Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

24 maart 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 24 maart 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist:
Willeke Smits

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

Vieren:
Zondag 24 maart, ds. Margreet Klokke, tweede in de serie ‘Anonieme
personages in het Johannesevangelie.
Zondag 31 maart, mw. ds. H.G.T. van Welie-Kaai,
Bussum
Margreet Klokke
Zondag 7 april, mw. ds. N.J. de Jong-Dorland, Utrecht.
Met medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
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Zondag 31 maart (zie pag.3)

Cantatedienst
Zondag 31 maart, Pieterskerk,
Cantate BWV 106 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’
Uitgevoerd door het Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl en solisten.
Liturg: ds. Margreet Klokke

aanvang 19.00 uur
Verdiepingskring

Van de predikant

gemaakt. Jan Marten de Vries speelt
piano en Elianne Ardts speelt cello.
De toegang is vrij, het programma is
gesponsord door het Vitaliseringsfonds
van de PGL. Het is een avond, waar je
vrienden en kennissen naar kunt
meenemen!

Bij de kerkdiensten
Vandaag is het de
derde zondag in de
veertigdagentijd. De
zondagen in de tijd
voor Pasen hebben
alle een naam.
Deze heet ‘Oculi’,
dat betekent ‘Mijn ogen’, naar de psalm
die vanouds op deze dag gezongen
wordt – 25. De dienst begint nu met een
bewerking van deze psalm, ‘Ik heb mijn
oog gevestigd, op God of Hij mij redt’…
Passend bij deze psalm, wordt vandaag
het verhaal gelezen van de
blindgeborene uit Johannes 9 – één van
de anonieme personages in het vierde
evangelie waar in de veertigdagentijd bij
wordt stil gestaan.
Op zondag 14 april, Palmpasen, wordt
er een dienst gehouden met jongeren.
Dan wordt de blik gericht op de geliefde
discipel, nog zo’n anoniem personage
uit het evangelie naar Johannes. Als
enige van de twaalf leerlingen zal hij
Jezus volgen in het gerechtshof, en
zelfs bij hem blijven op zijn weg naar
Golgotha. In de dienst zal het dan ook
gaan over trouw en ontrouw in
vriendschap – een thema dat jongeren
kan aanspreken. Wie wil kan nog
aansluiten bij de voorbereidingen op
zondag 7 april om 10.00 uur.

Kerkdiensten Stille week
In de kerkdiensten in de stille week
wordt er gelezen uit het evangelie naar
Johannes, waarbij in het bijzonder
aandacht is voor de rol van de geliefde
discipel. Wat heeft zijn gestalte ons te
zeggen?
U las in de vorige Op de Hoogte al, dat
er avondmaal wordt gevierd op witte
donderdagavond en op goede
vrijdagmorgen, aan tafels in het koor
van de kerk. De preek gaat over
vergeving, aan de hand van Johannes
13. Op goede vrijdagavond is er dit jaar
een sobere viering, waarin het
lijdensverhaal uit Johannes 18 en 19
gelezen wordt, afgewisseld met liederen
en zang van de cantorij. Aan het einde
van de viering wordt de gang naar de
kruizen in het koor gemaakt.
Ik wens u allen inspirerende diensten
toe en een goede voorbereiding op het
Paasfeest!
Voorzitter kerkenraad
Omdat Cent van Vliet, de
voorzitter van de kerkeraad,
in juni twee termijnen heeft
volgemaakt, wordt er
gezocht naar een opvolger.
In de vorige Op de Hoogte
heeft er een profielschets
gestaan van deze taak.
De kerkenraad vindt het fijn, als u met
hen meedenkt en met namen komt van
mensen die in uw ogen geschikt
zouden zijn!

Kreuzweg
Aan het begin van de stille week is er
een bijzondere avond georganiseerd in
de Hooglandse kerk: op dinsdag 16
april is er het programma ‘Kreuzweg’.
Er zijn veertien schilderijen te zien van
de kruisweg van Jezus, van de hand
van Ruth Taylor en Auke de Vries. Er
zijn veertien muziekstukken bij
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Het voorzitterschap vraagt aardig wat
tijd. Dat is anders, voor een andere taak
waar we mensen voor zoeken.

GEZOCHT: oppassers crèche
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst
crèche voor de kinderen van 0 tot 4
jaar. We zijn hard op zoek naar meer
oppassers.
Ca. twee maal per kwartaal heb je een
oppasbeurt.
Informatie en opgeven bij:
Maartje Nolles, crechelbg@gmail.com

Pinkster Pelgrimsreis
Met Pinksteren zullen er rond de
zeventig pelgrims onze kerk aandoen.

-o-o-o-o-oHerdenking Jodenvervolging
Op zondag 14 april vindt de jaarlijkse
Herdenking van de Jodenvervolging
plaats, dit jaar in de Marekerk om
19.30 uur.
Kort geleden bezocht ik het Joods
Cultureel Kwartier te Amsterdam,
waaronder het in aanbouw Nationaal
Holocaust Museum. Er worden een
enorme hoeveelheid foto’s van
uitsluiting tot vernietiging van de
Joodse bevolking getoond uit de 2de
WO. Ook al weet je dat er meer dan
104.000 Joden uit Nederland zijn
weggevoerd naar de concentratiekampen om vergast te worden, toch blijf
je steeds verbijsterd achter.
Dat wij hen –de vermoordde Joden –
nooit zullen vergeten, wordt op deze
speciale avond stil gestaan in woord
gezang en gebed.
Na afloop moeten wij het leven léven,
een levensplicht, omdat het Koninkrijk
Gods alleen kan komen als wij deze
plicht vervullen. Tot zondag 14 april om
19.30 uur.

Zij zijn in het Pinksterweekend op weg
van Haarlem naar Den Haag. Wat zou
het mooi zijn, als zij onderdak zouden
kunnen vinden bij gemeenteleden van
de Hooglandse kerk. Wie heeft er een
slaapplaats of twee, voor één nacht?
Het mag eenvoudig zijn, het gaat erom
de pelgrims een ervaring te bieden van
gastvrijheid. Aanmelden kan bij mij!
Ad Alblas 40 jaar predikant
Op 28 april viert ds. Alblas zijn 40-jarig
ambtsjubileum. We wensen hem nu
alvast van harte geluk met dit feestelijke
moment van dankbaar terugkijken op
het werk dat hij heeft mogen doen in de
kerk!
Verhuizing
Op 2 april verhuizen mijn man Daan
Limburg en ik naar de Oude Rijn 156,
2312 HM Leiden. Dat de pastorie op
loopafstand van de kerk staat vinden
we heel bijzonder! We kijken ernaar uit
om nu helemaal Leidenaars te worden.

Lia van der Laan

Paasgroeten actie
Dit jaar doen we als LBG voor het eerst
mee aan de landelijke Paasgroeten
aktie. Door voor 1 euro op 31 maart hier
in de kerk een speciale, door een
gevangene ontworpen kaart te kopen,

Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke
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kunt u deze versturen aan een
gevangene in Nederland of in Engeland. De ervaring is dat gevangenen erg
blij zijn met zo’n kaart en met het feit
dat iemand van buiten de gevangenis
aan hen denkt.

Het kamernummer van hem is 58 en
het telefoonnummer van de nieuwe
locatie: 088-9213993. Iedereen is van
harte welkom voor een kopje koffie.
Het zou aardig zijn als we vanuit onze
geloofsgemeenschap Cor een bezoekje
zouden kunnen brengen. Dan kan met
eigen ogen gezien worden dat de
nieuwe huisvesting er prachtig uitziet.

Diaconie kalender.
24 maart Paasbroden verkoop
31 maart Paasgroeten verkoop

-o-o-o-o-oVóór 9 april verzenden Paasgroeten
14 april inzameling Voedselbank
14 april broden afhalen.
Toos Boersema

Terugkomavond doopouders
Terugkomavond doopouders 2018 –
voor àlle belangstellenden.
Op woensdag 3 april organiseren
Emmie Kaljouw en onze predikant
Margreet Klokke een terugkomavond
voor alle doopouders van 2018.
Er worden die avond twee workshops
gegeven: één over thuis bijbellezen, en
één over rituelen thuis. Deze avond is
natuurlijk open voor alle ouders,
grootouders en andere opvoeders die
hun kinderen willen inwijden in de
christelijke traditie. De avond begint om
20.00 uur, in het Hooglandse Huys.
Graag opgeven bij ds. Klokke, dan
weten we op hoeveel mensen wij
kunnen rekenen!

Willeke Smits

Foto: Niek Bavelaar

Orgelconcerten Willeke Smits
10 april 13.00 uur:
lunchconcert Groot Auditorium
Universiteit, programma: ‘4x Johann’
13 april 16.30 uur: middagconcert
Waalse Kerk, programma:
‘Een muzikale reis door Zuid-Europa’
Meer info: www.willekesmits.nl
-o-o-o-o-oVoorjaarsschoonmaak
Hooglandse Kerk
Bij deze nog even een herinnering. Een
aantal aanmeldingen zijn al binnen,
maar ook hier geldt: Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. Dus bij deze:

-o-o-o-o-oVerhuizing
Ons gemeentelid Cor van der Keur is
29 januari j.l. verhuist van Zuydtwijck
naar de nieuwe Topaz locatie,
Lakenhof. Het adres is Arthur van
Schendelstraat 58, 2321 WH in Leiden.

Zaterdagochtend 6 april
VOORJAARSSCHOONMAAK.
Hooglandse kerk
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We beginnen om 10.00 uur. Vanaf
9.30 uur is de deur van het Hooglandse
Huys open voor wie eerst een kop
koffie/thee wil. Daarna wordt er van
alles gesopt, gezeemd en in de was
gezet.
Tussen 12.00 en 13.00 uur stoppen we,
(afhankelijk van het aantal mensen dat
komt helpen) en is er nog koffie/thee en
iets lekkers .
We hopen dat er minstens zoveel
mensen kunnen helpen als vorig jaar,
dan kan er weer veel werk verzet
worden. Opgeven (niet noodzakelijk,
wel fijn om te weten) kan nog steeds bij
Ronald Hartsuiker of via een mail naar
info@hooglandsekerk.com.

thema sterfelijkheid aan de hand van
Psalm 90. Nu, in het voorjaar, zal het
accent meer liggen bij het thema
feilbaarheid, aan de hand van Psalm
31. Johann Sebastian Bach heeft deze
cantate op 22-jarige leeftijd geschreven.
Mogelijk is dit de vroegste cantate die
van Bach bekend is, met een
ongebruikelijke instrumentale
begeleiding door twee blokfluiten en
twee viola da gamba’s. De grote
Bachkenners Albert Schweitzer en
Alfred Dürr hebben veel waardering
voor deze cantate. Schweitzer noemt
BWV 106 een van de mooiste cantates
van Bach.
Bron: Leids Kerkblad

-o-o-o-o-o-

De Poetsploeg:
( René, Leonne, Ton, Hans, Wilma,
Janneke, Kees, Inge, Marrie en Marie)

Verdiepingskring
In de vorige bijeenkomst van de kring
ontmoetten we de barmhartige
Samaritaan, die een mishandelde en
zwaar gewonde man uit pure compassie ondersteunde en verzorgde. Maar
wie was nu wiens naaste? Misschien
heeft u die bijeenkomst gemist, maar op
9 april en 7 mei komt de kring opnieuw
bij elkaar. Als u deze inspirerende
avonden mee wilt maken meldt u zich
dan per email aan bij Gerda Hamoen
(gerda.c.hamoen@gmail.com.).
De avonden worden gehouden in het
Hooglandse Huys en beginnen om
20.00 uur. Ds. Margreet Klokke geeft
leiding aan het gesprek over elke keer
weer een andere bijbelse gestalte.
Van harte welkom.

Cantatedienst
De laatste cantatedienst
van het seizoen 20182019 vindt plaats op
zondag 31 maart, om
19.00 uur in de Pieterskerk. Het Leids Cantate Consort voert
onder leiding van Johannes Gierl
cantate BWV 106 uit: Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit, ook bekend als de Actus
Tragicus. Solisten zijn sopraan Angelika
Ploka, alt Carolina Alves Luis, tenor
André Cruz en bas Yonathan van den
Brink. De voorganger bij deze dienst is
ds. Margreet Klokke, predikant van de
Leidse Binnenstadsgemeente en voor
het bijzonder kerkenwerk. In de cantate
zijn twee grote existentiële thema’s op
muziek gezet: de sterfelijkheid en de
feilbaarheid van de mens. In het najaar
van 2018 is er in de cantatedienst met
de Actus Tragicus stil gestaan bij het

Gerda Hamoen

Vandaag
kunt u nog een broodbon kopen
voor de Paasbrodenactie.
U steunt daarmee het werk van de
Bakkerij
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Bijzondere avond in de Hooglandse kerk
Op dinsdagavond 16 april zijn er veertien
schilderijen te zien van de kruisweg van
Jezus, van de hand van Ruth Taylor en
Auke de Vries.
Er zijn veertien muziekstukken bij gemaakt.
Jan Marten de Vries speelt piano en Elianne
Ardts speelt cello.
Aanvang 20.15 uur, toegang vrij.
Mogelijk gemaakt door het Vitaliseringsfonds van de PGL.

Agenda
27 maart
12
28 maart
31 maart
3 april
6 april
9 april
9 april
14 april

Kerncursus
Donderdagochtendkring
Cantatedienst
Terugkomavond doopouders
Voorjaarsschoonmaak
Leerhuis
Verdiepingskring
Herdenking Jodenvervolging

20.15 uur
10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Marekerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 7 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 1 april.
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-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
predikant: Ds. M.R. Klokke,
Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden, tel.: 06-48228505
( per 2 april 2019: Oude Rijn 156 2312 HM Leiden)
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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