
1 

 

  
P

ro
gram

m
a 2

0
2

2
-2

0
23

 



2 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
Website 
Op de website van de LBG vindt u alle belangrijke en actuele informatie over de 
geloofsgemeenschap: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 
De webmasters zijn te bereiken via: webmaster@leidsebinnenstadsgemeente.n 
 
YouTube Kanaal 
Hier vindt u elke week de meest recente kerkdienst en alle filmprojecten. Ga naar 
YouTube en zoek op Leidse Binnenstadsgemeente, klik dan op het logo. 
 
Facebook, Instagram en Twitter 
De LBG is ook actief op social media. In het colofon vindt u onze accounts!  
 
Digitale Nieuwsbrief 
Wekelijkse email met actuele informatie over het volgen van de kerkdiensten en 
ander nieuws. U kunt zich opgeven via: pastoraleraad@leidsebinnenstadsge-
meente.nl. Of schrijf uzelf in via: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter 
 
Op de Hoogte 
Dit bulletin wordt elke twee weken op zondag in de kerk uitgedeeld en bevat alle 
actuele berichten van de LBG. Kopij: opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
Om het digitaal te ontvangen, email: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
Leids Kerkblad 
Het Leids Kerkblad verschijnt acht keer per jaar en wordt verspreid onder de wijk-
gemeenten van de Protestante Gemeente Leiden (PGL). 
Contact en kopij: info@kerkelijkbureauleiden.nl 
 
Contact Predikant 
U kunt contact opnemen met ds. Margreet Klokke wanneer u 
graag nader wilt kennismaken of wanneer er levens- en zinge-
vingsvragen in u omgaan. Ook wanneer u overweegt uw 
kind(eren) te laten dopen, uw huwelijk of relatie te laten inze-
genen of een ander kruispunt in uw leven te markeren met een 
ritueel. 
E-mail: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
In geval van ziekte of overlijden kunt u altijd bellen, ook buiten 
spreekuurtijden. | Telefoon: 06-48228505 

 
 
 

http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter
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WELKOM 
 

We zijn een kerkgemeenschap midden in de stad. Voor ons bij de 
Leidse Binnenstadsgemeente betekent dat open zijn voor ieder-
een, zonder dat je lid hoeft te zijn of te worden. Met deze gids 
willen we zichtbaar maken wat we allemaal te bieden hebben, voor 
mensen die heel gevarieerde achtergronden en ervaringen kunnen 
hebben en die op hun beurt ook ons inspireren en verrijken. 
We zien u graag, weer of voor het eerst, in de Hooglandse Kerk! 

 
Met hartelijke groet, 
Henk ten Voorde, voorzitter van de kerkenraad 

 
 Willeke Smits               Ronald Hartsuiker & Peter Breedijk      Tim Wildeman & Robert Huurnink 
 Organist LBG                      Kosters/beheerders                                     Jeugdwerkers 
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KERKDIENSTEN 
 
Zondagmorgen 
Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Hooglandse Kerk. De liturgie 
wordt in de kerk uitgedeeld en is ook te vinden op de website. De diensten zijn ook 
te volgen via een livestream op YouTube (ga naar YouTube en zoek ‘Leidse Bin-
nenstadsgemeente’) en blijven enkele weken staan, alsmede via www.kerkomroep.nl 
(kies ‘Leiden’ en daarna ‘Hooglandse Kerk’). De preken en gebeden zijn na te lezen 
op de website. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, thee en 
limonade, in het koor van de kerk.  
Website: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
Thema’s kerkdiensten 2022-2023 

 Door het jaar heen: Vier diensten over ‘De spiritualiteit van de seizoenen’, met 
als thema’s: herfst/melancholie, winter/verinnerlijking, lente/verlangen en zo-
mer/uitbundigheid.  

 September/oktober: ‘Exodus, boek van bevrijding’, verhalen over vrijheid en 
verantwoordelijkheid en de juiste verhouding daartussen. Aanleiding: De oor-
log in Oost Europa en de vragen rond democratie in West Europa.  

 November: ‘Rituelen rond oogst en gedachtenis’. In de herfst wordt er in de 
kerk stil gestaan bij de oogst van het afgelopen jaar, en de verliezen. Rituelen 
helpen om te leven met wat een mens niet kan controleren. 

 December: ‘Tussen hemel en aarde’:  In de verhalen die bij de Advent horen, 
komen nogal wat engelen voor. Deze gevleugelde gestalten maken voelbaar: 
Er is meer tussen hemel en aarde dan voor het oog zichtbaar is. De hemel 
komt zelfs naar de aarde toe, in een mens, in Jezus. Dat vieren we met Kerst-
mis. 

 Januari/februari: ‘Over koningschap en macht’. Leiding geven vraagt van je 
dat je kunt omgaan met macht. Je kunt je in dit opzicht spiegelen aan de ver-
halen over koning Achab uit 1 Koningen…  

 Maart/april (40-dagentijd): ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’, heeft Jezus 
zijn leerlingen ooit gevraagd. Een vraag, die actueel blijft. Wat maakt, dat Hij 
tot op vandaag gevolgd wordt? Ook gezichtspunten vanuit de niet-westerse 
theologie worden erbij betrokken.   

 Stille week en Pasen: ‘Jezus door de ogen van Johannes’, met inspiratie uit een 
boek van John Ashton, ‘Understanding the fourth gospel’  

 Tussen Pasen en Pinksteren: ‘Brieven over de opstanding’. Paulus schreef in 
de brief aan de Galaten over de betekenis voor hem van zijn ontmoeting met 
de opgestane. Wat zou je/u hier zelf over schrijven? De brief van toen en de 
brieven van nu worden met elkaar in gesprek gebracht.  

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/
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Leidse Cantorij 
De Leidse Cantorij is sinds 1968 
verbonden aan de Hooglandse 
Kerk. Het koor heeft een zeer ruim 
repertoire en verleent doorgaans 
elke eerste zondag van de maand 
en tijdens kerkelijke hoogtijdagen 
een bijdrage aan kerkdiensten. Di-
rigent is Hans Brons en vaste bege-
leider is Willeke Smits. 
Meer informatie en contact: 
www.leidsecantorij.nl 
 
Vespers 
Het Cluster Binnenstad van Marekerk, Ekklesia Leiden en de LBG, organiseert eens 
per jaar een gezamenlijke vesper: op 22 februari 2023 (Aswoensdag). Vooraf is er 
een sobere maaltijd. Meer informatie en contact voor opgave volgt. 

 

Evensongs 
Aanvang 17.00 uur, Hooglandse Kerk. 
Data 2022: 14 aug, 11 sep, 9 okt / 2023: 
23 apr, 14 mei en 11 juni 
Meer informatie en contact: 
www.evensongsleiden.nl 
 

Cantatediensten 
Data: 30 oktober éénmalig om 15.00 
uur in de Marekerk, 31 december, 28 
februari en 26 maart om 17.00 uur in de 
Hooglandse Kerk 
Meer informatie en contact: 
www.stichtingcantate.nl

 
  

Bijzonder Kerkenwerk Leiden 
Het Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) is een zelfstandige commissie van de 
LBG, die kerkdiensten organiseert voor iedereen die belangstelling heeft voor 
religie en zingeving, en voor wie meer geloofsvragen dan -antwoorden heeft. 
Daarbij staat muziek centraal. Contact: bkl@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
Meer informatie: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/bkl 

http://www.leidsecantorij.nl/
http://www.evensongsleiden.nl/
http://www.stichtingcantate.nl/
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/bkl/
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Vesper Allerzielen 
Zondag 6 november 2022, ‘Requiem’ van vast te stellen componist, door de 
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. Voorganger: ds. Margreet Klokke. Organist: 
Willeke Smits. 
 
Kerstnachtdiensten – 24 dec 2022 
Kinderdienst: 18.30 uur, met Matthijs de Jong 
Avonddienst: 20.30 uur en Nachtdienst: 22.30 uur, met ds. Margreet Klokke 
m.m.v. K&G (onder voorbehoud) Meer info t.z.t: www.leidenviertkerstmis.nl 
 

KINDEREN EN JONGEREN 
 

Er zijn diverse groepen en activiteiten voor de jeugd. Hieronder een kort overzicht. 
Meer informatie is te vinden op de website.  

 
Crèche 

 tot 4 jaar 
Op zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst crèche, in de Burchtzaal, voor kin-
deren tot 4 jaar. De kinderen kunnen spelen of knutselen en er wordt voorgelezen. 
Ook is er tijd voor een tussendoortje dat de kinderen zelf mee mogen nemen. Tij-
dens de collecte worden de kinderen opgehaald, zodat de dienst gezamenlijk kan 
worden afgesloten. Contactpersoon: Elisabeth Wunderle, crechelbg@gmail.com 

 
Kindernevendienst 
 basisschool groep 1 t/m 5 
Er is elke zondagmorgen Kinderne-
vendienst (KND) voor kinderen van 
groep 1 t/m 5. De kinderen starten 
de dienst samen met hun ouders in 
de kerk. Nadat de predikant met de 
kinderen een gesprekje over het 
thema heeft gedaan, gaan ze met hun 
eigen kaars naar de KND, op de eer-
ste verdieping van het Hooglandse 
Huys. De KND gebruikt ‘Bijbel Ba-
sics’ van het Nederlands Bijbelge-
nootschap. Tijdens de collecte ko-
men de kinderen terug om de dienst 
gezamenlijk af te sluiten. Contactper-
soon: Ans van Broekhuizen, 
a.m.de.rooij@hum.leidenuniv.nl 

Basics! 
 basisschool groep 6 t/m 8 
Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 is 
er op de eerste en derde (en soms 
vijfde) zondag van de maand tijdens 
de kerkdienst: Basics! De groep be-
gint de dienst samen met hun ouders 
in de kerk. Nadat de predikant met de 
kinderen een gesprekje over het 
thema heeft gedaan, gaan ze naar de 
Moriaanzaal in het Hooglandse Huys. 
Ze werken met de ‘Samenleesbijbel’ 
van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap. Op hoogtijdagen is er geen Ba-
sics! (bv Kerst, Pasen, etc.) Contact-
persoon: Jutta Hartkoorn, juttahart-
koorn@gmail.com 

 

http://www.leidenviertkerstmis.nl/
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Jeugd van Tegenwoordig (JVT) 

 middelbare school 
Voor alle tieners op de middelbare school wordt op de tweede zondag van de maand 
JVT georganiseerd, in de Moriaanzaal van het Hooglandse Huys. De JVT begint 
om 10.00 uur met drinken en wat lekkers. De thema’s variëren en hebben altijd een 
link met het dagelijks leven van de jeugd.  
Contactpersoon: Antje Ras, antjeras@hotmail.com 
 
Dienst met Jongeren 
Drie keer per jaar is er een speciale kerkdienst die door de predikant, de jeugdwerker 
en de jongeren samen wordt georganiseerd. In de dienst is ruimte voor de muziek-
keuze van de jongeren en voor hun eigen vragen en antwoorden. 
De diensten zijn gepland op 16 okt. 2022, 19 feb. en 4 jun. 2023 
 

Activiteiten voor Kinderen en Jongeren 
Kliederkerk 
Eens in de twee maanden is er op zaterdagmiddag Kliederkerk, een afwisselend 
middagprogramma vooral gericht op kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders of 
andere belangstellenden. Er is een interactieve vertelling van een bijbelverhaal, er 
wordt gezongen en je kunt kiezen uit verschillende activiteiten die aansluiten bij het 
thema. Het gaat om creativiteit, samenspel en ontmoeting. De middag wordt afge-
sloten met een gezamenlijke maaltijd. De middagen beginnen om 15.45 uur en zijn 
rond 18.00 uur afgelopen. Locatie: Hooglandse Huys, Hooglandse Kerkgracht 50. 
Data: 8 okt., 26 nov., 28 jan., 18 mrt., 2 apr., 3 jun. Contact: jeugdwerk@leidsebin-
nenstadsgemeente.nl 
 
Jeugd- en Jongerenevents 
Twee keer per jaar worden grootschaliger evenementen georganiseerd voor kin-
deren of jongeren, door een PgL brede werkgroep van jeugdwerkers. Kijk voor een 
impressie en actuele data op Facebook: 
facebook.com/LBGkinderenjeugdevenementen 
 

ACTIEF IN DE LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE 
 
Activiteiten & Cursussen 
De Leidse Binnenstadsgemeente biedt naast de kerkdiensten een ruim aanbod aan 
activiteiten en cursussen. Het zijn momenten om elkaar te ontmoeten, je samen te 
verdiepen in bepaalde thema’s, samen te praten, te lachen, muziek te maken, te wan-
delen, of even stil te zijn. De activiteiten en cursussen zijn open voor iedereen die 
mee wil doen, u hoeft geen lid te zijn of te worden, enkel wordt van mensen die 
geen LBG-lid zijn een kleine bijdrage gevraagd. De meeste activiteiten en cursussen 
zijn voor iedereen toegankelijk, enkele zoomen in op een bepaalde generatie of 
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levensfase. Het hele aanbod staat in deze gids en op website. Voor vragen en opgave 
kunt u terecht bij de aangegeven contactpersonen. 
 
Raden en werkgroepen 
Een levendige kerkgemeenschap als de Leidse Binnenstadsgemeente kan niet 
draaien zonder vrijwilligers. Het meewerken in een van de vele raden en werkgroe-
pen is een manier om elkaar te ontmoeten en vooral praktisch samen te werken om 
de kerkdiensten en verschillende activiteiten te organiseren en vorm te geven. Er 
zijn bestuurlijke raden, werkgroepen in en om de kerkdiensten en werkgroepen in 
en om de Hooglandse Kerk. Ze staan allemaal in deze gids, na de Activiteiten en 
Cursussen, en tevens op de website. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij de 
aangegeven contactpersonen. 
 

ACTIVITEITEN & CURSUSSEN 

 
Cursus ‘Kern van de Christelijke Traditie’ 
 voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijke 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 ge-
stalte voor jou persoonlijk? Wat is ‘de Heilige Geest’? Zijn er ervaringen in je dage-
lijks 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? 
Deze cursus is vooral bedoeld voor mensen met deze vragen. 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 cursus 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 28 sept., 12 en 19 okt., 9 en 23 nov., 14 dec., 4 en 
25 jan., 8 en 22 feb., 8 en 22 mrt. en 19 apr., steeds van 20.15 tot 22.00 uur. 
Afsluitende maaltijd: 3 mei, voorbereidingsdag op de Pinksterdienst: 20 mei. 
Locatie: bovenzaal van het Hooglandse Huys. Aantal deelnemers: maximaal 15. 
Van mensen die geen LBG-lid zijn, wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 
NIEUW - Intervisiegroep ‘Opvoeden met geloof’ – via Zoom 
 voor wie uitwisseling zoekt met andere ouders/opvoeders over het gesprek met kin-

deren naar aanleiding van bijbelverhalen en geloofsvragen 

Het gebeurt altijd als je er niet op bedacht bent: Je kind komt ineens met een mooie 
vraag over God of de bijbel. Hoe reageer je dan? Welke gouden momentjes heb je 
in dit opzicht met je kind(eren), en welke momenten zou je nog wel eens (beter!) 
willen overdoen? Over dit soort vragen wordt er gesproken in de Intervisiegroep. 
Ter inspiratie wordt er elke keer ook een hoofdstuk uit een boek besproken:  ‘Nooit 

mailto:klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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meer een kleurplaat’ van Maartien Hutter en Henk Kuindersma. De leiding berust 
bij ds. Margreet Klokke en jeugdwerker Robert Huurnink.   
Data: donderdagavond 6 okt., 1 dec. 2022, 2 feb., 20 apr. en 29 jun. 2023, van 20.30 
tot 21.45 uur via Zoom. 
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 
NIEUW – Cursus ‘Het geheim van Johannes’  
Het Nieuwe Testament telt vier evangeliën, Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes. 
Tijdens de zondagse kerkdiensten wordt er altijd alleen maar stil gestaan bij een 
klein stukje uit zo’n evangelie. De tekst komt zelden in zijn geheel tot klinken. Dat 
is jammer, want elke evangelist heeft z’n verhaal anders vorm gegeven, afhankelijk 
van wat hem het meest geraakt heeft in de gestalte van Jezus. Het kan verrassend 
en verdiepend zijn, om ‘close reading’’ toe te passen op z’n verhaal. Hoe heeft hij 
het in literaire zin opgebouwd, wat is z’n centrale thema, op welke manier brengt 
hij zijn persoonlijke geraaktheid over,  wat is z’n theologie? Eerder is de cursus ‘Het 
geheim van Marcus’ al gegeven. Dit jaar kun je meedoen met ‘Het geheim van Jo-
hannes’.   
Data: dinsdagen 8, en 22 nov en 6 en 20 december 2022, van 20.15 tot 22.00 uur. 
Locatie: bovenzaal van het Hooglandse Huys. Aantal deelnemers: maximaal 20. 
Begeleiding & opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 
In Gesprek op Vrijdagavond 
 voor Young Professionals 
Wanneer je aan het einde van je studie bent, of aan het begin van je werkende leven, 
ga je meestal niet elke zondag naar de kerk. Àls je dan weer eens gaat, kom je lang 
niet altijd leeftijdgenoten tegen. Dat is jammer, want je zoekt toch herkenning. Het 
is fijn om ervaringen te delen, ook over geloven, met mensen die in dezelfde levens-
fase zitten. Daarom komen 20-gers en 30-gers bij elkaar op de laatste vrijdag van de 
maand. Er wordt steeds een gast uitgenodigd die iets te vertellen heeft dat tot ge-
sprek uitnodigt. Wie zin heeft is van harte welkom om (een keer) aan te sluiten! 
Locatie: Hooglandse Huys, Hooglandse Kerkgracht 50, Leiden. 
Eerste avond: 30 sep. 2022, daarna elke laatste vrijdag van de maand. 
Gesprekleiders: Robert Huurnink en Tim Wildeman 
Contact en opgave: Robert Huurnink, robert@roberthuurnink.nl 
 
Wijn en Wijsheid 
 voor studenten 
Filosoferen met een glas wijn. Heerlijk toch? Bij Wijn en Wijsheid kun je een goed 
gesprek voeren n.a.v. gelijkenissen van Jezus – verhalen die vol praktische levens-
wijsheid zitten. Samen met leeftijdgenoten duik je in deze verhalen en ga je ernaar 
op zoek wat ze kunnen betekenen voor je eigen leven. Je krijgt er nieuwe perspec-
tieven door, zowel op de bijbel, als op je eigen verhaal. Er wordt inspiratie gevonden 
in het boek: ‘Geef mij die dwaze meisjes maar’ van Koen Holzapfel e.a.  

mailto:robert@roberthuurnink.nl
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Locatie: Hooglandse Kamer, Nieuwstraat 58, Leiden 
Data: 2 feb., 16 feb. en 2 mrt 2023 
Tijd: 20:00 – 21:30 
Contact en opgave: Tim Wildeman, tim.omarm@gmail.com 
 
Leerhuis Groene Bijbeluitleg 
Tegenwoordig is alles 'groen'. Maar hoe zit het met de 'groene' bijbellezing en bijbeluitleg? 
Is dat een een trucje om de Bijbel te laten zeggen wat ons goed uitkomt? Of kunnen we tot 
nieuwe inzichten komen als we de teksten lezen vanuit het besef dat de aarde niet van ons 
is? Het thema is niet alleen heel actueel, maar ook valt er voor dit onderwerp veel meer in 
de Bijbel te ontdekken dan je zou denken. Het zijn aspecten die in de (christelijke) uitleg 
soms onderbelicht zijn geraakt door de nadruk op geloof en redding als iets geestelijks.  
Data: 27 sept, 18 okt, 22 nov, 13 dec, 17 jan,  14 feb, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni.  
Info bij Matthijs de Jong, matthijsjdejong@gmail.com  
 
Donderdagochtendkring 
 voor actieve, belangstellende gepensioneerde 
Deze kring is vijftien jaar geleden opgericht door wijlen ons gemeentelid Jan den 
Boeft. Zijn doelgroep was de ‘actieve, belangstellende gepensioneerde’. Vijf seizoe-
nen terug heb ik het stokje van hem overgenomen. De groep telt momenteel zo’n 
20 deelnemers. Een mooie omvang voor een gesprek.  
We komen gemiddeld eén keer in de drie weken bijeen, steeds op een donderdag-
morgen tussen 10 en 12 in het Hooglandse Huys. We bespreken dan in een ont-
spannen sfeer allerlei onderwerpen die ons als religieuze en maatschappelijk betrok-
ken mensen interesseren. De onderwerpen worden mede door de groep aangedra-
gen. Af en toe is er een gastspreker. Afgelopen seizoen hebben we de draad na een 
mager covid-jaar weer opgepakt. Dat hopen we ook het komend seizoen te kunnen 
doen, geprikt en geboosterd en/of genezen. De eerste bijeenkomst is vastgesteld op 
donderdag 1 september. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. Graag van 
te voren aanmelden bij Jan Boersema: boersema@cml.leidenuniv.nl  
 
NIEUW  ‘Afstemmen op de Eeuwige’ - meditatiecursus 
Vanouds is de 40-dagentijd een periode van inkeer en omkeer, van aandacht voor 
de eigen geestelijke weg. Dit jaar kun je hier in de LBG invulling aan geven door 
deel te nemen aan een serie avonden aan de hand van het boekje ‘Afstemmen op 
de Eeuwige’ van Corinne Groenendijk (uitgeverij Narratio). Tijdens de cursus wor-
den de klassieke vijf stappen op de geestelijke weg gevolgd, d.m.v. gesprek en me-
ditatieoefeningen. Iedereen kan meedoen, ook wie geen of weinig ervaring heeft 
met mediteren.  
Data: dinsdagen 14 en 28 februari en 14 en 28 maart.  
Aantal deelnemers: maximaal 15 
Locatie: Hooglandse Kamer. 
Begeleiding & opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
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Labyrint lopen 
Een Labyrint vormt een pad dat je kunt lopen, een korte pelgrimsreis die je kunt 
gaan. Het is een vorm van spiritualiteit die van buiten naar binnen werkt. Je lichaam 
neemt je geest mee, ze gaan weer een eenheid vormen. De inspiratie bij het lopen 
van het labyrint halen we uit een Bijbelverhaal. Door de wendingen in het labyrint 
vervlecht het Bijbelverhaal zich met jouw verhaal. In principe houden we elke 
tweede dinsdag van de even maanden, voor het eerst weer op 11 oktober, een laby-
rint-avond. Aanvang: 20.00 uur, de locatie wisselt, die maken we bekend via email.  
Werkgroep Labyrint: Rietje van Wijlen, Jutta Hartkoorn, Barbara Heubeck-Duijts, 
Marius van der Heul. Vragen en opgave: labyrint.pgl@gmail.com 
 
Kring ‘Mystiek & Ervaring’ 
Vanaf september lezen we in 5 à 6 avonden mystieke teksten uit de Joods-Christe-
lijke traditie en trekken we parallellen met andere mystieke stromingen. Er bestaat 
een keur aan teksten uit verleden en heden waarin schrijvers, zoals Dag Ham-
marskjöld, Meister Eckhart, Etty Hillesum en Angelus Silesius, woorden weten te 
geven aan hun geloof en twijfel, aan hun zoeken en gevonden worden. De prakti-
sche mystiek en de eigen ervaring zal in onze gesprekken centraal staan. Coördinatie: 
Peter Bakker & Ronald Hartsuiker. 
Aantal deelnemers: maximaal 12. 
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
NIEUW – Boekenclub ‘Bidden in de nacht’ van Tish Warren 
Veel mensen zitten op een boekenclub. Deelnemers lezen dezelfde boeken en wis-
selen hun indrukken uit. Dat stimuleert tot lezen, en inspireert! Meestal is het lite-
ratuur, die gelezen wordt. Maar er verschijnen ook veel boeken over spiritualiteit en 
geloof. Zo is het idee opgekomen, om ook in de kerk een boekenclub te beginnen. 
Voor dit seizoen is er gekozen voor het boek ‘Bidden in de nacht’ van de Ameri-
kaanse theoloog Tish Warren. In dit boek overweegt zij, hoe je gelovig kunt omgaan 
met periodes waarin je als mens geconfronteerd wordt met je kwetsbaarheid. Kan 
een ritueel als bidden op zo’n moment helpen? En zo ja, hoe dan? Dit boek nodigt 
uit tot het delen van ervaringen. Er zit een gesprekshandleiding achterin.  
Samenroeper: Pleun Stehouwer. Theoloog Popko Kuiper is erbij voor de nodige 
kennis. 
Data: na onderling overleg, locatie: Hooglandse Kamer.  
Contact en opgave: Pleun Stehouwer, pleunstehouwer@gmail.com of ds. Margreet 
Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 
NIEUW – Drie avonden over liturgie en kerkmuziek 
Donderdag 10 nov. 2022, 20.00 uur: ‘Struinen door de psalmen’. Dit is een pro-
gramma dat wordt aangeboden door Kerkzang.nl, een organisatie die kerkzang pro-
moot en ondersteunt. Willeke Smits, organist van de Hooglandse Kerk en Catrien 
Posthumus Meyjes, cantor van de Grote Kerk Dordrecht, nemen je mee in ‘Psalmen 

mailto:pleunstehouwer@gmail.com
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anders’, aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Deze bundel 
komt uit in augustus 2022, en biedt een gedurfde eigentijdse hertaling van de psal-
men, op (meest nieuwe!) muziek gezet.  
Dinsdag 24 jan. 2023, 20.00 uur: ‘The holy flow’, een avond over de ‘flow’ die er als 
het goed zit in de liturgie, en wat daarvoor nodig is. Begeleiding: Willeke Smits, 
organist en Michiel Harmsen, ‘Verger’ bij de evensongs in de Hooglandse Kerk 
Dinsdag 21 mrt., 20.00 uur: De drie dagen van Pasen, een avond over de diensten 
in de Stille Week. Begeleidding: Willeke Smits, organist en ds. Margreet Klokke 
 
Kerst in de Hooglandse Kerk  
De deuren van de Hooglandse Kerk staan in de week voor Kerstmis wijd open voor 
belangstellenden. Een speciaal team zorgt voor een programma met welkom, stilte 
en muzikale omlijsting.  
Contactpersoon is Hans Wijntjes, h.wijntjes@ziggo.nl 
 

Activiteiten Pastorale raad 
 

Ontmoetingsavonden / Huiskameravonden 
De pastorale raad organiseert sinds het najaar van 2021 weer ontmoetingsavonden 
bij gemeenteleden thuis. Per wijk vindt op het adres van één van de gemeenteleden 
een kleinschalige bijeenkomst plaats. Het gaat om een laagdrempelige, huiselijke 
avond waarin het uitwisselen van geloofservaringen voor meer verbinding met el-
kaar kan zorgen. Ds. Margreet Klokke zal met een ouderling, Willemijn van der Bijl 
of Monica van der Heul, de avond leiden. Mocht u uw huis beschikbaar willen stel-
len, email dan naar: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
Data: 20 okt. (Binnenstad), 24 nov. 2022 (Leiden Zuid-West), 12 jan. (Leiden Noord 
en de Kooi), 9 mrt. (Oegstgeest) en 11 mei 2023 (overige randgemeenten).  
 
Jubilarissenmiddag 
 voor kroonjarigen vanaf 50 jaar en huwelijksjubilea vanaf 25 huwelijksjaren 

Ieder jaar organiseert de pastorale raad een speciale middag voor jarigen met een 
kroonjaar vanaf 50 jaar (60, 70, 80, 90 & 100 jaar!) en bruidsparen met een jubileum 
vanaf 25 huwelijksjaren. Tijdens ene informele ontmoeting wordt de dankbaarheid 
gevierd met koffie, gebak en vooral samenzijn. Eenieder die hiervoor in aanmerking 
komt, ontvangt een persoonlijke uitnodiging. Let op onze website voor de datum!  
Contact Geertrui Betgen: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
Bezoekersgroep 
De Bezoekersgroep bezoekt gemeenteleden met een bloemetje voor verjaardagen 
vanaf 80 jaar en huwelijksjubilea. Wij zoeken nog 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, neldeboer1944@gmail.com | 06-22217819 

 

mailto:h.wijntjes@ziggo.nl
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RADEN & WERKGROEPEN 
Kerkenraad 
De kerkenraad coördineert en organiseert alle activiteiten in onze geloofsgemeen-
schap. De ouderlingen en diakenen vormen samen met de predikant de leden van 
de kerkenraad. Het dagelijks bestuur – het moderamen – bereidt voor, voert uit en 
behartigt de dagelijkse gang van zaken. De raad komt één keer per twee maanden 
bijeen. De nadruk ligt op inhoudelijke thema’s. 
Voor vragen en/of suggesties kunt u bij de scriba van de LBG terecht. 
Contact: scribalbg@gmail.com 
 
Pastorale raad 
De pastorale raad zorgt ervoor dat we in de LBG actief naar elkaar omzien. Deze 
raad bestaat uit ouderlingen en contactpersonen van diverse activiteiten. Ze doet 
bezoekjes, coördineert de bloemengroet en organiseert o.a. de opening van het 
nieuwe seizoen en de open dagen rond Kerstmis. De raad is ook verantwoordelijk 
voor de Digitale Nieuwsbrief en de huiskameravonden. 
Contact: Jan Wolzak, jan.wolzak@gmail.com 
 
Diaconale raad 
De Diaconale raad initieert, coördineert, faciliteert en stimuleert de diaconie, dat is 
concrete hulp en dienstverlening aan mensen in nood. Ze zorgt o.a. voor inzamel-
acties voor de Voedselbank, kaartenacties voor Amnesty International en een Va-
kantietas voor kinderen die weinig hebben. Ze organiseert het avondmaal in de 
kerkdiensten, zorgt voor de sobere maaltijd aan het begin van de 40-dagentijd en 
regelt dat er maandelijks gebak te koop is op zondag na de dienst voor het diaconale 
project ‘Changu Nepal’. 
Meer informatie, input of meedoen? 
Mail dan naar: diaconaleraadlbg@gmail.com 
 
Jeugdraad 
De jeugdraad zet zich in voor het ontwikkelen van kinderen en jongeren in de chris-
telijke traditie en geloven. Ook streeft zij ernaar dat de jeugd zich thuis voelt in de 
kerk, door de jeugd actief bij de gemeente te betrekken en het jeugdwerk op de 
kerkdiensten af te stemmen. Naast de bijeenkomsten op zondag, worden er ook 
andere activiteiten georganiseerd, die informeler zijn en meer gericht op gezelligheid 
en onderlinge verbinding, waarbij ook de jeugd van andere gemeenten kan aanslui-
ten. Zo ontstaat een hechtere groep en ervaren ze dat ze niet de enigen in de stad 
zijn die naar de kerk gaan. 
Er is van alle groepen binnen het jeugdwerk iemand in de jeugdraad aanwezig, even-
als de jeugdouderlingen, jeugddiaken, doopouderling, predikant en jeugdwerker. 
Contact: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl  

 

 

http://pgborne.nl/organisatie/predikanten/
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KERKDIENST LBG 
 

Vervoersdienst 
Voor oudere mensen die slecht ter been zijn en toch graag de kerkdienst willen 
bijwonen, is vervoer mogelijk van- en naar de kerk. Wilt u ook rijden of gereden 
worden van en naar de kerk? Meldt u dan bij: Jan Wolzak, jan.wolzak@gmail.com 
 
Werkgroep Ontvangst 
De Werkgroep Ontvangst heet elke zondag, bij binnenkomst in de kerk, de bezoe-
kers welkom. De bezoekers ontvangen een liturgie en zo nodig aanvullende infor-
matie. Contact: Anneke Verschragen, telefoon: 071-5122332 
 
Lectoren 
De lectoren lezen de eerste bijbellezing tijdens de zondagmorgendienst. Er is elk 
jaar plek voor nieuwe lectoren. Als u interesse heeft, dan kunt u zich aanmelden. 
Contact: Rietje van Wijlen, rietje@vanwijlen.com 
 
Audio Visueel team (AV team) & Geluidsgroep 
Deze groep zorgt voor de uitzending van de kerkdiensten via een livestream op 
YouTube, zowel de beeldregie als het geluid wordt door deze groep verzorgd.     
Feeling met technische apparatuur en een goed oor is vereist. 
Contact: Peter Breedijk, info@hooglandsekerk.com 
 
Liturgiecommissie 
Deze commissie leidt op dit moment een slapend bestaan. Als het nodig is, worden 
er diverse gemeenteleden gevraagd om mee te denken met de predikant, de organist 
en de dirigent van de Leidse Cantorij over eventuele aanpassingen in de liturgie. 
Contact: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Kerk in de Stad 
 
Openstelling Hooglandse Kamer en – Kerk.  
Sinds het najaar van 2021 is de Hooglandse Kerk het gehele jaar door te bezichtigen 
via de Hooglandse Kamer aan de Hooglandse Kerkgracht op woensdag- en zater-
dagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur. De Kamer is verwarmd, op deze manier kunnen 
de vrijwilligers er ook in de winter gastheer/ -vrouw zijn. Wil je helpen bij de open-
stelling, dan kun je je melden bij Jacques van Beek via info@hooglandsekamer.nl  
 
Hooglandse Kamer – ruimte tussen stad en kerk 
In de Hooglandse Kamer organiseert de Leidse Binnenstadsgemeente activiteiten 
die inspiratie kunnen geven aan een breed publiek van Leidenaars en toevallige 
voorbijgangers. Drie keer per jaar is er een expositie van beeldende kunst te zien. 
Er worden ontmoetingen gehouden met mensen die een bijzonder verhaal te 
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vertellen hebben, van binnen en van buiten de gemeente. Er zijn middagen over 
(pop)muziek en spiritualiteit. En er worden cursussen gegeven die te maken hebben 
met zingeving, o.a. voor studenten en young professionals.  We hopen dat de Hoog-
landse Kamer op den duur een begrip wordt in de stad: een plek waar je Kamervra-
gen kunt stellen, Kamermuziek kunt horen, Kamerkunst kunt zien, Kamerlid 
(vriend) en/of Kamerling (cursusdeelnemer) kunt worden. Voor meer informatie: 
zie www.hooglandsekamer.nl  
 
Cateringgroep 
Deze groep verzorgt de catering bij evenementen die in de Hooglandse Kerk wor-
den georganiseerd. Koffie en thee, lunches en buffetten. Deze groep is de ruggen-
graat van de exploitatie van de Hooglandse Kerk. 
Contact: Ronald Hartsuiker, info@hooglandsekerk.com | 071-5149636 
 
Poetsgroep 
Om er zo netjes mogelijk bij te zitten, schrobben, stoffen, poetsen en boenen de 
leden van deze groep wekelijks tweeënhalf uur, met professionele schoonmaakap-
paratuur, de vloeren, wanden, ramen, koperwaren, stoelen en banken in zowel de 
kerk als in het Hooglandse Huys. Het is een gezellige groep medewerkers die hun 
vrijwilligerswerk enthousiast en fluitend doen. 
Contact: Ronald Hartsuiker, info@hooglandsekerk.com | 071-51496 36 
 
Klaarzet- en opruimgroep 
Deze groep zorgt voor het omzetten van de stoelen en banken voor de kerkdiensten 
en evenementen. De groep kan ieder jaar aanvulling gebruiken. 
Contact: Ronald Hartsuiker, info@hooglandsekerk.com | 071-5149636 
 
Kunstkring – voor advies 
Omdat zowel de Hooglandse Kerk als de Hooglandse Kamer (Burchtzaal) zich ge-
weldig goed leent voor exposities, is er een kring van adviseurs gevormd, die be-
trokken wordt bij het organiseren van tentoonstellingen. Deze experts adviseren 
ook de kerkenraad over het erfgoed dat in de kerk aanwezig is. Voorzitter: Rebecca 
Roskam, roskam@freeler.nl  
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CONTACT LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE 

CONTACT LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE 

Algemeen 
Voor contact en alle vragen: info@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
Predikant ds. Margreet Klokke 
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden 
Email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
Tel.: 06-48228505 | Telefonisch spreekuur: di-vr, 9.00-9.30 
 
Jeugdwerkers Robert Huurnink en Tim Wildeman 
Contact via: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
Kerkenraad 
Contact via de Scriba: scribalbg@gmail.com 
 
Koster/beheerder Hooglandse Kerk 
Ronald Hartsuiker en Peter Breedijk: info@hooglandsekerk.com, 071-5149636 
 
Organist 
Willeke Smits: info@willekesmits.nl, 06-21545969 
 
LBG kas 
Steunt u het werk in onze geloofsgemeenschap? De activiteiten en groepen 
worden gefinancierd door de LBG kas. U kunt een gift overmaken via: NL30INGB0000111806 
t.n.v. Leidse Binnenstadsgemeente o.v.v. Gift 
Penningmeester is Rien Rouw: penningmeester@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
LBG werkt samen met: 

 Hooglandse Kerk: www.hooglandsekerk.nl 

 Bijzonder Kerkenwerk Leiden: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/bkl 

 Leidse Cantorij: www.leidsecantorij.nl 

 Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk: www.vriendenhooglandsekerk.nl 

 Stichting Cathedral Organ Leiden (SCOL): www.cathedralorgan.nl 
 
Leidse Binnenstadsgemeente Online 
Website: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Social media:       YouTube,       Facebook,       Twitter 
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