Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

17 juni 2018 26e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 17 juni 2018, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist:
G. Colenbrander

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen

Vieren
Zondag 17 juni, ds. Margreet Klokke. Vandaag de tweede in de zomerseriediensten ‘Dichters, kunstenaars en bijbelschrijvers’.
Zondag 24 juni, ds. R. Kaai, Warmond
Zondag 1 juli, ds. D. Verboom. We lezen Job 42 en Marcus 5: 22-43.
Doodlopende wegen. Door een kleine beweging kan er weer toekomst zijn.
Wat leren kleine gebaren? De Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons
verleent medewerking aan de dienst.

Verder in Op de Hoogte:





Van de predikant
Voedselbank
De Donderdagochtendkring
Groene Hooglandse Kerk
ORGELPROMENADECONCERT Hooglandse kerk
23 juni: Iddo van der Giessen

De serie orgelpromenadeconcerten in de Hooglandse Kerk wordt op 23 juni voortgezet met
een concert door de 22-jarige organist Iddo van der Giessen uit Zoetermeer. Iddo studeert
orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der Kooy. Vorig jaar werd
hij benoemd tot cantor-organist van de Goede Herderkerk te Rotterdam-Schiebroek.
Hij speelt op het De Swart-van Hagerbeerorgel werken van Sweelinck, Buxtehude en Bach
(Triosonate IV en Preludium en Fuga in a).
Het concert is vrij toegankelijk en begint om 13.30 uur.
Vanwege het Festival Songs of Freedom is er op 30 juni geen promenadeconcert.
Op 7 juli pakt Gert van Hoef de draad weer op met een concert op het Willisorgel.

Een expositie over de muurgedichten is
te vinden in Old School, Pieterskerkhof
4a!
Ook de andere zomerdiensten waarin ik
voorga zullen hun uitgangspunt vinden
in zo’n muurgedicht. Suggesties van
harte welkom.

Van de predikant
Vandaag wordt in de
Hooglandse kerk de
tweede in de serie
diensten ‘Dichters,
kunstenaars en
bijbelschrijvers’
gehouden.
Deze keer is een
gedicht van Jorge Luis Borges op de
zijgevel van Groenhovenstraat 18 het
uitgangspunt; ‘El apice’, ‘De top’. Het
gaat over het voorbijgaan van de tijd en
het verlangen van de mens naar duur.
Het wordt gelezen naast Prediker 3 en
2 Korinthiërs 6: 1,2.

Morgen begint mijn vakantie al. Deze is
van 18 juni tot 15 juli. Voor vervanging
tijdens mijn afwezigheid kunt u terecht
bij de voorzitter van de kerkenraad Cent
van Vliet. Zijn telefoonnummer is
06-13577348.
Het is een intensieve tijd geweest. Drie
maanden van veel nieuwe mensen
leren kennen, de stad opnieuw leren
kennen en eerste ervaringen opdoen
met diensten en in het pastoraat. Ik
begin te landen en mij op mijn plaats te
voelen.
Ik ervaar het als iets te snel om nu al
aan vakantie te beginnen. Maar deze
stond al gepland. En misschien is het
ook wel goed om alle eerste indrukken
nu te kunnen laten bezinken. Als ik
terug ben hoop ik in de rustige periode
van half juli tot eind augustus ruim de
tijd te hebben om bezoekjes te doen,
vooral ook bij de mensen die vanwege
hun gezondheid of leeftijd niet in de
gelegenheid waren om naar de
ontmoetingsavonden te komen. Belt u
me tegen die tijd vooral, wanneer u mij
graag ontvangt.

Toevallig is juist op 9 juni de website
van de Leidse muurgedichten
vernieuwd. Zie www.muurgedichten.nl.
Er staan commentaren bij de gedichten
op, en verhalen van Leidenaren over de
gedichten op hun muren. Je kunt er ook
wandelroutes en fietstochten langs de
gedichten op vinden.

Op 16 september wordt in een feestelijke dienst het
startsein
gegeven voor
het nieuwe
seizoen. In die
dienst zal
Willeke Smits
als organist van

‘Op de Hoogte’ is ook na te lezen op de
website:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
U volgt de link ‘NIEUWS’
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de LBG ‘in de bediening worden
gesteld’, zoals dat in kerktaal heet. Het
plan is om voor die dienst een
kinderorkestje te vormen. Wie hier
graag aan meedoet – houd de Op de
Hoogte in de gaten, eventueel via de
website. Dan weet je wanneer er
gerepeteerd wordt.

spelen’. Dat had hij goed gezien, want
de kring voldeed van meet af aan in een
behoefte.
In het afgelopen
seizoen heb ik het
stokje van hem
overgenomen. We
hebben 11
bijeenkomsten
gehad over zeer
uiteenlopende
onderwerpen.
Zo bespraken we
met Marten Stol
het Oude Midden
Oosten, met Cor Hoogerwerf het
succes van het Christendom in de
eerste eeuwen en met Bart
Labuschagne de relatie tussen religie,
samenleving en recht.
Verder kwamen 500 jaar reformatie, de
95 Leidse stellingen, Nederlandse
emigranten in Noord Amerika en de
Joodse spijswetten ter sprake waarbij ik
zelf de inleiding tot het gesprek
verzorgde. Want dat is de bedoeling:
met elkaar in gesprek komen over
allerlei maatschappelijk onderwerpen
die ons als christenen interesseren.
De sfeer is open en ontspannen en de
pauze wordt niet overgeslagen want,
om Jan den Boeft nog een keer te
citeren: ‘de ditjes en datjes moeten ook
besproken’.
Op de laatste bijeenkomst hebben we
alvast wat onderwerpen aangedragen
voor het volgend seizoen, dat eind
september zal beginnen.
De data worden tijdig aangekondigd,
maar de dag en tijd staat vast:
donderdagmorgen van 10 tot 12 uur.
Belangstellenden kunnen zich bij mij
aanmelden via mijn emailadres
boersema@cml.leidenuniv.nl

Eind juli zal ik al iets schrijven over mijn
plannen voor het nieuwe seizoen in Op
de Hoogte en/of op de website. In
augustus komt dan het jaarboekje uit.
Ik kijk ernaar uit dit nieuwe seizoen met
u/jullie te beleven.
Hartelijke groet, goede zomer!
Ds. Margreet Klokke

Voedselbank
Zondag 24 juni houden we weer een
inzameling voor de voedselbank. Nu de
vakantieperiode aanbreekt willen we
wat extra
inzamelen.
De voedselbank is blij
met droge
of ingeblikte
voedingswaren. Ook voedsel in glas is
welkom. Denkt u aan pasta, bonen,
erwten, vis of vlees in blik, maar ook
aan zeeppoeder, doucheschuim,
shampoo en tandpasta. Levert u zoveel
mogelijk in: linnen of papieren tasjes.
Misschien hebt u ook nog plastic tasjes.
Dan hebben ze nu een goede
bestemming.
Bezoekers van de Voedselbank zullen
blij zijn met uw gift!
Toos Boersema

Donderdagochtendkring
Deze kring is ruim tien jaar geleden
opgericht door ons gemeentelid Jan
den Boeft omdat ouderen, zo zei hij
gekscherend, ‘niet allemaal Bingo willen

Jan J. Boersema
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afschermingsgordijn boven de
toegangsdeuren door plexiglas mogelijk
is. De voorstellen hiervoor zullen nader
worden uitgewerkt, in het bijzonder de
financiering. Verder zal in de Winterkerk
een proef worden genomen met
rubberen voetmatten om optrekkende
kou tegen te gaan. Tevens zal worden
bezien of (gedeeltelijke) toepassing van
het verwarmingssysteem van de
Zomerkerk voor de Winterkerk
rendement en comfort oplevert.

GroeneHooglandseKerk
‘Investeren om te besparen’

Korte termijn…
Het College van Kerkrentmeesters heeft
op 4 juni jl. de voorstellen van de
werkgroep ‘Investeren om te besparen’
besproken. Voor de Hooglandse kerk
zijn verschillende projecten
goedgekeurd. Het gaat allereerst om
het verslimmen van de gas- en
elektriciteitsmeters en waar nodig
vervangen, het aanbrengen van
klantspecifieke aanpassingen en het
aansluiten op het systeem
‘MeetdataPlus’ van Kenter. Hiermee
kunnen verschillende overzichten
worden gegenereerd zodat het verbruik
nauwgezet kan worden gevolgd en zo
nodig aangepast.

Ten slotte zal het aanbrengen van
dubbele beglazing in de ramen van de
Winterkerk worden bezien. Nagegaan
moet worden of een combinatie met het
geplande onderhoud mogelijk is. Voor
dit omvangrijke project zal gebruik
moeten worden gemaakt van fondsen,
subsidies en bijdragen van vrienden.

Verder zullen de tochtgaten bij de
afscheiding Zomerkerk/Winterkerk
worden gedicht, komt er een
automatische schuifdeur bij de ingang
Winterkerk onder de toren om tocht
tegen te gaan en worden aanpassingen
aan de deuren in het Hooglandse Huys
aangebracht. Daarnaast worden
nagenoeg overal led-lampen geplaatst
en waar nodig bewegingssensoren
geïnstalleerd. Hierbij zijn de behoeften
van de Vredeskerk, de Hooglandse kerk
en de Marekerk gecombineerd. Ten
slotte is besloten op korte termijn de
elektrische verwarming in de zijbeuken
van de Winterkerk te verwijderen. Deze
worden met de nieuwe
verwarmingssystemen nauwelijks meer
gebruikt en slurpen energie.

Instructiefolder
Besloten is om geld vrij te maken om in nauw overleg met de beheerders een instructiefolder op te stellen over
het verbruik van energie en de
mogelijke maatregelen om dit te
verminderen. Gedrag vormt hierin een
belangrijke component.
Cent van Vliet

---------Van de voorzitter
Nieuwe kerkelijk medewerker
Emmie KaljouwConijn zal vanaf
augustus/september de nieuwe
kerkelijk medewerker zijn.
Deze functie is nu
één dag per week.
Als er in het
nieuwe PgL-

Langere termijn…
De afscherming tussen de Winterkerk
en de Zomerkerk kan aanzienlijk
worden verbeterd. Nader wordt
onderzocht of vervanging van het
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beleidsplan meer middelen beschikbaar
komen voor het pastoraat, heeft ze
mogelijkheden tot uitbreiding. Emmie
woont in Leiden, heeft haar opleiding
theologie afgerond en ervaring
opgedaan in het jeugd- en
jongerenwerk. Ze zegt dat ‘het diverse
activiteitenprogramma voor de kinderen
en jongeren van binnen en buiten de
gemeente spreekt mij erg aan. Ik zou
daarom graag bij dit werk betrokken
zijn’.

De vertegenwoordigers verschillende
groepen en commissies komen met het
dagelijks bestuur en de kernleden van
de kerkenraad vier à vijf keer per jaar
bijeen om onderwerpen, zoals jeugd- en
jongeren, liturgie, avondmaal, kerk in de
stad.....
Cent van Vliet

Labyrint / Stiltewandeling
Dinsdag avond 22 mei, was er een
bijeenkomst in
de Marekerk
rond het
Labyrint. De
avond was
georganiseerd
door de
Werkgroep Stiltewandeling en de
Werkgroep Labyrint PGL.
Het achthoekige Labyrint past heel
mooi in de achthoekige Marekerk. De
avond had een mooie indeling; na een
meditatie oefening, werd het Labyrint in
stilte gelopen, daarna volgde een
schrijfopdracht. Die opdracht hield in
dat je in drie minuten, je ervaringen op
het Labyrint moest opschrijven. Daarna
wordt er nagepraat over hetgeen er
opgeschreven was. Het was een avond
met een eenvoudige opzet, maar met
voor veel deelnemers een mooi
resultaat.
Op dinsdagavond 3 juli is er weer een
labyrint avond in de Hooglandse kerk
(start 20:00 uur, ingang Hooglandse
Huys). Deze avond proberen we aan te
sluiten bij de dienst van de zondag
ervoor die geleidt wordt door Dennis
Verboom. We zorgen ervoor dat de
avond ook interessant is als je die
dienst niet hebt meegemaakt. Graag
vooraf je komst aanmelden via
mail: labyrint.pgl@gmail.com .

Talentenenquête en website
Via een enquête worden de talenten in
onze geloofsgemeenschap
geïnventariseerd. We hebben al
behoorlijk wat reacties binnen die het
beeld bevestigen dat voor kortlopende
goed afgebakende projecten voldoende
belangstelling is. Zie ook de LBG
website die onlangs geheel vernieuwd
is met veel dank aan Geertrui, Henk,
Cor en Ruud.
Kerkproeverij en nieuwe seizoen
Het nieuwe
seizoen begint
op 16 september
met
Kerkproeverij.
Iedereen nodigt een vriend(in) of
bekende uit. Een open kerk midden in
de stad waar iedereen welkom is. De
deuren van de kerk zijn om 08.30 uur
open voor koffie, taart, kennismaking,
muziek, kinderen. De activiteiten voor
het nieuwe seizoen komen in een folder
die naar alle leden wordt gezonden.
Nieuwe opzet kerkenraad
De kerkenraad krijgt een nieuwe opzet.
Kort samengevat betekent dit minder
vergaderen, meer inhoudelijk en meer
mensen.

Marius van der Heul
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Privacystatement
Het kan U niet ontgaan zijn: op 25 mei trad de Algemene Verordening
Gegevensbescherming ("AVG") in werking, een EU Verordening die beoogt EU breed dezelfde wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming in te
voeren. Eén onderdeel van die wetgeving is dat alle organisaties die
privacygevoelige gegevens verwerken, een privacyverklaring moeten opstellen.
Aangezien ook op wijkniveau gebruik en verwerking van persoonsgegevens
plaatsvinden moet ook de LBG aan die verplichting voldoen.
Op 23 mei j.l. heeft de kerkenraad een privacyverklaring vastgesteld.
De verklaring is na te lezen op de website (onder “veel gestelde vragen”).

Agenda
23 juni
30 juni
3 juli
7 juli

Promenadeconcert
Songs of freedom
Labyrint avond
Promenadeconcert

13.30 uur
13.00 uur
20.00 uur
13.30 uur

Hooglandse kerk
Hooglandse kerk
Hooglandse kerk
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 1 juli
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 25 juni
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

‘
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn ook op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
U volgt de link ‘NIEUWS’

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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