Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
2018

Zesentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 20 mei 2018
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist:
Jeroen Pijpers

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

Vieren:
Zondag 20 mei, Pinksterviering, ds. Margreet Klokke, met medewering van
de Leidse Cantorij.
Zondag 27 mei, ds. Ellis Ezinga. Thema: ‘Het leven: een zandkasteel?’
We lezen uit 2 Korintiërs 4:5 - 5:1.
Zondag 3 juni, ds. Margreet Klokke. Eerste in de zomerserie-diensten over de
Openbaring van Johannes. Aangesloten wordt bij de expositie hierover in de
maand juli in Hooglandse Kerk. Met medewerking van de Leidse Cantorij.
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Van de predikant
Het eerste antwoord dat ik als kind heb
gekregen op de vraag, wat we toch
vieren met Pinksteren, was: ‘Pinksteren
is de verjaardag van de kerk’.
Het is voor mij daarom wel bijzonder dat
dit feest hier in de Leidse
Binnenstadsgemeente niet alleen de
verjaardag van de kerk in het algemeen
is, maar ook van onze ‘eigen’ kerk! U
leest er meer over in het stukje van
voorzitter Cent van Vliet in deze Op de
Hoogte.
Na Pinksteren zal ik met een nieuwe
serie diensten beginnen. Het thema
ervan zal zijn: ‘Dichters, kunstenaars en
bijbelschrijvers’. Het ligt in de bedoeling
om aan te sluiten bij de expositie van
beeldende kunst die deze zomer in de
Hooglandse kerk te zien zal zijn over
het boek Openbaring, en bij enkele
muurgedichten over bijbelse thema’s in
de stad.

hebben in de kerk. Dat is de kleine
kamer boven, in het Hooglandse Huijs.
Ik hoorde van de schoonmaakploeg
dat dit vroeger, in de tijd van ds.
Schoonheim, ook ‘de domineeskamer’
is geweest. Wanneer u er benieuwd
naar bent – welkom. Even afspreken is
dan wel handig. Mijn mobiele nummer
is 06-48228505.
Zes van de tien ontmoetings-bijeenkomsten zijn achter de rug. Wie nog wil
aanschuiven – er komen er nog vier, op
23 en 29 mei en 6 en 14 juni. Er is nog
plaats op de laatste drie data!
Het is een hele goede manier om
mensen te leren kennen.
U hebt misschien gemerkt dat de
website van de LBG vernieuwd is,
dankzij de inspanningen van
vrijwilligers. Hij ziet er prachtig uit, fris
en aansprekend. Hopelijk kunt er u snel
uw weg op vinden. U kunt onder andere
– net als in de tijd van ds. Alblas – de
preken en gebeden op de website
nalezen. Het duurt soms wel enkele
dagen voor ze erop staan.
Samen met de kerkenraad ben ik bezig
met het maken van plannen voor het
nieuwe seizoen. Het is fijn om een
zomer lang tijd te hebben om deze uit te
werken. U hoort er spoedig meer over.
ds. Margreet Klokke

Jarig
Het is vandaag onze 24ste verjaardag.
Het is geen toeval dat dit samenvalt met
Pinksteren. Het feest van ontmoeting.
Iedereen hoort zijn of haar eigen taal.
Een geloofsgemeenschap is een
prachtige plaats voor ontmoeting. Jong
en oud, man en vrouw, arm en rijk,
werkenden en niet werkenden.

Intussen ben ik ‘geland’ in het
Jeruzalemhofje en begin ik eraan te
wennen om mijn studeerkamer te
Foto voorzijde:
Glasraam in KC. de Regenboog.
Ontwerp: Susannah Vogel- Wöllisah
Uitvoering:
Reina Oversteegen
Glasatelier Isitra
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Een ontmoeting in en tussen
verschillende ‘talen’.

project weer hun uiterste best gedaan.
Zoals u weet komt de opbrengt van de
taartverkoop ten goede aan het project
voor het dorp Changu in Nepal. Hiervan
wordt het schoolgeld van een paar
kinderen betaald die anders niet naar
school zouden kunnen. Alvast iedereen
weer dank voor het doneren, bakken en
opeten. En u weet als u ook een keer
mee wil doen: u bent van harte welkom.
Graag even doorgeven aan Rietje van
Wijlen, email: rietje@vanwijlen.com.
Onze laatste bakactie heeft trouwens
111,75 euro’s opgebracht. Geweldig!

Ontmoeten heeft nog een andere
betekenis. Ont-moeten. Het niet
moeten. Geen verplichting, maar een
gebeuren, dicht bij je zelf. We zien het
bij mensen die de eerste stappen in
onze gemeenschap zetten. Heerlijk om
niet direct op je nek gesprongen te
worden. De laatste tijd zijn er een aantal
mensen spontaan naar ons
toegekomen met de mededeling iets te
willen doen. Fantastisch.

Rietje van Wijlen

Op je verjaardag mag je iets vragen.
Zeker tijdens Pinksteren. Het heeft alles
te maken met ontmoeten en talenten.
Vandaag is in een bijlage een overzicht opgenomen waar ontmoeten en
talenten met elkaar kunnen worden
verbonden. Voor alle talenten is
voldoende ruimte. Laat het ons scribalbg@gmail.com - weten.

Voortgang sollicitatieprocedure
nieuwe organist
In de
afgelopen
weken heeft de
commissie de
sollicitaties
beoordeeld,
kandidaten
gesproken, en
zijn een aantal
kandidaten
uitgenodigd
voor de
voorspeeldag welke gisteren plaats
gevonden heeft. De komende week zal
de wijkkerkenraad vergaderen over de
voor te stellen kandidaat waarna het
College van Kerk- rent- meesters e. e.a.
zal afronden.
Binnenkort zullen we meer details
kunnen geven.

Jubileum
Volgend jaar
Pinksteren - 9 juni vieren we onze
25ste verjaardag.
Daarvoor zullen we
na de zomer een
feestcommissie
samenstellen. Een vooraanmelding is al
mogelijk via de bijgevoegde talenten
enquête.
Cent van Vliet

Namens de sollicitatiecommissie,
Simon van Wijlen

Bakken voor Nepal
Op deze feestelijke Pinksterdag, de
verjaardag van de kerk, is er weer
lekkers in de tuinzaal. Geen verjaardag
zonder een taartje. Ook deze keer
hebben de bakkers voor ons Nepal

Avondmaalsproject 2018-2019
Nicaragua
Project ter ondersteuning van mensen met een
Intellectuele beperking.

3

Vacature Kerkelijk Medewerker
Begin dit jaar hebben we afscheid
genomen van onze kerkelijk medewerker Lisette Crew. Inmiddels is een
procedure gestart om een nieuwe
kerkelijk medewerker aan te trekken.
Vrijdag 25 mei hopen we met een
drietal kandidaten sollicitatiegesprekken
te houden en vervolgens zo snel
mogelijk een voorstel te doen aan de
kerkenraad. Wellicht dat in de
kerkenraadsvergadering van juni de
nieuwe medewerker kan worden
benoemd.

Dankzij de medewerking van Niek
Bavelaar kon het boek rijk
geïllustreerd worden. Daarnaast was hij
lid van de tentoonstellingscommissie
700 jaar Hooglandse Kerk. Hij deed
research-werk voor de opbouw van de
tentoonstelling en zijn ruime kennis van
de fotografie, de stad en de Hooglandse
Kerk waren onmisbaar. Tot slot is Niek
Bavelaar heel actief binnen de Leidse
Binnenstad gemeente, met name zijn
bijdrage voor het Leids Kerkblad.

De sollicitatiecommissie

Ds. Jacob Korf Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau
Ook onze
interimpredikant
heeft op 26
april een
lintje
ontvangen.
Tijdens een
feestelijke
bijeenkomst
in Den Haag
is hij onderscheiden van- wege zijn vele
nevenactiviteiten.
Een greep uit de lange lijst:
Predikant en docent NL taal bij MOC
Schilderswijk, Docent en bestuurslid
Theologie voor geïnteresseerden,
Vrijwilliger/predikant Aandachtscentrum,
Bestuurslid en vrijwilliger Grote of St.
Jacobskerk,
Voorzitter bestuur Haagse Raad voor
Levensbeschouwingen en Religies,
Voorzitter bestuur Werkverband Queer
Theologen, voorheen Landelijk
Werkverband Homo Theologen,
Voorzitter bestuur Haagse
Gemeenschap van Kerken en
Vrijwilliger/Predikant SIV en Diaconie.

Niek Bavelaar lid in de Orde van
Oranje - Nassau

Ons gemeentelid Niek Bavelaar is al
heel lang een zeer verdienstelijk
fotograaf. Al tientallen jaren brengt hij
de viering van 3 oktober in beeld en zo
heeft hij een imposant archief
opgebouwd met talloze foto's van het 3
oktoberfeest. Ook voor de Historische
Vereniging Oud Leiden is hij actief.
Jaarlijks levert hij een grote bijdrage
aan de kalender van de Historische
Vereniging.
Toen in 2015 de Hooglandse Kerk 700
jaar bestond, verscheen het boek
"Zeven eeuwen Hooglandse Kerk de
kathedraal van het licht".

Cent van Vliet
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Nieuwe website
De website van de LBG,
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl, is
vernieuwd. De LBG heeft zo weer een
fris, eigentijds uithangbord in de digitale
wereld.
'Achter de schermen' is het
gemakkelijker geworden om de website
te bedienen.
Zoals u gewend bent, kunt u op de
website naast de vaste informatie ook
nieuws, de agenda, en bijvoorbeeld het
prekenarchief raadplegen. We willen
iedereen die betrokken is geweest bij
het inrichten van de nieuwe van de
website bedanken, in het bijzonder
Aad, Debby, Geertrui en Ruud.

Het Labyrint, zie het daar liggen,
als een pelgrimsweg,
als een metafoor van ons levenspad.
Je loopt naar het midden
en blijft daar even staan,
je gaat ook weer terug,
verwacht niets, maar doe als een kind
die wil ontdekken,
verwonder je,
bedenk hoe ook deze weg jouw weg is,
de Heer wil graag met je mee!
Dit is een gezamenlijk initiatief van drie
werkgroepen: meditatie, door Gerrie
Kooijman en Hannah van Seters vanuit
de Christelijke traditie uit Oegstgeest en
de werkgroepen labyrint en stiltewandelen vanuit de Hooglandse kerk te
Leiden.
Als je wilt deelnemen, dan graag even
aanmelden: labyrint.pgl@gmail.com.
Dinsdag 22 mei om 20.00 uur. Plaats:
Marekerk, Lange Mare 48
(hoofd-ingang).

Het websiteteam:
Jan Hollem (agenda),
Cor Hoogerwerf (redacteur) en
Henk van Steenbergen (webmaster).

Uitnodiging
Op 22 mei willen wij rond het labyrint en
in de Marekerk een meditatief moment
van samenkomen organiseren.

Projectkoor
Op 30 juni 2018 vindt het
SONGS OF FREEDOM festival plaats
in de Hooglandse Kerk.
Aan het festival zal een groot
projectkoor deelnemen.
Is zingen je passie? Altijd al eens willen
meedoen met een groot(s) koor?
Droom je ervan om met Nederlands
bekendste jazzzangeres Denise Jannah
te zingen? Of muzikaal begeleid te
worden door de band van Ronald
Snijders? Grijp dan nu je kans en doe
mee!
Oefenavonden zijn in de Vredeskerk op
vrijdag 1, 8, 15 en 22 juni 2018, van
19:15 (inloop, start 19:30 stipt) tot 22:00
uur. Op vrijdag 29 juni 2018 is de
generale repetitie met de band, ook in
de Vredeskerk. Het optreden vindt

Er wordt een beknopte inleiding
gegeven op het labyrint lopen.
Een moment van voorbereiding en
verstilling gaat eraan vooraf.
Na het lopen is er de mogelijkheid,
ervaringen te delen met elkaar, als je
dat wilt.
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plaats in de Hooglandse Kerk, tijdens
het Songs of Freedom Festival op 30
juni.

Petrus
Deze maand is de tweede editie van
het magazine Petrus uitgekomen.
Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe
mensen in de kerk geloof, hoop en
liefde vinden. Het tijdschrift komt vier
keer per jaar uit en wordt uitgegeven
door de Protestantse Kerk.
Petrus vertelt kleine en grote verhalen
over mensen en lokale protestantse
kerken in heel Nederland.
Verhalen over hoe samen kerkzijn

De kosten voor deelname zijn €25,-. Dit
bedrag is inclusief alle oefenavonden,
de generale repetitie (mét band), koffie /
thee, oefenbestanden, tekstboekje,
bladmuziek en optreden. Aanmelden
via: www.songsoffreedom.nl.
Let op: Aanmelden kan tot 31 mei,
maximum aantal deelnemers is 250 en
vol=vol!
Voor vragen kunt u contact met mij
opnemen via email. Mijn adres is
juttahartkoorn@gmail.com.
Jutta Hartkoorn

ACTIE KERKBALANS 2018.
Mei 2018 heeft de LBG een bedrag
toegezegd van € 126.000. Dit is
vrijwel gelijk gebleven aan de toezeggingen in 2017.Geheel Leiden heeft
een bedrag toegezegd gekregen van
€ 521.000.
Dat is € 9.000 meer dan in 2017.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn
bijdrage! Zijn er nieuwe cijfers bekend,
dan hoort u dat van mij.
Heeft u vragen of andere informatie
nodig, u kunt altijd contact met mij
opnemen.
Uw contactpersoon Actie Kerkbalans
LBG: Bert Favier, Heintje Davidsweg 35
2331 KM Leiden Tel. 071-53113
Email adres: bjfavier@planet.nl

mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe
nieuwe initiatieven als Kliederkerk of
pioniersplekken voor nieuw elan
zorgen.
Hoe mensen soms twijfelen en toch
blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt
aan mensen in nood.
Doel van het blad is om lezers te
inspireren.
Wie de naam Petrus hoort, denkt al snel
aan de volgeling van Jezus, de visser
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uit Galilea. Waartegen Jezus zei: “Jij
bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk
zal bouwen.” Het tijdschrift draagt deze
naam niet voor niets. De kerk lijkt wel
wat op Petrus: sterk als een rots en
tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig,
soms overmoedig, soms te voorzichtig.
Maar vooral een plek waar ieder mens
welkom is.
Het magazine verschijnt vier keer per
jaar. U kunt u gratis aanmelden voor
een abonnement op petrusmagazine.nl.

Commissie
Groene Hooglandse Kerk
Begin dit jaar zijn de Energierapporten
van de vier kerken van de Protestantse
gemeente Leiden verschenen. Voor de
monumentale Hooglandse kerk is het
een lijvig rapport
van ruim 70
pagina’s
geworden.
De Commissie Groene Hooglandse
kerk, waarin de Leidse
Binnenstadsgemeente en Leidse
Studenten
Ecclesia
samenwerken,
heeft er een
eerste
bespreking aan gewijd.
Er worden concrete voorstellen
voorbereid om ambities, het
zogenoemde laaghangend fruit (led,
eenvoudige isolatie, voorkomen tocht,
regelsystemen, gedrag) binnen te halen
en de grotere projecten (onder meer
dubbelglas Winterkerk) voor te
bereiden.
Er komen gespreksavonden op 25
oktober en 24 januari. Wie
belangstelling voor dit onderwerp heeft,
kan zich melden via het email-adres
van de voorzitter van de kerkenraad
van de LBG: cent.kerk@xs4all.nl.

Evensong

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. Volgens Engelse
gastkoren heeft onze laat-gotische
Hooglandse Kerk ‘a very English
sound’. Dit komt nog beter tot uiting
door de begeleiding met het bijna
voltooide Father Willisorgel in deze
kerk. Het koor en de bezoekers zitten
daarbij in de ‘Engelse’ opstelling en
gericht naar het hoogkoor.
Op 10 juni is de eerstvolgende evensong, waarbij Het Roder Jongenskoor
onze gast is.
De dirigent is Rintje te Wies en aan het
orgel zit Anton Doornhein.
Liturg is ds. Riegonda van Welie-Kaai.

Zondag 10 juni
Speeltuinmiddag
Na de kerkdienst zijn alle
gezinnen (met kinderen onder
---------- in speeltuin
de twaalf) welkom
“De Doorbraak” Katoenpark 1
Als jullie allemaal iets te eten
meebrengen zorgen wij voor
water en limo

7

Kom, heilige Geest,
Spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
Laat dan Uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.
Bernardus van Clervaux

Agenda
22 mei
23 mei
5 juni
10 juni
16 juni
30 juni

Labyrint / stiltewandeling
Kerkenraad
Moderamen
Speeltuinmiddag
Evensong
Kliederkerk
Songs of Freedom

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
17.00 uur
16.00 uur
13.00 uur

Marekerk
Hooglandse Huys
Katoenpark
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 3 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 28 mei.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/
(onder “Archief ” en vervolgens “Op de Hoogte”)

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,
Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GP Leiden
tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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