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Zesentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 11 maart 2018, 15.00 uur.
Voorganger: ds. J. Korf en ds. M. Klokke
Organist:
Anton Doornhein

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: onderhoud
Hooglandse Kerk

Vieren:
Zondag 11 maart, ds. J. Korf en ds. M Klokke, intrededienst,
met medewerking van Liesbeth Boertien (blokfluit) en de Leidse Cantorij.
Thema: “Met de Psalmen naar Pasen”;
Zondag 18 maart, ds. A, Vroomans, Delft;
Zondag 25 maart, ds. M. Klokke.
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Zegenwens
Omdat ik op dit moment vakantie vier
op Curaçao (de geboorteplaats van m’n
schoondochter) kan ik helaas de dienst
niet bijwonen waarin de LBG en ds.
Margreet Klokke met elkaar worden
verbonden.
Daarom via deze Op de Hoogte mijn
felicitaties en wens dat gemeente
en predikant een mooie zegenrijke tijd
gaan beleven.
Met vriendelijke groet,

met een beetje bijwarmen gelukkig
genoeg houtwerk schoongemaakt en in
de was gezet
worden. Door
de reclame in
zowel de LSE
als de LBG
hadden we een
enthousiaste
groep vrijwilligers die vóór
10.00 uur al aan
de slag ging.
Het Hooglandse Huis is van onder tot
boven gesopt, de Burchtzaal met
toiletten en keuken zijn flink onder
handen genomen, in de overige
toiletten zijn ook alle tegels geboend, de
schuine kanten onder de ramen
gezogen, alle
stoelen
afgestoft, de
deuren richting
winterkerk
afgenomen;
kortom met 30
mensen kun je
in een paar uur
een hoop werk
verrichten.
Om 13.00 uur legde de laatste
fanatiekeling het werk neer en werd nog
een laatste kop koffie geschonken.
Uiteraard was er tussentijds ook ruimte
voor koffie/thee met boterkoek, cake en
krentenbollen.
Namens de poetsploeg wil ik hierbij alle
schoonmakers nogmaals hartelijk
bedanken. Door het zichtbare resultaat,
de goede samenwerking en de
gezelligheid zal er zeker volgend jaar
een nieuwe voorjaarsschoonmaak
georganiseerd worden; al opperden
sommigen een najaarsschoonmaak of
zelfs een zomerschoonmaak.

jullie emeritus-predikant Ad Alblas

Kliederkerk 24 maart!
Na de succesvolle laatste Kliederkerk
zijn we alweer volop bezig met het
voorbereiden van de volgende
Kliederkerk-viering! Bedoelt voor
kinderen van 0 tot ?? en hun ouders,
dus mocht je zin hebben om mee te
doen, je bent van harte welkom.
Natuurlijk mogen geïnteresseerden ook
binnen komen lopen, we laten graag
zien waar we mee bezig zijn. Samen
zingen, luisteren naar het Bijbelverhaal
waarmee we aan de slag gaan met
spelletjes, knutselwerken en daarna
gaan we samen eten. Het is van 16:00
uur tot 18:00 uur, in het Hooglandse
Huys. Ook zijn we op zoek naar
vrijwilligers voor het voorbereiden en/of
het begeleiden van de kinderen tijdens
de viering zelf, zowel jong (bijvoorbeeld
als je wil oppassen op de allerkleinsten)
als “oud”. Voor aanmeldingen voor de
viering van 24 maart, alsook voor
mensen die willen
meedenken/meewerken:
janhvdkamp@gmail.com
Groeten van de Kliederkerk!

Verslag Voorjaarsschoonmaak
Afgelopen zondag hing er nog een
nadrukkelijke wasgeur in de kerk.
Ondanks de lagere temperaturen kon er

Wilma Buijsman
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Afscheid

van de verhuizing plaats; waarschijnlijk
is spoedig daarna de nieuwe website
zichtbaar. Op zaterdag 17 maart
kunnen we nog wat extra handen
gebruiken. Uw/jouw hulp is van harte
welkom (bekendheid met Wordpress is
aanbevolen). Aanmelden kan
via webmaster@leidsebinnenstadsgem
eente.nl.
Namens het team Nieuwe Website
LBG,
Henk van Steenbergen (webmaster)
Cor Hoogerwerf (webredacteur)
Foto: Niek Bavelaar

Het Vakantiebureau
Als ambassadeur van Het Vakantiebureau.nl maak ik graag reclame op
deze mooie en voor een ieder
toegankelijke vakantie.

Afgelopen zondag, 4 maart, namen we
afscheid van ds. Jacob Korf, die sinds
juni 2017 als overbruggingspredikant de
Leidse Binnenstadsgemeente heeft
gediend. Geertrui Betgen bedankte hem
voor zijn inzet en het feit dat hij zich in
zo’n korte tijd zo geliefd heeft gemaakt
bij de binnenstadsgemeente. Naast een
adventskaars en een fraaie prent van
de Hooglandse Kerk ontving de
scheidende predikant een lidmaatschap
van de Historische Vereniging Oud
Leiden, waarmee hij bijzonder vereerd
was. Definitief is het afscheid overigens
nog niet, want Jacob zal nog regelmatig
als gastpredikant dienst doen.

Het vakantiebureau organiseert in
samenwerking met de Landelijke PKN
vakanties. Deze vakanties vinden plaats
in o.a. Nieuw Hydepark te Doorn
(voorheen het Roosevelthuis).
De vakanties zijn bedoeld voor mensen
die veelal niet zonder zorg op vakantie
kunnen.
Misschien niet voor u bedoeld, maar
wellicht weet u iemand uit uw omgeving
die van deze vakanties gebruik wil
maken. De vakanties draaien op
vrijwilligers met een verpleegkundige of
verzorgende achtergrond. Brochures
zijn te vinden in de lectuur-standaard of
je/u kan mij mailen voor informatie:
rienvlam@gmail.com.
Bellen kan natuurlijk ook: 06 25173044.
Website: hetvakantiebureau.nl.

Nieuwe website
Achter de schermen wordt er al enige
tijd gewerkt aan een nieuwe website
voor de LBG. De huidige website is
inmiddels een beetje gedateerd en ook
niet zo gebruiksvriendelijk. Veel
vaste teksten zijn herschreven, zodat ze
beter leesbaar zijn en goed weergeven
hoe de LBG nu is. Ook zoeken we
mooie foto's uit, zodat de LBG weer een
fris uithangbord in de digitale wereld
krijgt.
Op 17 maart vindt het grootste deel

Vriendelijke groet, Rien Vlam.
3

Welkom
Vandaag (zondag Laetare = verheugt u) wordt
onze nieuwe wijkpredikant in de Hooglandse kerk
aan de Leidse Binnenstadsgemeente verbonden.
Tijdens de feestelijke dienst staat psalm 122
centraal. Daar heeft 'vreugde' de boventoon.
Het is een lied voor een pelgrim die op zijn
bestemming aankomt, in de stad van zijn dromen.
Hoe ziet die stad eruit?
Op deze plaats wensen we ds. Margreet Klokke
Gods zegen toe bij haar werkzaamheden
in onze geloofsgemeenschap en in onze stad.
Cent van Vliet, voorzitter LBG.

Agenda
14 maart
15 maart
15 maart
20 maart
24 maart
29 maart

Kerkenraad
‘Schuif maar aan’
Verdiepingskring
Leerhuis
Kliederkerk
Donderdagmorgenkring

20.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
10.00 uur

Hooglandse Huys
Marieke
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 25 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 19 maart.
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
wijkpredikant: Ds. M. Klokke
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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