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Zesentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 april 2018, 10.00 uur.
Voorganger: ds. G. Smit - de Groot
Organist:
Jonathan Kooman

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

Vieren:
Zondag 15 april, ds. Gea Smit - de Groot, Zoeterwoude; Hoe zien we de
toekomst? We lezen Jesaja 60:14-22 en Openbaring 22:1-5.
Zondag 15 april, 19.00 uur, ds. Margreet Klokke, Cantatedienst in de
Pieterskerk.
Zondag 22 april, ds. Margreet Klokke, doopdienst. Thema: ‘Sta op en ga”.
We lezen uit Jona 1. Drie kinderen zullen de doop ontvangen: Sjoerd van
Aardenne, Tomer van Beek en Tess Stronkhorst.
Zondag 22 april, 17.00 uur, ds. Joost Röselaers, Evensong.
Zondag 29 april, ds. Gerrit van Dijk, Maassluis.
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Van de predikant
Na mijn ‘vuurdoop’ van alle diensten in
de stille week en met Pasen komt er nu
tijd voor echte kennismaking.
De eerste
ontmoetingsavond
is geweest. Het
was een bijzondere
bijeenkomst.
Veel van de aanwezigen hadden,
zoals voorgesteld,
een tekst, lied of popsong bij zich die
hen kan inspireren en dragen. Aan de
hand van zo’n tekst werden er dingen
gedeeld die anders niet zomaar op tafel
komen. Een hele fijne manier voor mij,
om wie er waren te leren kennen. Maar
ook wie elkaar geregeld ontmoeten in
de kerk waren verrast door de avond.
Er komen nog een heel aantal van dit
soort avonden en middagen. Wie zich
hiervoor wil opgeven kan dit laten weten
aan Ruurd Salverda en Jan Hulzinga
via ontmoetingsavondlbg@gmail.com.
Met name op 6 en 14 juni is er nog
ruimte!
Hert zou ook kunnen dat u/je mij liever
persoonlijk wilt spreken, omdat dit beter
bij u/je past of omdat er iets speelt dat
zich niet leent voor een groepsgesprek.
Schroom dan niet om mij te bellen en te
mailen en een afspraak te maken. Mijn
mobiele nummer is 06-448228505 en
mijn mailadres:
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

deze ruimte voeger ook de domineeskamer was! We verheugen ons erop.
Tot ziens, in kerk of stad,
ds. Margreet Klokke

Cantatedienst met Con Amore
Vanavond vindt de laatste cantatedienst
van het seizoen 2017-2018 plaats om
19.00 uur in de Pieterskerk.

Con Amore voert onder leiding van
Bernhard Touwen cantate BWV 12 uit:
‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’.
Solisten zijn mezzosopraan Esther
Kuiper, bariton Bert van de Wetering en
tenor Adrian Fernandes.
Johann Sebastian Bach heeft deze
cantate voor het eerst uitgevoerd op 22
april 1714. In de cantate staat het
contrast tussen droefheid en vreugde
centraal. In de bijbehorende
Bijbellezing, Johannes 16, zegt Jezus
tegen zijn discipelen: ‘Jullie zullen diep
bedroefd zijn, maar jullie verdriet zal
veranderen in vreugde.’
De liturg bij deze dienst is ds. Margreet
Klokke. Zij zegt over deze cantate:
‘Iemand zei eens tegen mij: “Ik wens
niemand toe om mee te maken wat ik
heb doorgemaakt.
Tegelijk weet ik niet of je wel zonder
verliezen kunt. Ik ben er in elk geval op
een andere manier mens met de
mensen door geworden dan eerst…”

Op woensdag 25 april betrekken wij ons
tijdelijke adres in Leiden. We gaan
voorlopig naar het Jeruzalemshof,
Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GP.
Omdat mijn boeken en bureau hier niet
in kunnen, gaat de inhoud van mijn
studeerkamer naar ‘mijn kamer’ in het
Hooglandse Huys. Ik hoorde pas dat
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Mentorproject JAS
In oktober 2015 is de gemeente Leiden
gestart met het project JA Statushouders (JAS).
Bij project JAS worden
nieuwkomers actief
ondersteund om zo snel
mogelijk sociaal en
economisch zelfstandig te
worden. Gedurende twee
jaar zijn statushouders 24 uur per week
actief bezig met inburgering,
ontwikkeling en instroom naar school of
op de arbeidsmarkt. Onderdeel van het
project JAS is het mentorproject, waarin
vrijwilligers uit de Leidse regio fungeren
als extra buur en informele
contactpersoon voor de nieuwkomers.
Mentoren ondersteunen statushouders
bij het leren van de Nederlandse taal en
cultuur, verkennen de omgeving met
statushouders en stimuleren het
opbouwen van een sociaal netwerk. Zij
zijn hiervoor 2 tot 3 uur per week
beschikbaar. De gemeente doet ook op
de bezoekers van de Hooglandse Kerk
een beroep. Is het mentorschap iets
voor U? Kijk dan op
www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl of
meldt u zich aan bij Eveline Gordijn,
telefoon 071-516 5207, email:
e.gordijn@leiden.nl.

aan het eind van de werkdag gehouden
om 17.00 uur. In veel kathedralen in de
grote steden vindt dit dagelijks plaats, al
of niet met ‘publiek’. Het is een gebed
voor de koren zelf. Dat zie je ook aan
de opstelling van de koorleden, dicht bij
elkaar. Gasten zijn altijd welkom om te
luisteren en mee te bidden.

De Leidse Cantorij Foto: Niek Bavelaar

De aanwezigen kunnen meezingen met
de hymns. Er zijn gesproken lezingen,
gebeden en er kan een overweging
worden gehouden, zoals dat in Leiden
gebruikelijk is.
De eerste Evensong van dit seizoen
vindt plaats, volgende week zondag, 22
april om 17.00 uur, in de Hooglandse
Kerk. Uitvoerenden: de Leidse Cantorij
onder leiding van Hans Brons.
Verdiepingskring
Op 24 april komt de kring voor de
laatste keer dit seizoen onder leiding
van ds. Jacob Korf bij elkaar om kennis
te maken met een Bijbelse figuur. In
mei zal dan nog een bijeenkomst zijn
waarbij we bij één van de deelnemers
aan de kring het seizoen met een
gezellige maaltijd afsluiten. We zullen
dan ook bespreken of en zo ja in welke
vorm de kring in het nieuwe seizoen zal
worden voortgezet.

Evensongs
Van april tot oktober klinkt er een paar
maal per jaar op zondagmiddag om
17.00 uur Engelse kerkmuziek in de
Hooglandse Kerk. De evensongs die
dan worden gezongen trekken
bezoekers aan van ver buiten Leiden.
Wat is een evensong?
Een evensong is een avondgebed in de
Anglicaanse Kerk. Het wordt meestal
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Het Beraad Herdenking Jodenvervolging nodigt u uit
voor de herdenking van de Jodenvervolging

‘Blijvend Gedenken’
op zondag 22 april a.s. om 19.30 uur in
de Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Agenda
15 april
17 april
19 april
22 april
22 april
24 april

Cantatedienst
Leerhuis
Donderdagochtendkring
Evensong
Herdenking Jodenvervolging
Verdiepingskring

19.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Marekerk
Hooglandse Kerk

Zangers en zangeressen gezocht…
O.l.v. Ad de Joode wil een aantal enthousiaste mensen van de PG Sassenheim, in het najaar het oratorium JOZEF,
van Marco den Toom en teksten van Bert Noteboom en Judith Verwaard gaan uitvoeren.
Er zijn 18 oefenavonden gepland in Sassenheim.
Daartoe roepen ze zangers en zangeressen op zich te melden voor het op te richten
”Projectkoor JOZEF”
Inlichting en/of aanmelding graag vóór 20 april, via jozef2018@gmail.com. of bij lianne.brugman
@hotmail.com

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 april.
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
predikant: Ds. M. Klokke,
Jeruzalemshof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GP Leiden tel.: 06-448228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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