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Vijfentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 oktober 2017
Voorganger: mw. ds. M. Klokke
Organist:
S. Booij

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Kosten predikanten
en kerkelijk werkers

Vieren:
Zondag 15 oktober, mw. ds. M. Klokke, ’s Gravenhage. Wat betekenen de
beginwoorden bij elke dienst: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’? Wat is je
ervaring?. We staan stil bij deze vragen aan de hand van Psalm 121.
Zondag 22 oktober, mw. ds. E.M. Ezinga, Leiden.
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Beroepingswerk
Deze weken staan in het teken van het beroepingswerk.
Vorige week zondag zijn we - na een prachtige doopdienst waar we met ds. Jacob Korf
door de Jordaan zijn getrokken naar het beloofde land - in de Lutherse kerk bijeen geweest.
In deze “Op de Hoogte” is een toelichting op het uitbrengen van een beroep op
ds. Margreet Klokke opgenomen. Verder is de gang van zaken beschreven en toegelicht
waarom voor deze predikant uit de Kloosterkerk in Den Haag is gekozen. Vervolgens is een
greep uit de gesprekken in de Lutherse kerk en de verdere procedure verwoord. Bovendien
enkele gegevens van de nieuwe predikant. Het is een wonderlijke toeval dat ds. Klokke
vandaag bij ons voorgaat.
Na de dienst is er een ontmoeting in de Tuinzaal en Moriaanzaal.

Besluit tot uitbrengen beroep op
ds. Margreet Klokke

Presentatie beroepingscommissie
Gang van zaken
De voorzitter van deze commissie,
Jacqueline Rijsdijk, geeft vervolgens
een toelichting op de gevolgde
procedure. Er zijn drie bronnen voor
kandidaten. Ten eerste de namen
voorgedragen vanuit de LBG. Ten
tweede de namen die vanuit de
landelijke PKN zijn aangereikt en
vervolgens de predikanten die zelf
hebben gereageerd op de advertentie.
Het totaalaantal kandidaten op de
groslijst/longlist is uiteindelijk 62.

De leden van de
Leidse
Binnenstadsgemeente (LBG)
hebben besloten
Ds. Margreet
Klokke uit Den
Haag te
beroepen tot
haar
wijkpredikant. Dit is de uitkomst van een
bijeenkomst die op zondagmiddag 8
oktober is gehouden. Eerder gingen de
wijkkerkenraad en de Algemene
Kerkenraad met dit voornemen
akkoord.

De beroepingscommissie heeft in een
eerste ronde al deze kandidaten naast
het profiel van de predikant gehouden.
Daarbij maakte de commissie gebruik
van de informatie die zij via de
sollicitaties, voordrachten, of de
toelichting vanuit de PKN heeft
gekregen, aangevuld met openbare
informatie, zoals online kerkdiensten.
In een tweede ronde begin maart is de
groslijst/longlist teruggebracht naar
zeven personen. Bij deze kandidaten is
een afvaardiging van de commissie in
een kerkdienst gaan luisteren met een
aansluitend kennismakingsgesprek. In
drie gevallen heeft de commissie
besloten niet verder te gaan met de
kandidaat. In vier gevallen is er ook een
tweede ronde gekomen met de andere
helft van de commissie. Ook dan is er
een kerkdienst bezocht met een
kennismakingsgesprek.
Met de drie laatste kandidaten is een
slotgesprek gevoerd, waarbij is
doorgevraagd naar zaken die nog niet
voldoende helder waren. Ook hebben
de kandidaten gelegenheid gehad hun
vragen aan de commissie te stellen en
hebben zij één of meerdere referenten
gevraagd schriftelijk bij de commissie

Meer dan 100 leden tonen hun
belangstelling voor het gesprek over het
beroepen van een nieuwe predikant.
We zijn uitgeweken naar de Lutherse
kerk waar voldoende ruimte is voor
discussie, koffie en broodjes. Deze
laatsten zijn uitstekend verzorgd door
Geertrui Vroomans.
De bijeenkomst begint bij het stilstaan
van de tekst uit Mattheus 5 over de
bijzonder taak van Jezus’ leerlingen.
Jullie zijn het zout en het licht in deze
wereld. A-capella wordt lied 275
gezongen.
Cent van Vliet geeft kort het ontstaan
van de vacature weer. In de eerste helft
van 2016 zijn er intensieve gesprekken
met zo’n 200 gemeenteleden. Die
gesprekken en verschillende
gemeentebijeenkomst hebben
geresulteerd in de profielschets van
onze wijkgemeente en die van de te
beroepen predikant.
Dat zijn de basisdocumenten voor de
beroepingscommissie.
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hun licht over de betreffende kandidaat
te laten schijnen.
Op 4 juli 2017 heeft de beroepingscommissie de beslissing genomen om
ds. Klokke uit Den Haag voor te dragen
aan de wijkkerkenraad. Ds. Klokke is op
dit moment als predikant verbonden
aan de Kloosterkerk in Den Haag.

verbindt. Zij verwoordt dat op een
authentieke, doorleefde manier.
Ds. Klokke heeft ruime ervaring met
cantatediensten. Deze zomer heeft
onze Leidse Cantorij meegewerkt aan
de eerste Evensong in de Kloosterkerk
te Den Haag. De wijze waarop zij die
dienst leidde en vorm gaf heeft een
zeer positieve indruk achtergelaten.
De beroepingscommissie is van mening
dat, gezien haar veelzijdige
ontwikkeling, zorgvuldige opstelling,
haar diepgang en oprechtheid, ds.
Margreet Klokke het beste van alle
kandidaten aansluit bij het
predikantsprofiel en bij wat de LBG
nodig heeft.

Toelichting op voorstel
De beroepingscommissie heeft ds.
Margreet Klokke leren kennen als een
vriendelijk en belangstellend persoon.
Zij stelt zich open, kwetsbaar en
bescheiden op. Ze is een goede
observator en weet mede daarom
gerichte, persoonlijke vragen te stellen,
en originele, creatieve gezichtspunten
in te brengen. In verschillende aspecten
(gebeden, preken, gesprekken) blijkt zij
zeer pastoraal te zijn. Daarin
combineert zij op een uitgebalanceerde
manier het persoonlijke met het
professionele.
Ds. Klokke zoekt steeds de verbinding
tussen vorm en inhoud, buiten en
binnen, religie en cultuur, actie en
reflectie. Ze is gericht op samenwerken.
Met deze inbreng kan ds. Klokke in de
LBG verbinden en verdiepen. Zo kan ze
ook een klankbord en inspirator zijn
voor de diverse (werk)groepen in de
gemeente. De kerkdiensten waarin ds.
Klokke voorgaat, worden gekenmerkt
door een verzorgde liturgie, mooie
gebeden en doordachte preken, waarbij
de combinatie van eenvoud en
diepgang indrukwekkend is. Zij heeft
ons meermaals verrast door hoe zij de
oude woorden in verband wist te
brengen met de actualiteit en praktijk
van alle dag. Zij peilt de lading van de
Bijbelse verhalen (‘het goddelijk
geheim’) en kan de geestelijke/spirituele
laag aanboren die heden en verleden

Gesprek
Er is daarna een gesprek over de
voordracht van de
beroepingscommissie en de
kerkenraad. Tijdens de pauze worden
broodjes en krentenbollen genuttigd en
vele onderlinge gesprekken gevoerd.
Onze scriba, Manuel Dijkstra, loopt vele
meters met de handmicrofoon. Een
greep uit de discussie levert het
volgende beeld op.
Hoe kunnen we een oordeel geven over
een predikant die we nog niet kennen?
In welk deel van de kerk staat de
predikant en is gesproken over
persoonlijk geloof? Haar voorganger in
de Kloosterkerk is in zijn latere periode
meer de vrijzinnige kant opgegaan. Hoe
is Klokke eigenlijk theologisch te
plaatsen? Is de functie van predikant
voor haar een vak of roeping uit het
hart?
Hoe staat het met de jeugd en
jongeren? Wat zijn de vervolgstappen
en is er een proefperiode?
Is er verbinding met de stad?
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Het is inderdaad niet eenvoudig een
oordeel te geven over een voor
verschillende gemeenteleden nog
onbekende predikant. In feite wordt
vertrouwen uitgesproken over de
gevolgde werkwijze en het resultaat
daarvan in een concreet voorstel. De
beroepingscommissie heeft op basis
van de verschillende gesprekken zich
een duidelijk oordeel kunnen vormen
dat Ds. Klokke uitstekend past binnen
het door de wijkgemeente opgestelde
profiel.

Voor predikanten geldt geen
proefperiode. De aanstelling is voor
onbepaalde tijd. Als ds. Klokke het
beroep aanneemt, verbindt zij zich voor
minimaal vier jaar aan onze
wijkgemeente. De verdere gang van
zaken is hieronder uiteengezet.
Stemming
Bij de stemming zijn 93 geldige
stemmen uitgebracht, waarvan 84 voor
en 9 tegen het voorstel om Ds Klokke te
beroepen als wijkpredikant. Dat is
ongeveer 90%, veel meer vereiste twee
derde meerderheid.

Onze wijkgemeente kun je zien als een
hoefijzer waarin de verschillende
achtergronden en opvattingen
bijeenkomen. De beroepingscommissie
is met het profiel van de predikant op
pad gegaan (en niet met een
theologische maatlat). Ds. Klokke is in
staat vanuit het hart van het hoefijzer
mensen te verbinden. In de diensten en
gesprekken is duidelijk geworden dat ze
het geloof vanuit haar hart beleeft
en dat de Bijbel voor haar bron
van geloof is. Ze ziet het ambt van
predikant als een roeping. Bij de
diensten is dit zichtbaar en er is
duidelijk over haar visie op
geloofsontwikkeling en het Godsgeheim
gesproken.
Ds. Klokke heeft ervaring opgedaan in
het onderwijs en heeft te kennen
gegeven zich met enthousiasme in te
zetten voor onze jeugd en jongeren. In
de Kloosterkerk wordt een belangrijk
deel van het jeugdwerk door een
kerkelijk werker gedaan. Ze heeft voor
wat betreft de plaats van de kerk in de
stad veel ervaring opgedaan in Den
Haag. Ze is open voor goede contacten
met andere geloofsgemeenschappen.
Ze verheugt zich daarom ook op de
breedte van de contacten in Leiden.

Ds. Margreet R. Klokke (1960) heeft in
Leiden Godgeleerdheid gestudeerd
met als hoofdvak Exegese Nieuwe
Testament. Ze volgde zowel de
lerarenopleiding als de kerkelijke
opleiding. Daarna was zij predikant in
Den Haag, vervolgens in Soest, en
sinds 2000 weer in Den Haag. Ook
heeft zij zich in diverse opleidingen en
cursussen verder geschoold in (onder
andere) contextueel pastoraat, klinisch
pastorale vorming, verlieskunde,
bibliodrama, kunst en catechese, en
meditatiebegeleiding. Ze is gehuwd
met Daan Limburg en ze hebben een
zoon, Rolf Limburg.
Verdere procedure
De verdere procedure is de officiële
bekendmaking vandaag van het uit te
brengen beroep. Bezwaren tegen de
gevolgde procedure (dus niet tegen de
persoon van de verkozen predikant)
dienen binnen vijf dagen na deze
bekendmaking te worden ingediend bij
de kerkenraad. De kerkenraad legt dit
bezwaar – tenzij hij zelf het bezwaar uit
de weg heeft kunnen ruimen – binnen
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twee weken voor aan het regionale
college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen, dat ter zake
een bindende uitspraak doet.
Als de bezwaartermijn is verlopen en
geen bezwaren zijn ingediend, kan het
beroep officieel worden uitgebracht. Dat
kan in de week van 23 oktober zijn. Ds.
Klokke heeft daarna een periode van
maximaal drie weken om te reageren.
In de tussentijd zal gesproken worden
over haar arbeidsvoorwaarden, hun
huisvesting en de datum van intrede.
Die is op dit moment nog niet bepaald,
maar deze zal in februari/maart volgend
jaar liggen.
Als afsluiting van de bijeenkomst
spreekt ds. Ton Jacobs, onze
consulent, een dankgebed uit en we
zingen lied 416
“Ga met God en Hij zal met je zijn”.

- U ontvangt de folder en het
toezeggingsformulier via e-mail, invullen
is heel eenvoudig.
Meedoen?
- Stuur dan zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk 20 november, een e-mail met
uw naam en adresgegevens naar
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!
College van Kerkrentmeesters

Cantatedienst
Op zondag 29 oktober, om 19.00
uur, begint het nieuwe seizoen met zes
cantatediensten.

Kerkbalans digitaal
Sinds enkele jaren bieden we de
mogelijkheid om digitaal aan Actie
Kerkbalans mee te doen.
In plaats
van de
gebruikelijke
kerkbalansenvelop met
het toezeggingsformulier kunt u in de kerkbalansweek digitaal uw toezegging
doen.

Het kamerkoor Collegium
Musicum, onder leiding van Gilles
Michels, laat in de Pieterskerk cantate
BWV 38 van J.S. Bach klinken: “Aus
tiefer Not schrei Ich zu dir”.
De liturg bij deze dienst is ds. Leo de
Leeuw uit Den Haag.
Bach heeft deze cantate gecomponeerd
voor de dienst van 29 oktober 1724.
De cantate is dit jaar, het Lutherjaar,
extra toepasselijk, want de cantate is
gebaseerd op een tekst en een melodie
van Luther.
De evangelielezing van deze zondag
gaat over de hoveling die, als zijn zoon
op sterven ligt, bij Jezus hulp zoekt.

De voordelen
- Besparing op personeelskosten door
volledig geautomatiseerde verwerking
van het toezeggingsformulier in de
bijdrageadministratie.
- Besparing op drukwerk (folder,
toezeggingsformulier, acceptgiro en
envelop)
- Er zijn minder vrijwilligers nodig.

Kerkelijk medewerker
De LBG zoekt een enthousiaste en
motiverende medewerker voor het
5

doopouderproject en de genoemde
activiteiten van het jeugdwerk- en
jongerenwerk. Een professional met
oog voor ontwikkelingen in de
samenleving, hart voor jongeren, kennis
van zaken en goede communicatieve
vaardigheden. Iemand die volwassenen
kan toerusten en ervaring heeft met
jongeren en hun ouders zowel binnen
als buiten de kerk. Aanvulling voor
bepaalde tijd De functie is een
aanvulling op de
voltijdspredikantsplaats. Het gaat om
een functie van 8 uur per week die in
ieder geval tot 1-1-2019 is
gegarandeerd. De volledige tekst van
de vacature is te vinden op de website
van de LBG.

Stilte, Bezinning, Verbinding.
We beginnen de wandeling met een
introductie en een korte meditatie op
een inspirerende plek, waarna we het
eerste deel van onze wandeling 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 delen.
U wordt uitgenodigd om met ons mee te
wandelen.

Jubilarissenmiddag
Op vrijdag 20
oktober wordt
voor alle
jarigen met
een kroonjaar
en bruidsparen vanaf
25 huwelijksjaren een speciale middag
georganiseerd. In een informele
ontmoeting wordt de dankbaarheid
gevierd met koffie, gebak en vooral
samenzijn. Iedereen die hiervoor in
aanmerking komt heeft een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.

Deze keer in de lusthof ‘De Haeck’, een
parel in het Groene Hart, gelegen bij de
‘Nieuwkoopse Plassen’. We verzamelen
ons bij werkschuur ‘De Kievit’ aan de
Hollandse kade.
René Vanhaelen, in dit gebied bekend
vanwege zijn vrijwilligerswerk bij
Natuurmonumenten, zal onze gids zijn.
De wandeling duurt ongeveer 90
minuten en we sluiten met elkaar ons
bijeenkomen af om ongeveer 16.00 uur.
Kosten voor koffie/thee en donatie plek
bedragen € 6,00. Aanmelden via
truus.kees@ziggo.nl of
hleaderek@gmail.com.

Wandelen in stilte
Zaterdag 4 november 2017.
Tijd: van 13.30 – 16.00 uur.
Plaats: Boerderij ‘De Kievit’
Hollandsekade 23, Woerdense Verlaat.
Wandelen in stilte, op adem komen,
onthaasten en stil worden voor de
wonderen om ons heen,

Serve de City Sinterklaasactie
In deze moeilijke tijden willen we
kinderen van gezinnen die het
financieel gezien moeilijk hebben, tóch
een leuk Sinterklaasfeest bezorgen.
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Dit willen we doen door cadeautjes in te
zamelen en deze uit te delen aan
gezinnen die krap bij kas zitten.
Het is mooi om zo tot zegen te zijn voor
onze stad!
Wat houdt het in?
We vragen je om een cadeautje van
€10,- te kopen voor een meisje of
jongen van een bepaalde leeftijd (dat
hoor je nog) en deze op
zaterdagochtend 2 december tussen
9:00 uur en 10.30 uur bij ons in te
leveren in de Opstandingskerk, Aerent
Bruunstraat 1 te Leiden .
Alle cadeautjes worden
zaterdagochtend 2 december
verzameld en ingepakt en ´s-middags
bij de gezinnen thuisbezorgd, zodat ze
5 december een leuk Sinterklaasfeest
kunnen vieren!
Doen?
Vind je dit ook een leuk project en wil je
meehelpen (doneren mag ook)? Meld je
dan zo spoedig mogelijk aan via
www.VoorElkaarLeiden.nl (kies Serve
the City), vóór 13 november maar het
liefst eerder).
De verdere info en
instructies ontvang
je dan per mail.
Bedankt en
groetjes van het
kernteam Serve
the City Leiden,
Annelies van Ingen
Schenau, Aly
Boogaard, Coriette
van Hoek, Jan
Kruidhof, Liezbeth
van Voorst, Paul
Mos, Ria de Graaf, Marion van der
Zeeuw, Lida Dröge, Bart Hagedoorn,
Myrthe van Wijk, Mathilde Stolk en
Annemarie van den Brink.

Oma gaat op stap
Vrijwilligers gezocht voor
Oma gaat op stap!
Inmiddels zijn al een aantal mensen
samen op stap geweest.
Ze zijn naar het tuincentrum geweest of
een stukje buiten
gaan lopen met
de rolstoel.
Nu willen we
natuurlijk dat nog
meer ouderen
samen met een
vrijwilliger op
stap kunnen
gaan.
Hiervoor zijn we hard op zoek naar
vrijwilligers!
 Heeft u belangstelling voor
ouderen?
 Kunt u goed luisteren?
 Zoekt u leuk en nuttig
vrijwilligerswerk?
 Vindt u het fijn om eropuit te
gaan?
 Dan is Oma gaat op stap echt
iets voor u!

Maar ook als u zelf wat slecht ter been
bent of niet zo makkelijk zelf naar buiten
gaat, dan is Oma gaat op stap voor u
bedoeld. Tijdens een kennismakingsgesprek geeft u aan waar u naar toe
zou willen en wij zorgen ervoor dat u dit
samen met een vrijwilliger kunt gaan
doen.Heeft u interesse? Neem dan
contact op met Carijn Westeneng:
E: cwesteneng@debakkerijleiden.nl
Telefoon: 071 - 51 44 965 of via
www.omagaatopstap.nl
7

Bij Psalm 121
Mijn ogen zien op naar de bergen
en zoeken hulp van wie een helper is.
Hulp geeft de Heer, Hij wil zich niet verbergen,
hemel en aarde in Zijn naam onz' erfenis.

Hij stelt mijn voeten vast. Hij doet mij hopen
dat Hulp en Heil behoedt als pijn mijn ziel belaagt.
Hij laat mij vrijuit op de aarde lopen,
dat niet mijn hart naar kou of warmt' van mensen
vraagt
De Heer is in het kwade tot een Herder,
behoedt de ziel die arm is of versteend.
Hij leidt van het begin tot 't einde verder,
Hij is het die een eeuwig huis verleent.
Frans den Harder

Agenda
20 oktober
24 oktober
28 oktober

Jubilarissenmiddag
Leerhuis
Over schapen enzo

29 oktober
2 november
7 november
12 november
15 november

Cantatedienst
Verdiepingskring
Moderamen
Vesper
Kerkenraad

14.00 uur
20.00 uur
start: 12.30 uur
Voorsteling: 19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Pieterskerk
Hooglandse Huys
Marekerk
Hooglandse Huys

Over Schapen enzo; voor en door Tieners!!
In één dag samen met deze theater-groep een voorstelling voorbereiden en ’s avond de
voorstelling geven. Dat kan op zaterdag 28 oktober!

Waar ? Hooglandse Kerk, Wie? Jij natuurlijk..
Geef je op bij Diony Breedveld, LBG, dionybreedveld@gmail.com

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 oktober.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen.
Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf
Tel. 06-46017788, email: jacobkorf@ziggo.nl
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