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Geloofsgemeenschap  
De Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) is een geloofsgemeenschap in de monumentale 
Hooglandse Kerk. Door het stellen van vragen zoeken we vanuit de Joods-christelijke traditie 
naar nieuwe verrassende inzichten uit de Bijbel. Dat boek is de bron die ons blijvende 
inspiratie en perspectief geeft en mensen van verschillende afkomst verbindt. Samen zoeken 
we naar het Goddelijk geheim en de kracht van het Evangelie.  
 
In onze gastvrije gemeenschap kunnen we vooral zijn wie we zijn. De contacten gaan over 
grenzen van leeftijd en dogma’s heen. Zo zie we ook diaconaat en pastoraat. Als vitale 
geloofsgemeenschap hechten we aan kwaliteit. Kerkmuziek is deel van onze geloofsbeleving 
en de Leidse Cantorij verleent regelmatig medewerking aan de eredienst.  
 
We zijn kerk in de stad en werken samen met andere geloofsgemeenschappen. In de LBG 
zoeken we de komende jaren naar verdieping, verbinding en jeugd en jongeren. Voor velen 
willen we een gastvrije en laagdrempelige plaats zijn waar mensen en vragen centraal staan.  



 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden  
Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) richt zich op hen die geen sterke band met het instituut 
kerk hebben, maar wel religieus geïnteresseerd zijn. Terugkerende activiteiten zijn de 
laagdrempelige Kerstnachtdiensten in de Pieterskerk, Evensongs en Cantatediensten (zie 
hieronder de data). E-mail: info@evensongsleiden.nl. 
 
Predikant 
Ds Jacob Korf overbrugt de periode tussen het vertrek van ds Alblas en de intrede van de 
nieuwe predikant. Dat zal in ieder geval tot jan/febr 2018 zijn. Hij is bereikbaar op: 06-
46017788 of jacobkorf@ziggo.nl. Ds Korf is beschikbaar voor pastoraat, doop, huwelijk en 
begrafenissen. Daarnaast gaat hij één keer per maand voor in de eredienst. 
 
Kerkelijk medewerker 
Lisette Crew zet jeugd- en jongerenactiviteiten op en begeleidt doopouders. Zij is bereikbaar 
op: 071-5613020 of lisettecrew@gmail.com.  
 
Leidse Cantorij 
De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de Hooglandse Kerk. Het koor bestaat uit 
zo'n 30 - 35 geoefende zangers. Door haar jarenlange rol als Cantorij van de 
Binnenstadsgemeente 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. Er wordt regelmatig gezocht 
naar vernieuwende muziek en een net weer andere aanpak van de muziek in de liturgie in 
goed overleg met de predikant. 
 
Website 
Op de website (www.leidsebinnenstadsgemeente.nl) van de LBG staat alle relevante 
informatie over onze geloofsgemeenschap.  
De webmasters zijn te bereiken via: webmaster@leidsebinnenstadsgemeente.nl. 
 
Leids Kerkblad 
Acht keer per jaar verschijnt het Leids Kerkblad met informatie algemeen en specifiek over 
de verschillende Protestantse en oecumenische geloofsgemeenschappen.  
Copy naar: cent.kerk@xs4all.nl.  
 
Op de Hoogte 
Dit bulletin komt elke twee weken op zondag uit met informatie over de LBG. De activiteiten 
worden ook vermeld. Copy naar: opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl.   
 
Eredienst  
Elke zondag om 10.00 uur in de Hooglandse kerk. Na de eredienst is er koffie, thee en 
limonade in de tuinzaal. Iedereen is van harte welkom. Maandelijks is er gebak te koop voor 
een goed doel. Alle diensten in de Hooglandse kerk zijn te volgen via de Kerkomroep 
(www.kerkomroep.nl. Kiezen voor Leiden en daarna Hooglandse kerk). 
 
Er zijn Evensongs om 17.00 uur in de Hooglandse kerk op: 17 sept, 8 okt, 15 april,13 mei, 10 
juni, 26 aug, 9 sept en 14 okt (www.evensongsleiden.nl). De Cantatediensten zijn op: 29 okt 
en 26 nov in de Pieterskerk. Op 31 dec, 28 jan, 25 feb in de Hooglandse kerk en op 15 april 
in de Pieterskerk. Alle Cantatediensten beginnen om 19.00 uur, m.u.v. die op 31 december 
die om 17.00 uur aanvangt. (www.stichtingcantate.nl). 
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Kerstnachtdiensten  
De Kerstnachtdiensten zijn in samenwerking met Bijzonder Kerkenwerk Leiden. De 
kinderdienst is om 18.30 uur. De avonddienst om 20.15 uur en de nachtdienst begint om 
22.15 uur. (www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl).  
 
Autodienst 
De autodienst van de Hooglandse Kerk is bedoeld voor ouderen die slecht ter been zijn, en 
niet meer in staat zijn om op zondag zelfstandig naar de kerk te komen. De autodienst zorgt 
(volgens rooster) elke zondagochtend voor vervoer van huis naar de kerk en terug.  
Contactpersoon: jan.wolzak@gmail.com. 
 
Dopen 
Aanvraag via de scriba (scribalbg@gmail.com). Er is een doopdienst op 8 oktober. 
 
Huwelijk 
Aanvraag via de scriba (scribalbg@gmail.com). Op de LBG-website staan hierover 
uitgebreide aanwijzingen. 
 
Groepen en activiteiten 
 
Kerkenraad  
Vergadert maandelijks, met elke keer een verdieping en een speciaal thema.  
Vragen en suggesties naar: scribalbg@gmail.com.  
 
Pastorale Raad 
De Pastorale raad staat de wijkkerkenraad bij in de bezinning en uitvoering van 
het pastoraat, coördineert en ondersteunt alle pastorale activiteiten. De Pastorale raad 
bestaat uit ouderlingen en de contactpersonen van de diverse activiteiten. Dit jaar beginnen 
de projecten: “Schuif maar aan”, de “Jubilarissenmiddag” en “Lezingen”. 



Schuif maar aan 
Het maandelijkse maaltijdenproject ‘Schuif maar Aan’ is voor alleenstaanden en ouderen. 
Marieke van Hoffen en Jeanine Geijtenbeek stellen hun huis ter beschikking en bieden voor 
€ 5,00 een maaltijd aan. Gastvrijheid staat centraal en voor alleenstaanden is er geen 
leeftijdsgrens. Data: 14 sept, 12 okt, 16 nov, 14 dec, 12 jan, 15 feb, 15 mrt van 18.30 – 20.30 
uur. Aanmelding: jeaninegeijtenbeek@gmail.com. Halen en brengen is mogelijk. 
 
Jubilarissenmiddag 
Een speciale middag op 20 oktober voor alle jarigen met een kroonjaar en bruidsparen vanaf 
25 huwelijksjaren. In een informele ontmoeting wordt de dankbaarheid gevierd met koffie, 
gebak en vooral samenzijn. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt ontvangt een 
persoonlijke uitnodiging. 
 
Lezingen 
Er wordt nader een nieuw idee uitgewerkt hoe we aan de hand van een aantal lezingen kerk 
en maatschappij nog beter kunnen verbinden. Via Op de Hoogte wordt u over de voortgang 
geïnformeerd. 
 
Bezoekersgroep 
De Bezoekgroep bezoekt gemeenteleden met een bloemetje voor verjaardagen vanaf 75 
jaar en de huwelijksjubilea. Graag zouden wij de groep willen versterken 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, tel. 06 22217819 of neldeboer1944@gmail.com. 
 
Diaconale Raad 
In de Diaconale Raad worden diaconale thema’s en acties doorgesproken en gecoördineerd. 
De Diaconale Raad initieert, coördineert, faciliteert en stimuleert het diaconaat. Verder 
komen de vaste thema’s aan bod als Zending, Werelddiaconaat & ontwikkelingswerk (ZWO) 
en hoe we Christen 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. 
 
Werkgroep Citykerk 
De werkgroep Citykerk legt verbinding met activiteiten in de stad. Op Open Monumentendag, 
de Geluksroute en bij activiteiten in de Leidse binnenstad. Er is aansluiting bij het landelijke 
netwerk en eerste contacten zijn gelegd voor het opzetten van een Pioniersplek. Contact: 
cent.kerk@xs4all.nl.  
 
Crèche  
Tijdens de zondagdiensten is er opvang voor de kinderen tot 4 jaar. De crècheruimte is in de 
Burchtzaal. Contact: verastronkhorst@hotmail.com.  
 
Kindernevendienst 
Alle kinderen vanaf groep 1 tot en met 6 zijn van harte welkom in de kindernevendienst. De 
jeugdwerkers van de kindernevendienst maken gebruik van de methode Kind op Zondag en 
Bonnefooi. De kinderen starten de dienst samen met hun ouders in de kerk, tijdens de 
collecte komen de kinderen terug en sluiten we de dienst gezamenlijk af. Meer weten? Ans 
van Broekhuizen (a.m.de.rooij@hum.leidenuniv.nl) coördineert de Kindernevendienst.  
 
Basics! 
Voor de jeugd uit groep 6, 7 en 8 is er de 1e en 3e zondag van de maand tijdens de 
kerkdienst Basics! Tijdens de Basics lezen we de samenleesbijbel en gaan we met 
opdrachten daaruit aan de slag. Alle gezinnen die een kind in de Basics groep hebben, 
ontvangen vanuit de Kerkenraad een samenleesbijbel voor thuis. 
Contact: janhvdkamp@gmail.com.  
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Kliederkerk 
Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de 
prachtige verhalen van de Bijbel leren kennen. We beginnen om 16.00 uur met een 
gezamenlijke, korte, informele viering met een Bijbelverhaal, zingen en gebed. We sluiten af 
door gezellig met elkaar een eenvoudige maaltijd te gebruiken. Kliederkerk in Leiden is in het 
Hooglandse Huys. De eerste Kliederkerk was een groot succes. De tweede is op zaterdag 4 
november. Kinderen tot 12 jaar, (groot)vaders en (groot)moeders.   
Aanmelden via email: lisettecrew@gmail.com.  
 
Jeugd van Tegenwoordig 
Voor alle pubers op de middelbare school hebben we “De Jeugd van Tegenwoordig”. Deze 
groep komt op de tweede zondag van de maand bijeen in het Hooglandse Huys. We 
beginnen om 10.00 uur met drinken en wat lekkers. Daarna wordt de bijeenkomst geopend. 
De thema’s variëren en hebben altijd een link met het dagelijks leven van “De Jeugd”. Wij 
praten over hoe wij met elkaar en persoonlijk ons geloof vormgeven.  
Contact: joostdiony@casema.nl.  
 
Jongeren events 
Op 28 oktober is in de Hooglandse kerk een interactieve jongerenvoorstelling voor tieners 
genaamd: “Omdat je het waard bent!" Een theatervoorstelling met spel, zang, livemuziek en 
filmfragmenten! Op 3 februari organiseren we in de Marekerk een familieconcert met het duo 
Marcel en Lydia Zimmer. Een feestelijk concert voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. 
 
Doopouders 
Doopouders wisselen samen met Lisette Crew ervaringen uit over de geloofsopvoeding van 
hun kinderen. Bijeenkomsten op: 26 sept, 14 nov, 13 maart en 29 mei om 20.00 uur in het 
Hooglandse Huys. Er is koffiedrinken voor doopouders op 17 sept en 12 nov.  
  
Werkgroep Ontvangst 
De Werkgroep Ontvangst heet bij elke eredienst bezoekers welkom. Deze ontvangen een 
liturgie en zo nodig aanvullende informatie. Contact: Anneke Verschragen 071-5122332.  
 
Lectoren 
De groep lectoren verzorgt de eerste Bijbellezing tijdens de eredienst. De contactpersoon is: 
Hetty Veldhuyzen van Zanten (r.j.veldhuyzenvanzanten@gmail.com). Wie belangstelling 
heeft, graag contact opnemen met Hetty.  
 
Verdiepingskring 
De kring komt ongeveer éénmaal per maand bij elkaar in het Hooglandse Huys en zal 
worden geleid door ds Jacob Korf. Eén van de leden leeft zich 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 gesprekken op. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij Gerda Hamoen (gerda.c.hamoen@gmail.com). 
 
Leerhuis  
We zoeken naar het Bijbelse verhaal over ‘de wet’. De wet is niet in de eerste plaats ‘wat jij 
moet doen’, maar ‘wat God jou geeft’, een heilzame bron van vreugde. Zijn we iets 
waardevols kwijtgeraakt? Bijeenkomsten op: 12 en 26 sept, 24 okt, 21 nov, 12 dec om 20.00 
uur in het Hooglandse Huys. Aanmelden: matthijsjdejong@gmail.com. 
 
 
 
 



 
Donderdagmorgen Gesprekskring 
Deze kring komt om de 3 weken op donderdagmorgen bijeen. De sfeer is ontspannen en we 
bespreken met elkaar allerlei onderwerpen die (iets) met kerk en maatschappij te maken 
hebben. Deze onderwerpen worden ingeleid door (ervarings-) deskundigen. Af en toe wordt 
een excursie gemaakt. De eerste bijeenkomst: 14 september van 10.00 tot 12.00 uur in het 
Hooglandse Huys. Aanmelden: boersema@cml.leidenuniv.nl. 
 
De Openstellingsploeg 
In de zomermaanden is de Hooglandse kerk van dinsdag tot en met zaterdag geopend en 
zijn medewerkers aanwezig om de bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Bij verhuur is 
de kerk gesloten voor bezoekers. Bent u geïnteresseerd in dit mooie en imposante Godshuis 
meldt u dan aan als gastvrouw/heer. Contact: Ronald Hartsuiker, 071-5149636. 
 
De Cateringploeg 
Deze werkploeg verzorgt de evenementen, die in de Hooglandse kerk worden 
georganiseerd. De lunches, buffetten, drankjes, koffie en thee etc. Dit is de ruggengraat van 
de exploitatie van de Hooglandse Kerk. Contact: Ronald Hartsuiker, 071-5149636. 
 
De Poetsploeg 
Om er zo netjes mogelijk bij te zitten, schrobben, stoffen, poetsen en boenen de leden van 
deze ploeg wekelijks op enthousiaste wijze de vloeren, wanden, ramen, koperwaren, 
stoelen, en banken in zowel de kerk als in het Hooglandse Huys. Ze hebben de beschikking 
over professionele schoonmaakapparatuur. Een gezellige groep medewerkers die hun 
vrijwilligerswerk fluitend doen.  
Hebt u tweeënhalf uur over, neem dan contact op met: Ronald Hartsuiker, 071-51496 36. 
 
De Klaarzet- en opruimploeg 
Deze werkploeg zorgt voor het omzetten van de stoelen en banken voor de kerkdiensten en 
evenementen. De ploeg kan ieder jaar aanvulling gebruiken. Wij vragen slechts een goed 
humeur en geen timmermansoog. Mocht u benieuwd zijn naar ons motto, schroom dan niet u 
aan te melden. Contact: Ronald Hartsuiker, 071-5149636. 
 
De Geluidsploeg 
Zij dragen zorg voor een goede werking van de geluidsinstallatie tijdens o.m. erediensten, 
begrafenissen, en trouwerijen. Geen vooropleiding vereist, maar een goed stel oren is 
meegenomen. Er is een protocol en een inwerkperiode. Contact: Bert Favier, 071- 5311302. 
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