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25 JAAR KERK IN DE STAD 
 

Met Pinksteren bestaat de Leidse 
Binnenstadsgemeente (LBG) 25 jaar. 
Een kwart eeuw in de Hooglandse 
Kerk. Het mag een klein wonder 
heten dat we zo’n hechte band met de 
kathedraal van het licht hebben 
gekregen. Elke dag schijnt Gods licht 
in de kerk en op mensen. Dat geeft 
oriëntatie op hun levenspaden en 

bouwstenen voor de geloofsgemeenschap. Er zijn veel redenen voor grote 
dankbaarheid. 
 
Er was een duidelijke noodzaak om in 1994 krachten te bundelen, terwijl er 
tegelijkertijd een sterke wens was iets nieuws te beginnen. Het is meer dan 
symbolisch dat het feest van de Geest is gekozen als het begin van de LBG. 
Een open vorm van kerk zijn waar gelovigen, spirituele mensen en 
zoekenden samen hun weg kunnen vinden. Een weg die niet wordt 
gedicteerd, maar die vragend, luisterend en in gesprekken ontstaat. Een 
scheppingskracht die ruimte creëert voor activiteiten die aansluiten bij het 
geloof en het leven in deze tijd.  
 
Bij de invulling van de vacatures predikant, organist en kerkelijk werker is 
gebleken dat de geloofsgemeenschap ook aantrekkingskracht heeft. Steeds 
opnieuw wordt inspiratie gehaald uit de verhalen in de Bijbel en de 
daadkracht van Gods liefde. Met nieuwe mensen ontstaat weer ruimte voor 
nieuwe inspiratie. Bij die nieuwe initiatieven zien we nieuwe nieuwsgierigen 
en zoekenden in ons midden. 
 
Er zijn veel redenen om bij het jubileum stil te staan, maar nog meer om 
vooruit te kijken. Samen verder de weg te zoeken die God met ons beoogt. 
Om in alle hectiek een plek van rust en ruimte te vinden. Om ruimte te maken 
voor het Pinksterfeest, voor de kracht van de Geest in ons midden. Dat kan 
bij de eredienst op 9 juni, bij de pelgrimstocht van Haarlem via Leiden naar 
Den Haag en bij de andere activiteiten die de Jubileumcommissie heeft 
georganiseerd. Van harte uitgenodigd om samen met ons te jubileren. 
 
Cent van Vliet, voorzitter LBG  
(1996-2005 en 2011-2019)  
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De Burcht in het midden van de stad samen met de Hooglandse Kerk. Deze twee zijn min of 
meer verbonden met elkaar. Zo zie ik ook mijn verbondenheid met de Hooglandse Kerk – 
Leidse Binnenstadsgemeente. Deze is mijn vaste Burcht, zoals in de eerste twee regels van het 
lied: 

Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 

 
Mooier kan deze verbondenheid voor mij althans niet zijn. 
 
- Niek Bavelaar  
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HET LOGO VAN DE LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE 
 
Sinds een aantal jaren hebben wij ons eigen logo! Een logo 
waarin onze kernelementen zo mooi zichtbaar zijn: de kern 
van ons geloof, samenkomst, verbinding met elkaar, kerk 
van mensen en ons prachtige gebouw. 
 
De drie door elkaar gevlochten lussen bestaan uit één lijn. De 
drie lussen staan symbool voor de Heilige-drie-eenheid: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. De gevlochten lijn staat dus 
voor de kern van ons geloof. De menselijke vormen die wij 
in de lussen hebben laten opnemen, staan voor de samenkomst van mensen 
en zijn vormgegeven in de bekende gotische lijnen van onze raamvensters. In 
onze kathedraal van het licht komen mensen rondom het geloof bijeen. De 
rode kleur staat voor het Pinkstervuur en onze Leidse wortels. Ook in ons 
logo zijn we zo allen ‘onderdak’, in verbinding met elkaar en met de 
Allerhoogste. 
 
Geertrui Betgen-Vroomans 
 
 
WAT MIJ (VER)BINDT MET DE LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE IS… 
 
Een geloofsgemeenschap heeft vele pilaren die het figuurlijke dak van de 
gemeente ondersteunen, zoals de Kerkenraad, de Pastorale raad of de 
predikant. De gemeente zelf komt tot stand door mensen, individuen met een 
eigen verhaal, omdat een ieder op eigen wijze met de gemeente is verbonden. 
Deze verhalen vormen de continuïteit van de gemeente, nu - ten opzichte van 
25 jaar geleden, en nu - de toekomst in. Ze ontwikkelen zich door de jaren 
heen en met nieuwe mensen komen er weer nieuwe verhalen bij. Hoe kan 
een Jubileumgids zonder deze verhalen? Daarom is er op twee zondagen na 
de dienst een korte enquête onder gemeenteleden gehouden met de vraag 
naar wat hen met de Leidse Binnenstadsgemeente verbindt. U leest 
antwoorden op die vraag door de gids heen, gemarkeerd met een:  
Het zijn er 25. 
 
 
 

Samen Gods liefde voor de mens en de wereld vieren, samen leren en 
blijven ontdekken wat wij zelf kunnen doen om het Koninkrijk van God 
een beetje verder te verwezenlijken. Zo is de LBG voor mij een rustpunt, 
een ankerpunt en een richtpunt.  
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GEDACHTEN BIJ 25 JAAR SAMEN ONDERDAK 
 
In 1994, toen de LBG werd geboren 
uit een samengaan van vier wijk-
gemeenten, kende ik de Hooglandse 
Kerk alleen van het preekcollege dat 
ik er in mijn studententijd gehad had. 
Ik werkte op dat moment als 
predikant in Den Haag-Loosduinen. 
Daar moesten drie wijkgemeenten 
toe naar één kerkgebouw. Dat kostte 
veel vergadertijd en verdriet, en is pas na mijn vertrek gelukt. In 1999, toen 
de LBG haar eerste lustrum vierde, was ik verbonden aan de hervormde Oude 
Kerk in Soest Zuid. Deze moest samen werken met de naburige gerefor-
meerde kerk. Ook dat koste veel energie en zorgde helaas voor conflicten. Het 
is nu nog steeds niet helemaal rond. Overal in Nederland heeft de noodzaak 
van fuseren veel gevráágd van geloofsgemeenschappen, voordat het de leden 
ook iets ging géven. 
 
Hier in de Leidse binnenstad hoor ik eveneens in mijn gesprekken met 
mensen hoeveel pijn het heeft gedaan, 25 jaar geleden, om een kerkgebouw 
te moeten sluiten. Maar ik hoor ook, hoe snel het daarna inspiratie en moed 
is gaan geven om samen onder zo’n mooi dak als dat van de Hooglandse Kerk 
te zijn. Een vriendin van mij, die een pittige tijd meemaakte, zei tegen mij: ‘Ik 
denk er maar aan, dat het eerst Goede Vrijdag moest zijn vóór het Pasen kon 
worden. Ik kom er wel door!’ Dat geldt denk ik net zo voor de mensen van de 
Bethlehemkerk, de Petrakerk, de Oude Vest kerk en de Hooglandse kerk: Het 
afscheid van het oude vertrouwde was nodig wilde het Pasen worden en 
Pinksteren. Ik heb in elk geval bij mijn komst naar Leiden vorig jaar een 
gemeenschap aangetroffen die eenheid uitstraalt, warmte en openheid, en 
die echt iets kan betekenen voor mensen in de stad die op zoek zijn naar een 
geestelijk dak boven hun hoofd. Bij 25 jaar LBG moet ik dan ook denken aan 
deze oude woorden van de profeet Jesaja, bewerkt tot een lied door Huub 
Oosterhuis en Bernard Huijbers (Liedboek 809): Blijf niet staren op wat 
vroeger was. Sta niet stil bij het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet? 
 
Ds. Margreet Klokke 
 
 

Thuiskomen.  
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Diaconie inspireert mij, samen vormgeven aan projecten. 

 
 
 

De fijne opzet van de dienst en mijn eerdere zeer positieve ervaring 
met de preken van dominee Klokke (vanuit de Kloosterkerk waar ik 
eerst lid was). 

 
 
 

Ik voel me altijd opgebouwd als ik hier ben geweest en er heerst een 
grote saamhorigheid. 

 
 
 

Als predikant/geestelijk verzorger is het erg fijn om op een vrije 
zondag een thuis te vinden in de Hooglandse kerk en betrokken te 
zijn bij zoveel gemeenteleden. Helemaal een feest om soms hier voor 
te mogen gaan. 

 
 
 

Samen zijn, uitgaan en weer thuiskomen. 

 
 
 

De mooie diensten en de brede gelovige gemeente. Combinatie van 
teksten en liederen. Altijd met vertrouwen en hoop de week weer in. 
 

 
 
 

… dat het voor mij is als inademen en uitademen. Geïnspireerd 
worden en van betekenis kunnen zijn. Verstilling en goede 
gesprekken. Aan het denken gezet worden en ruimte voor mijn 
gedachten. Mezelf zijn en verbinding. Hechte vriendschappen. 
 

 
 
 

Als ik in de kerk ben, kan ik geëmotioneerd raken door muziek, tekst 
en liederen. Ik voel me hierdoor gedragen. 
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25 JAAR SAMEN ONDERDAK 
 
Jubileum Leidse Binnenstadsgemeente 
 
Het programma voor het feestelijke Pinksterweekend ziet er als volgt uit. 
Wees allen welkom! 
 
 
AGENDA 
 
Zaterdag 8 juni 
11.00-16.00 uur: Open Kerk met Kliederkerk 
19.30-23.00 uur: Gemeenteavond met Muziek en Theater 
 
Zondag 9 juni 
10.00-11.15 uur: Feestelijke Pinksterdienst m.m.v. De Leidse Cantorij 
v.a. 17.00 uur:      Pelgrims in de Hooglandse Kerk met Vesper en Maaltijd 
 
Woensdag 12 juni 
20.00-21.15 uur: Theatervoorstelling “Hosseini” door Renée van Beek 
 
Zaterdag 8 juni – Zondag 1 juli 
Expositie: 25 jaar Leidse Binnenstadsgemeente 
 
Alle activiteiten vinden plaats in de Hooglandse Kerk. 
 
 
 

 
 
 

Het samen met veel verschillende soorten mensen, ieder vanuit hun eigen 
motivatie en perspectief, mogen werken aan een zo breed mogelijk gebruik 
van de Hooglandse kerk. Zo kunnen we nog vele jaren een prachtig spiritueel 
onderkomen en een mooie ontmoetingsplek in de stad blijven. De LBG'ers 
spelen hierin een belangrijke rol! 

 
 
 

Samen geloven en zingen. Openheid en omhulling. 
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Mijn verbondenheid met (en missie in) de kerk is via de muziek. Met zingen, begeleid door 
een mooi orgel, kan je van alles zeer krachtig tot uitdrukking brengen, van grote vreugde 
tot intens verdriet. 

- Eric Brons  
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IN VERBONDENHEID 
 
Al 25 jaar komen mensen vanuit onze 
gemeente samen om de eredienst bij 
te wonen, kinderen te laten dopen, 
huwelijken te laten sluiten of een 
overledene te herdenken. Wat een 
gezegende mensen zijn we dat dit in 
alle vrijheid en verscheidenheid kan. 
Op zulke momenten ben ik mij ervan 
bewust hoe waardevol het is dat dit 
een onderdeel van mijn leven is, wel of niet samen met vrienden en af en toe 
met familieleden. De ontmoeting met de Allerhoogste in woord en gebed, de 
stiltes in de diensten, de reflectie op persoonlijke omstandigheden en hoop 
putten uit het feit dat er altijd weer een nieuw begin mogelijk is op momenten 
dat het leven moeilijk is, zijn ervaringen die mij heel veel waard zijn. 
 
De Leids Binnenstadsgemeente heeft mijn man en mij veel gegeven. In 2003 
werd onze relatie gezegend, in aanwezigheid van onze dierbare familie en 
vrienden. Voor ons heel gewoon, voor de gemeente nieuw, maar wel met 
open armen en een warm hart. 
 
In de jaren dat we lid zijn van deze gemeente, hebben we veel mensen leren 
kennen. Het zijn altijd waardevolle ontmoetingen, hoe verschillend er soms 
ook gedacht wordt. Iedereen probeert op eigen wijze invulling te geven aan 
gemeenschapszin, aan samen optrekken en aan delen. Deze elementen 
zorgen voor verbinding, niet alleen bij kruispunten in het leven maar ook bij 
bijeenkomsten en vergaderingen. Het gaat om samen zijn, waarbij het woord 
van de Eeuwige een onmisbare en rijke bron is om uit te putten. 
 
Ik wens iedereen het goede! 
 
Ruurd Salverda 
Voorzitter Jubileumcommissie   
 
 
 
 

            De Leidse Cantorij waar ik lid van ben, en het gevoel 
            dat iedereen hier zichzelf mag zijn. 
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JUBILEUMACTIVITEITEN 
 
OPEN KERK / KLIEDERKERK 

 
Zaterdag 8 juni is de kerk open voor publiek van 11.00-
16.00 uur. Bij een jubileumviering hoort natuurlijk ook 
een kinderfeest, daarom zijn er de hele dag ook allerlei 
activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. Omdat het feest in 
het Pinksterweekend valt, is het thema: Wind. In en om 
de kerk zijn allerlei activiteiten te doen die met de wind 
te maken hebben, zoals reuze zeepbellen blazen, een 
mobile met duiven maken, blaasvoetbal en muziek! De toegang is gratis en 
iedereen is welkom. 
 
 
GEMEENTEAVOND 

 
Zaterdagavond 8 juni is de jubileum gemeenteavond. Na 
een korte ontvangst is er muziek met Willeke Smits, 
Liesbeth Boertien en Storm Görtz. Daarna zal verleden 
en heden op ludieke en interactieve wijze in het 
spotlicht worden gezet in de vorm van ‘terugspeel-
theater’ door Terugspeeltheater Amsterdam. Een interviewer vraagt de 
aanwezigen gebeurtenissen te vertellen die voor hen belangrijk zijn geweest 
in de afgelopen 25 jaar. Dat wordt vervolgens door een aantal acteurs 
uitgebeeld, die daarbij muzikaal ondersteund worden. Vervolgens zal 
Willeke Smits ons trakteren op een orgelsolo en gaan we eveneens liederen 
ten gehore brengen die direct of indirect met het jubileum te maken hebben. 
Afsluitend is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. U bent 
van harte uitgenodigd! 
 
 
PINKSTERDIENST 
 
De eredienst op zondagmorgen 9 juni zal in het teken 
staan van het jubileum, met als thema: 25 jaar samen 
onderdak. Muzikale medewerking wordt verleend door 
de Leidse Cantorij. Er zal in deze dienst ook belijdenis 
worden gedaan. Aanvang 10.00 uur, voorganger: ds. 
Margreet Klokke. Na de dienst is er in de Tuinzaal gebak! 
De opbrengst is voor schoolgeld van kinderen in het dorp Changu in Nepal. 
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PELGRIMSTOCHT 
 
Tussen Haarlem, Leiden en Den Haag loopt een oud 
pelgrimspad. Het is een onderdeel van de beroemde route 
naar Santiago de Compostella. Langs dit pad staan drie 
prachtige kerken: de monumentale Doopsgezinde Ver-
maning, de Hooglandse Kerk, en de Haagse Kloosterkerk. 80 
deelnemers zullen in het Pinksterweekend de route van 
Haarlem naar Den Haag lopen en op zondagmiddag 9 juni in 
de Hooglandse Kerk arriveren voor een vesper, een maaltijd en onderdak. U 
bent allen van harte uitgenodigd om onze gasten te ontmoeten en hen 
welkom te heten in onze kerk, door aan het vesper en de maaltijd deel te 
nemen. Het Vesper begint om 17.00 uur, voorganger is ds. Margreet Klokke, 
organist is Willeke Smits, zangeres Marnie Baumer verleent haar mede-
werking en het thema is: Gastvrijheid. 
Voor de maaltijd kunt u zich vóór 6 juni opgeven bij ds. Margreet Klokke: 
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl en de bijdrage is € 10,00. 
 
 
HOSSEINI 
 
Op woensdagavond 12 juni wordt door ons gemeentelid 
Renée van Beek de indrukwekkende eenakter “Hosseini” 
in de kerk opgevoerd. De voorstelling is autobiografisch 
en gaat over een Nederlandse vrouw en haar vriend die 
een illegale vluchteling is. Ze kregen samen een zoon die 
ze ooit moet uitleggen wat zijn achtergrond is. De 
voorstelling gaat over hoop houden in een uitzichtloze 
situatie, het gaat over de eerste keer fietsen en de betekenis van vogels. Maar 
het gaat vooral over de liefde die naar boven komt als je gelooft in een goed 
einde. Na de voorstelling zal STUV (de Leidse bed-bad-broodorganisatie) nog 
een kort woord spreken. 
Aanvang: 20.00 uur 
Kaarten: € 13,50 regulier en €11,- student/CJP (exclusief servicekosten) en 
verkrijgbaar aan de deur (alleen pin) of online via: www.nieuwemakers.com 
 
 
 

Om samen met elkaar het christelijk geloof te beleven en zo met nieuwe 
inspiratie de aankomende week in te gaan. Daarnaast de sociale contacten en 
de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei activiteiten.  
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EXPOSITIE 
 
Van zaterdag 8 juni t/m zondag 1 juli is er een 
tentoonstelling in het Noordertransept van de Hoog-
landse Kerk. Daarin zal de afgelopen 25 jaar van de 
Leidse Binnenstadsgemeente op treffende wijze worden 
weergegeven in woord en beeld. U vindt er onder andere 
de verhalen over de standaard van de Paaskaars en de 
bouw van de kansel, maar u leest ook persoonlijke verhalen van gemeente-
leden over wat hen verbindt met de Leidse Binnenstadsgemeente. De 
expositie wordt op 8 juni om 13.00 uur feestelijk geopend door Wim 
Timmers, met een muzikale bijdrage van Liesbeth Boertien samen met een 
aantal leerlingen. 
 
 

 

Liefde, zorgzaamheid, vertrouwen, genezing, verbroedering 
 

 
 
EEN BANKJE VOOR LEIDEN 
 
Een jubileum stemt dankbaar. We boffen met het warme 
geestelijke onderdak dat we vinden in de Leidse 
Binnenstadsgemeente en het prachtige huis, waar we 
samenkomen op zondag. Wie dankbaar is, wil anderen 
daarin delen. We zijn er als Binnenstadsgemeente 
immers niet alleen voor onszelf, maar ook voor de stad. 
Daarom willen we Leiden ter gelegenheid van ons jubileum een cadeau geven. 
In samenwerking met de Gemeente Leiden en de Wijkvereniging Pancras-
West wordt gewerkt aan een plan om een of enkele bankjes aan het 
Hooglandse Kerkplein of elders in de directe omgeving van de Hooglandse 
Kerk te plaatsen. Doet u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op NL88 INGB 
0000703141 t.n.v. Leidse Binnenstadsgemeente, o.v.v. Jubileum 
 
 
 
 

De wekelijkse samenkomst met gelijkgestemden om door middel van zang 
en gebed God te eren; en ook een goede uitleg van de bijbel te ontvangen, 
waardoor mijn leven én geloofsleven groeien in vertrouwen en hoop op 
een nieuwe, betere toekomst.  
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Bloemen spreken in stilte een taal waar woorden niet kunnen reiken. 
 
De tongen als van vuur (Handelingen 2:3) zijn hier vormgegeven door zeven vlamvormige 
takken waarbij het getal zeven verwijst naar de zeven Gaven van de Geest. Liturgisch 
bloemstuk voor de eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente, Pinksteren 2013. 
 
- Elly de Boer  
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VENI SANCTE SPIRITUS! 
 
Toen ik 17 jaar geleden voor het eerst 
in de Hooglandse Kerk kwam om een 
Promenadeconcert te geven, had ik 
niet durven dromen dat ik ooit 
organist van deze bijzondere kerk 
zou worden. Na ruim 20 jaar 
(cantor-) organist geweest te zijn in 
Utrecht en omstreken werd het tijd 
voor een nieuwe uitdaging en zo mag 
ik mij sinds zomer 2018 organist van de Leidse Binnenstadsgemeente 
noemen. Op 29 juni a.s. gaat het dan gebeuren dat ik mijn tweede Promenade-
concert zal geven, de opening van de serie van 2019. In de hele zomerperiode 
zijn diverse organisten te gast op het De Swart-Van Hagerbeer-orgel en op 
het Willis-orgel. Zij staan garant voor een afwisselende orgelzomer! 
 
Maar eerst het mooie jubileum van de LBG met onder andere de feestelijke 
dienst op Eerste Pinksterdag. Samen met de Leidse Cantorij zal geïnspireerde 
kerkmuziek uit diverse eeuwen klinken, met onder meer ‘Veni Creator’ van 
Nicolas de Grigny. Mooi om zo deel uit te maken van een kerk, waarin al ruim 
700 jaar muziek klinkt. Ik hoop en wens dat de afgelopen 25 jaar Leidse 
Binnenstadsgemeente een mooie opmaat zijn geweest voor een toekomst 
waarin de lofzang nog heel lang gaande wordt gehouden! Ik ben er trots op 
dat ik er mijn steentje aan mag bijdragen. 
 
Willeke Smits 
 
 
 

 
 

De warmte (zegen?) die we ontvangen van elkaar en door mogen geven aan 
anderen. 

 
 

Het is een gemeenschap midden in de stad, in een eeuwenoude, prachtige 
ruimte, die uit heel verschillende mensen bestaat en open staat richting de 
samenleving. Bovenal is het een gemeenschap waarin met alle zintuigen, hart 
en verstand, met vallen en opstaan het geheimenis van God wordt genaderd 
en gevierd. Daarom voel ik me er thuis.  
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PROGRAMMA GEMEENTEAVOND 
 
19.30-20.00 uur: Inloop met koffie en thee 
 
Welkom door Ruurd Salverda, voorzitter Jubileumcommissie 
 
Opening door Cent van Vliet, voorzitter Kerkenraad 
 
Muziek: Sonate VI in d: Adagio, Allegro, Largo, Allegro – Giuseppe 
Sammartini (1693-1770) door Liesbeth Boertien, Storm Görtz en Willeke 
Smits 
 
Theater door Terugspeeltheater Amsterdam 
Thema: 25 jaar Leidse Binnenstadsgemeente 
 
Orgel: Toccata – Théodore Dubois (1837-1924) 
Willeke Smits op het Father Willis-orgel 
 
Lied: LB 653, 1, 4 en 7 
Melodie: Georg Neumark (1621-1681), Vertaling NL: Ad den Besten (1923) 

 
 
 
 
 
  1  U kennen, uit en tot U leven, 
       Verborgene die bij ons zijt, 
       zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
       de aarde en de aardse tijd, – 
       o Christus, die voor ons begin 
       en einde zijt, der wereld zin! 
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  4  Gij zijt het licht van God gegeven, 
       een zon die nog haar stralen spreidt, 
       wanneer het nacht wordt in ons leven, 
       wanneer het nacht wordt in de tijd. 
       O licht der wereld, zie er is 
       voor wie U kent geen duisternis. 
 
  7  O Christus, ons van God gegeven, 
       Gij tot in alle eeuwigheid 
       de weg, de waarheid en het leven, 
       Gij zijt de zin van alle tijd. 
       Vervul van dit geheimenis 
       uw kerk die in de wereld is. 
 
 
 
 
Lied: LB 809 
Muziek: Bernard Huijbers, Tekst: Huub Oosterhuis / canon naar Jesaja 43: 18-19 

 
 
 
 
       Blijf niet staren op wat vroeger was. 
       Sta niet stil in het verleden. 
       Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen – 
       het is al begonnen, merk je het niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22.00-23.00 uur: Afsluiting met borrel en hapjes 
 
 

 
Gemeenschappelijk gevoel van op zoek zijn naar God. De zang, het woord!  
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25 JAAR JONG 
 

Toen ik vorig jaar solliciteerde naar 
de functie van jeugdwerker bij de 
Leidse Binnenstadsgemeente, werd 
ik enthousiast door het diverse 
aanbod van activiteiten dat voor en 
door de jeugd georganiseerd wordt. 
Ik denk dat dit ook goed de diversiteit 
weergeeft, die het tot de unieke, open 
en enthousiaste gemeente maakt, 

waar ik me thuis voel. Zelf maak ik dus nog maar een korte periode van die 
25 jaar deel uit van de gemeente, maar lang genoeg om te zien en waarderen 
dat jong en oud bij de LBG betrokken zijn. Het is een voorrecht om hieraan 
mee te werken! 
 
Bij het organiseren van de verschillende activiteiten kom ik nog regelmatig 
gemeenteleden tegen die ik niet eerder heb ontmoet. Ieder met zijn eigen 
talenten en ideeën en regelmatig ook met de wens om mee te willen helpen 
in het jeugdwerk. Zo zijn er een aantal LBG’ers die knutselspullen sparen 
voor de kliederkerk of word ik gebeld door iemand die zijn zolder aan het 
opruimen is en nog wat speelgoed beschikbaar heeft voor de crèche. We 
hebben acteurs, bakkers, kunstenaars en musici van alle leeftijden waar je 
een beroep op kunt doen. Echt geweldig! Ik hoop dat de jeugd dit ook zelf zo 
ervaart, dat ze een onmisbare schakel zijn  binnen de LBG en dat de gemeente 
op alle mogelijke manieren bij hen betrokken is. Daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij! 
 
Emmie Kaljouw 
 
 

 

 
 

Ik voel me hier heel thuis en verbonden met mijn naaste. 

 
 

De kerk schept ruimte voor verbinding met God. De Leidse Binnenstads-
gemeente biedt een ruimte om stil te staan en rustig na te denken en ook een 
groep personen om mee van gedachten te wisselen over veel onderwerpen. 
De kerk biedt ruimte om na te denken over verleden, heden en toekomst.  
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MEER VERBONDEN 
 
Wilt u meer betrokken zijn bij de Leidse Binnenstadsgemeente? Er zijn altijd 
vrijwilligers nodig. Denk voor komend seizoen eens na of u zou willen 
meewerken in een van de volgende werkgroepen: 
 
Crèche 
Contact: Maartje Nolles 
E: crechelbg@gmail.com 
 
Kindernevendienst 
Contact: Ans van Broekhuizen 
E: a.m.de.rooij@hum.leidenuniv.nl 
 
Basics! 
Contact: Jan van der Kamp 
E: janhvdkamp@gmail.com 

 
Jeugd van Tegenwoordig 
Contact: Diony Breedveld 
E: joostdiony@casema.nl 

 
Kerkenraad 
Contact: Scriba LBG 
E: scribalbg@gmail.com 

 
Lectoren 
Contact: Hetty Veldhuyzen van Zanten 
E: r.j.veldhuyzenvanzanten@gmail.com 

 
Liturgiecommissie 
Contact: Dick van Broekhuizen 
E: dick@vanbroekhuizen.net 

 

Werkgroep Ontvangst 
Contact: Anneke Verschragen 
T: 071-5122332 

 
Geluidsploeg 
Contact: Bert Favier 
T: 071-5311302 

 
Pastorale Raad 
Contact: Jan Hulzinga 
E: j.hulzinga@telfort.nl 

 
Bezoekersgroep 
Contact: Nel de Boer 
E: neldeboer1944@gmail.com 

 
Diaconale Raad 
Contact: Sandra Breugem 
E: diaconaleraadlbg@gmail.com 

 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden 
Contact: Michiel Harmsen 
E: info@evensongsleiden.nl 

 
Kerst in de Hooglandse Kerk 
Contact: Scriba LBG 
E: scriba@gmail.com 

 
Openstellingsploeg / Cateringploeg / Poetsploeg / Klaarzet- & 
Opruimploeg:  Contact: Ronald Hartsuiker, E: info@hooglandsekerk.nl 
 
 

Wijkkas 
Steunt u ons wijkwerk? Wijkgerelateerde kringen en groepen ontvangen hun 
financiën uit de Wijkkas van de LBG. Steun ons met uw gift via: 
NL30 INGB 0000111806 t.n.v. Leidse Binnenstadsgemeente 
Contact Penningmeester: Geertrui Betgen, E: geertruibetgen@ziggo.nl  
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VERBONDENHEID LEIDSE CANTORIJ & LBG 
 
Interview met Hans Brons, dirigent Leidse Cantorij 
 
Wanneer is die verbondenheid begonnen? 
De Leidse Cantorij is ontstaan uit het Leids Hervormd Jeugddienstkoor dat is 
opgericht in 1962. Toen de dirigent vertrok heeft ds. Schoonheim, indertijd 
aanjager van het Bijzonder Kerkenwerk, aan mijn vader (Joop Brons), 
toenmalig organist, gevraagd de koordirectie over te nemen. Inmiddels was 
het koor al hernoemd tot Leidse Cantorij en werkte zij mee aan reguliere 
diensten. Toen de restauratie van het Van Hagerbeer-orgel gereed was, kon 
Joop niet meer zelf dirigeren en heeft mij gevraagd de koordirectie op me te 
nemen. 
 
Hoe heeft die verbondenheid zich ontwikkeld door de jaren heen? 
Toen in 1994 de LBG ontstond, was de Leidse Cantorij al het vaste koor van 
een van de kerkelijke gemeenten en voorzag zij maandelijks en op kerkelijke 
hoogtijdagen de liturgie van extra glans. In 1989 was de traditie van de Leidse 
Evensongs ontstaan. Joop Brons had vanuit zijn grote liefde voor de 
Anglicaanse liturgische muziek, samen met de Leidse Cantorij, hier een 
vruchtbare bedding voor gelegd. Sinds de LBG oprichting in 1994 is zo een 
hechte symbiose ontstaan tussen de LBG, haar predikant, haar organist en de 
Leidse Cantorij die hopelijk nog vele jaren mag voortduren. 
 
Door Jan Murre 
 
 
 

 
 

De verbinding, de gezelligheid, de activiteiten. 

 
 

Het geloof reikt je aan wat er werkelijk toe doet. 
- Ad Alblas “Omdat er méér is...” (2012) 

 
 

De kerkdiensten, de fantastisch mooie preken van Margreet, de gebeden, 
Gods ontmoeting. De stilte, de muziek, de liederen, Willeke achter het orgel. 
De mensen, de liefde. Eigenlijk alles wat je niet in de maatschappij vindt. 
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Het zal in alle vroegte zijn als toen... 
... en ik vond “Bespiegeling Gloed Lichtweerkaatsing Terugstraling Weerschijn 

Zelfbeschouwing” 
- Debby de Lima  
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             Thuis komen 
             bij de mensen 
             bij de kerk 
             bij God 
             elke keer weer 
              

 
 
 

COLOFON 
 
Samenstelling jubileumactiviteiten 
Jubileumcommissie bestaande uit: 
Ruurd Salverda – Voorzitter 
Margreet Klokke – Predikant 
Emmie Kaljouw – Jeugdwerker 
Liesbeth Boertien 
Jan Hulzinga 
Willeke Ravensbergen 
Rutger en Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 
Advertentieacquisitie achterzijde 
Ruurd Salverda 
 
Redactie & opmaak Jubileumgids 
Kathinka de Ruiter 
 
Contact 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Jubileumcommissie via het 
volgende e-mailadres: informatielbg@gmail.com 
 
De Leidse Binnenstadsgemeente Online 
Website: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 
Meer foto’s en achtergronden vindt u via social media:  Facebook, 

 Twitter en  YouTube! 
 
 
BIJ DE VOORZIJDE 
 
De voorzijde van deze Jubileumgids verbeeldt de dynamiek van het in- en 
uitgaan van de kerk en de relatie van de kerk met de stad. 
Foto: Niek Bavelaar / Naar een ontwerp van Eric Brons 

mailto:informatielbg@gmail.com
https://www.facebook.com/leidsebinnenstadsgemeente/
https://twitter.com/LeidseB
https://www.youtube.com/channel/UCJ26kA-DdeJdyBgKza57u8A
https://www.facebook.com/leidsebinnenstadsgemeente/
https://twitter.com/LeidseB
https://www.youtube.com/channel/UCJ26kA-DdeJdyBgKza57u8A
mailto:informatielbg@gmail.com
https://www.facebook.com/leidsebinnenstadsgemeente/
https://twitter.com/LeidseB
https://www.youtube.com/channel/UCJ26kA-DdeJdyBgKza57u8A
https://www.facebook.com/leidsebinnenstadsgemeente/
https://twitter.com/LeidseB
https://www.youtube.com/channel/UCJ26kA-DdeJdyBgKza57u8A
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25 JAAR SAMEN ONDERDAK

De jubileumactiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt
dankzij bijdragen van:

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Vereniging IRENE

en een aantal gulle gevers.


