse kerk staan in de week voor Kerstmis wijd open 
voor belangstellenden. Tijdens de Winter Wonder Weken met ijsbaan en kerst-
markt schijnt het licht ook in de kerk. Een speciaal team zorgt voor een pro-
gramma met welkom, stilte en muzikale omlijsting.  
Contact: scriba van de LBG, e-mail: scriba@gmail.com 
 
Cateringploeg 
Deze ploeg verzorgt de evenementen, die in de Hooglandse kerk worden georga-
niseerd. De koffie en thee, de lunches en buffetten. Deze ploeg is de ruggengraat 
van de exploitatie van de Hooglandse Kerk.  
Contact: Ronald Hartsuiker, e-mail: info@hooglandsekerk.nl of 071-5149636. 
 
Poetsploeg 
Om er zo netjes mogelijk bij te zitten schrobben, stoffen, poetsen en boenen de 
leden van deze ploeg wekelijks tweeënhalf uur, met professionele 



  

schoonmaakapparatuur, de vloeren, wanden, ramen, koperwaren, stoelen en ban-
ken in zowel de kerk als in het Hooglandse Huys. Het is een gezellige groep mede-
werkers die hun vrijwilligerswerk enthousiast en fluitend doen.  
Contact: Ronald Hartsuiker, e-mail: info@hooglandsekerk.nl of 071-51496 36. 
 
Klaarzet- en opruimploeg 
Deze werkploeg zorgt voor het omzetten van de stoelen en banken voor de kerk-
diensten en evenementen. De ploeg kan ieder jaar aanvulling gebruiken.   
Contact: Ronald Hartsuiker, e-mail: info@hooglandsekerk.nl of 071-5149636.  



  

 

 

Contact met de Leidse Binnenstadgemeente 
 

 
Predikant: Ds. Margreet Klokke. 
Contact: Jeruzalemhof 11, 2311 GV Leiden. 
e-mail: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
06-48228505 | Telefonisch spreekuur: di-vr, 9:00–9:30. 
 
U kunt contact opnemen met ds. Margreet Klokke wanneer u graag nader wilt kennis-
maken of wanneer er levens- en zingevingsvragen in u omgaan.  
 
Ook, wanneer u overweegt uw kind(eren) te laten dopen, uw huwelijk of relatie te laten 
inzegenen of een ander kruispunt in uw leven te markeren met een ritueel.  
In geval van ziekte of overlijden kunt u altijd bellen, ook buiten spreekuurtijden.  
Voor meer informatie hierover: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl    
 
Kerkelijk werker: Emmie Kaljouw- Conijn.  
Aandachgtsgebied: kinder- en jeugdactiviteiten. 
Contact: e-mail: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
Kerkenraad Leidse Binnenstadsgemeente 
Contact via de scriba: scribalbg@gmail.com 
 
Koster/beheerder Hooglandse Kerk: Ronald Hartsuiker. 
Contact: e-mail info@hooglandsekerk.com, 071-5149636. 
 
Organist: Willeke Smits. 
Contact: info@willekesmits.nl, 06-21545969. 
 
Wijkkas 
Steunt u ons wijkwerk? Wijkgerelateerde kringen en groepen ontvangen hun financiën 
uit de Wijkkas van de LBG. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze 
penningmeester: GeertruiBetgen@ziggo.nl of steunt u ons met een gift via 
NL30INGB0000111806 t.n.v. Leidse Binnenstadsgemeente. 
 
Vrienden van de Hooglandse Kerk 
De Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk, levert een bijdrage aan de  
instandhouding van deze monumentale kerk. Door namelijk de gebruiksmogelijkheden 
van de kerk te vergroten, kan de exploitatie worden verbeterd.  
Daartoe brengt de stichting financiële middelen bijeen en stelt die ter beschikking aan 
de eigenaar van die kerk, de Protestantse gemeente Leiden.  
Contact: www.vriendenhooglandsekerk.nl 


