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Zesentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 3 juni 2018, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist:
Jeroen Pijpers

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Verwarming
Hooglandse kerk

Vieren:
Zondag 3 juni, ds. Margreet Klokke. Vandaag de eerste in de zomerseriediensten over de Openbaring van Johannes. Muzikale medewerking van de
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 10 juni, 10.00 uur ds. G. Neels, Hoofddorp
17.00 uur ds. R. Kaai, Warmond (Evensong)
Zondag 17 juni ds. Margreet Klokke. Tweede in de zomerserie diensten
over de Openbaring van Johannes (4)
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Zondag 10 juni, 17.00 uur, Hooglandse Kerk

Evensong
Gezongen door het Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies
Organist: Anton Doornhein.
Voorganger is ds. Riegonda van Welie-Kaai uit Warmond.
De aanvangstijd 17.00 uur.

Van de predikant
Vandaag begin ik met
een nieuwe serie
diensten in de Leidse
Binnenstadsgemeente. Het thema
ervan is ‘Dichters,
kunstenaars en bijbelschrijvers’. In de serie
sluit ik aan, bij wat de stad bewoners,
voorbijgangers en toeristen aan moois
te bieden heeft. Zelf geniet ik erg, van
de muur- gedichten die overal in de
stad te vinden zijn. Sommige van die
gedichten raken aan Bijbelse
symbooltaal als ‘de zee’ en ‘de wind’, of
aan Bijbels e kernwoorden als
‘verlangen’ en ‘tijd en eeuwigheid’. Ze
nodigen ertoe uit, om onderwerp te
worden van een dienst. Wanneer u zelf
zo’n Leids muurgedicht kent, dat u
aanspreekt – laat het me weten!
Iemand maakte mij er attent op dat er,
gelijktijdig met deze serie diensten, een
expositie wordt georganiseerd door het
Taalmuseum over de Leidse muurgedichten. Deze heet: ‘Als muren
spreken’ en is van 9 juni tot en met 15
juli te zien in de Old School, Pieterskerkhof 4 a. Daarnaast gaat er op 9 juni
een website over de gedichten de lucht
in: www.muurgedichten.nl. Op deze site
kun je onder anderen fiets- en wandelroutes vinden langs de gedichten. Heel
bijzonder dat dit zo samenvalt!
Het is op dit moment nog onzeker of de
geplande zomerexpositie in de Hooglandse kerk over de Openbaring van
Johannes doorgaat. De financiën zijn
nog niet rond. Als hij doorgaat, zal ik
hier ook één of twee keer bij stil staan in
de serie diensten van de zomer.

doen zijn in de Leidse Binnenstadsgemeente. Sommige ervan kosten wel
een dagdeel per week, anderen slechts
enkele uurtjes per maand. Wanneer je
graag in de Hooglandse Kerk komt,
maar nog niet zoveel mensen kent en
dat eigenlijk wel zou willen – dan is iets
doen een hele goede manier om erin te
komen. Wanneer je hier vragen over
hebt, kun je me altijd mailen
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
of bellen (06-48228505).
Ook de voorzitter van de kerkenraad
Cent van Vliet is erop aanspreekbaar
via cent.kerk@xs4all.nl.
Wie de oude Op de Hoogte kwijt is
geraakt of nog niet gezien heeft – hij is
te vinden op de website:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Onder het kopje: ARCHIEF

Ontmoetingsbijeenkomsten
In juni zijn er nog
twee avonden:
6 en 14 juni.
Op beide avonden
is nog plaats voor
extra deelnemers.
Ik vind het fijn om u/jou op zo’n avond
van dichterbij te leren kennen. Wie niet
zo van groeps- bijeenkomsten is, kan
mij ook bellen met het verzoek om een
persoonlijke afspraak!
U bent nog maar nauwelijks gewend
aan uw nieuwe voorganger of er komt
ook een nieuwe organist.
Per 1 augustus zal Willeke Smits in
dienst treden en de opvolger worden
van Theo Visser. Vanaf deze plaats
wens ik haar alvast van harte welkom.
Ik verheug me op onze samenwerking!
Met een hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke

In de vorige ‘Op de Hoogte’ stond een
lijst met kleine en grote taken die er te
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Bakactie voor Nepal
Afgelopen zondag, op eerste Pinksterdag en de verjaardag van onze kerk
hebben we weer een feestelijke
bakactie gehad voor Nepal.
Er waren weer een heleboel heerlijke
taarten en cakes.
De opbrengst was dit keer 204,50. Een
geweldig bedrag voor het dorp Changu
waarmee we ons zo verbonden weten.
Ik wil u namens de hele groep weer
bedanken voor uw meebakken, mee
eten en de gulle giften.
De volgende keer is op 1 juli. Mocht u
ook een keer willen bakken:
altijd welkom. Graag dan mailtje
aan rietje@vanwijlen.com.

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.
Plaats van samen komen is dit keer het
Bezinningscentrum ‘Stal op de Kaag’
op Kaageiland. U vaart met de pont
over. Voor route en parkeren zie hun
website www.destalopdekaag.nl
De wandeling duurt ongeveer 60 - 90
minuten en we sluiten af om ongeveer
21.30 uur.
Het lopen van het labyrint aldaar is
onderdeel van onze wandeling.

Rietje van Wijlen
--------------U woont niet in een storm, o Heer
maar in een zacht geruis.
wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
de stilte is Uw huis.

Uitnodiging

Woensdag 13 juni 2018.
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.
Plaats: ‘De Stal op de Kaag’
Julianalaan 13a 2159LB Kaag
Kosten voor koffie/thee + donatie
plek €6,Meerijden is te regelen met elkaar.
truus.kees@ziggo.nl
, 0628396381
------------

Stilte wandeling
Op woensdagavond 13 juni willen wij
onze laatste stiltewandeling van dit
seizoen lopen. vanuit ‘het bezinningscentrum ‘De Stal op de Kaag’.

Orgelpromenade van start
In de periode 16 juni t/m 29 september
zullen er 12 promenadeconcerten
worden gegeven in de Hooglandse
Kerk, beurtelings op het De SwartVan Hagerbeerorgel en het Willisorgel,
De serie wordt op zaterdag 16 juni
geopend door Jos van der Kooy,
organist van de Westerkerk in
Amsterdam.

Stilte, Bezinning, Verbinding.
We beginnen de stilte wandeling met
een introductie en een korte meditatie,
waarna we het eerste deel van onze
wandeling in stilte beginnen.
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Onze ‘Stilteruimte’
Onze ‘Stilteruimte’ heeft zich door de
tijd steeds wat meer ontwikkeld tot een
completer en functioneler geheel.
Het Keltische kruis is van zijn voetstuk
verheven en naar omhoog aan de muur
bevestigd. Twee schermen bakenen de
ruimte enigszins af. Er is nu ook een
kastje, een ‘stokpaardje’ van dominee
Jacob, en zo vond hij, er zou ook nog
een plankje moeten komen waarop
vermeld:
Bijbeltjes om zo mee te nemen.
In het kastje liggen Nieuw testamentjes
in 4 talen en zelfs de nieuwste vertaling
van de Bijbel in gewone taal
en inmiddels ook het bewuste plankje.
Ook is daar de robuuste tafel met
daarop de beide kandelaars en het
gastenboek.
De standaard
met een
regelmatig
wisselend
gedicht en de
zuil met daarop
een bloemencreatie die Wil
van de
Wijngaarden op
een creatieve
en passende
wijze weet te schikken en die steeds
door haar wordt ververst.

Om dit openingsconcert een feestelijk
karakter te geven heeft hij zich
verzekerd van de mede werking van de
talentvolle 18-jarigetrompettist Christian
Jongepier. Hij zal in dit concert ook de
flügelhorn bespelen.

De Swart-van Hagerbeer en het Willisorgel

Uitgevoerd worden o.m. de Trumpet
Tunes van Purcell en Clark.
In dit concert zal Jos van der Kooy het
Willisorgel bespelen met o.a. composities van Edward Elgar. In de serie zal
ook dit jaar regelmatig een podium
worden geboden aan jong talent.
Op 23 juni is het de beurt aan de 23 jarige organist Iddo van der Giessen,
sinds 2017 cantor-organist van de
Goede Herderkerk te Rotterdam
Schiebroek. . Op het De Swart-van
Hagerbeerorgel speelt hij werken van
Sweelinck, Buxtehude en Bach.
Na een onderbreking op 30 juni
(vanwege Festival Songs of Freedom)
pakt op 7 juli de 24-jarige organist Gert
van Hoef de draad weer op met een
concert op het Willisorgel.
De concerten beginnen om 13.30 uur
en zijn gratis toegankelijk.

Inmiddels weten we dat velen gebruik
maken van deze ruimte, toeristen,
gemeenteleden, vrijwilligers, die een
kaarsje hebben aangestoken en daar
een goed moment van stilte en
bezinning hebben ervaren, en soms
hun gedachten hebben verwoord in het
‘gastenboek’. Al met al mogen we van
de stilteruimte zeggen dat het er nu al
wel helemaal bij hoort.

‘Op de Hoogte’ ook na te lezen op de
website:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
onder het kopje ‘ARCHIEF’

Kees Zaalberg
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Evensong
Volgende week zondag 10 juni, komt
het Roder Jongenskoor naar Leiden
voor een Evensong in de Hooglandse
Kerk.

ook de vaste begeleider van de Leidse
Cantorij.
Zo is de vacature die is ontstaan door
het vertrek van Theo Visser weer
ingevuld.
Over haar benoeming zegt ze: ‘Na ruim
20 jaar ervaring als kerkmusicus in
Utrecht en omstreken ben ik toe aan
een nieuwe uitdaging. De liturgische
praktijk van de Leidse Binnenstadsgemeente is een inspirerende plaats
voor een volgende stap in mijn
loopbaan als organist. Ik zie er naar uit
om te beginnen’.
Ze ziet kerkmuziek als verbindende
factor in de liturgie die het gesproken
woord en de rituelen versterkt. Het is de
taak van de organist ‘de gemeentezang
in de wekelijkse erediensten te
(bege)leiden en te voorzien van
passende muziek’.
De nieuwe organist organiseert jaarlijks
KerkMuziekDagen voor de Jeugd, waar
kinderen en tieners in een muziekkamp
kennis maken met vocale kerkmuziek
van alle eeuwen. ‘Dit is een prachtige
zoektocht om naar verbinding met de
nieuwe generatie te zoeken.
Smits: ‘Behalve mijn liturgische
activiteiten heb ik veel ervaring met
spelen en organiseren van concerten
en ik beschik daarvoor over een breed
netwerk van professionals. Deze
ervaring wil ik graag inzetten om als
ambassadeur van het orgel interessante concerten en evenementen te
organiseren’.

Het Roder Jongenskoor onder leiding
van Rintje te Wies is een inmiddels
vertrouwde gast en zal onder andere
werken van John Goss, Thomas
Attwood Walmisley, Thomas William
Hanforth en John Reading ten uitvoer
brengen. De gedegen, op Engelse leest
geschoeide scholing die de jongens
krijgen, is terug te horen in hun
vertolking van Anglicaanse koormuziek.
Het koor wordt begeleid door organist
Anton Doornhein. Voorganger is ds.
Riegonda van Welie-Kaai uit Warmond.
De aanvangstijd 17.00 uur.

Nieuwe organist
Vanaf 1 augustus
a.s. is Willeke
Smits (1975),
vanaf 2000
organist van het
monumentale
Ruprecht-orgel
van de Tuindorpkerk in Utrecht de
Foto: Marianne Ulrich
nieuwe organist van de Leidse Binnenstads gemeente.
Ze wordt daarmee

Zondag 10 juni
Speeltuinmiddag
Na de kerkdienst in speeltuin
“De Doorbraak” Katoenpark 1
Als jullie iets te eten meebrengen
zorgen wij voor water en limo.
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Geweldige, gedreven wind
Aan de stormwind

Geweldige, gedreven wind,
die valt met groot gedruis,
die rukt aan muren, dak en bint,
gij vult dit huis.
Uw overdaad van adem stuwt
het water voort met macht,
wat God wil bouwen wordt opnieuw
tot stand gebracht
Uit: Liedboek 679 vs. 1-2.

Agenda
5 juni
10 juni
13 juni
16 juni
30 juni

Moderamen
Speeltuinmiddag
Evensong
Kerkenraad
Kliederkerk
Songs of freedom

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

Katoenpark 1
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

Tentoonstelling

ALS MUREN SPREKEN
muurgedichten in Leiden
Za 9 juni 2018 t/m zo 15 juli 2018 ‘Old School’ Pieterskerkhof 4A Leiden
Zie voor openingstijden: www.muurgedichten.nl

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 17 juni
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 11 juni
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 GV Leiden tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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