Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

7 april 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 7 april 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. N.J. de Jong-Dorland
Organist:
Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Huur en onderhoud
Hooglandse Kerk

Vieren:
Zondag 7 april, ds. N.J. de Jong-Dorland, Utrecht, m.m.v. de Leidse Cantorij
Zondag 14 april, Palmzondag, ds. Margreet Klokke, dienst met jongeren,
derde in de serie ‘Anonieme personages Margreet
van het vierde
evangelie’;
Klokke
. Zondag 14 april, 17.00 uur, EVENSONG, ds. Margreet Klokke, m.m.v. de
Leidse Cantorij;
Donderdag 18 april, 20.00 uur, Witte Donderdag, ds. Margreet Klokke en ds.
Christiane van de Berg Seiffert, Heilig Avondmaal, m.m.v. de Leidse Cantorij;
Goede Vrijdag 19 april, 10.00 uur, ds. Margreet Klokke, Heilig Avondmaal;
Goede Vrijdag 19 april, 19.30 uur, ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse
Cantorij;
Stille Zaterdag 20 april, 22 uur, ds. Christiane van den Berg Seiffert en ds.
Margreet Klokke, Paaswake.
Zondag 21 april, PAASVIERING, ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse
Cantorij.
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Van de predikant

je als lezer, dat maakt dat het Pasen
kan worden, ook vandaag? Ik wens u
heel inspirerende en opwekkende
diensten!
Bijzonder is, dat de stille week dit jaar
begint met een avond, waarop het
mogelijk is de kruiswegstaties te lopen.
Er zijn dan veertien schilderijen te zien
in de kerk. Terwijl de aanwezigen
erlangs lopen, klinkt er bij elk schilderij
muziek – piano en cello. Het geheel is
een creatie van Jan Marten de Vries.
Welkom, en neem vrienden en
bekenden mee naar deze open activiteit
van de LBG – ‘Kreuzweg’!
In de vastentijd is de
jubileumcommissie al druk begonnen
met de voorbereidingen van de viering
van het 25-jarig bestaan van de Leidse
Binnenstadsgemeente. Ruurd Salverda
schrijft erover, elders in deze Op de
Hoogte. Wie mee wil helpen kan zich bij
hem of bij mij aanmelden.

Op het moment dat
ik dit stukje schrijf,
zit ik tussen de
dozen in het
Jeruzalemshofje te
wachten op de
verhuizers. We zijn
heel blij met de
pastorie die de PGL voor ons heeft
aangekocht, en willen iedereen die er
moeite voor heeft gedaan enorm voor
bedanken!
Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat
er dan zelfs een schoonmaakploeg bij
je voor de deur staat… `

Met een hartelijke groet!
Margreet Klokke

Bedankt, schoonmaakploeg!

o-o-o-o-o

Diensten
Vandaag, zondag 7 april gaat ds. Netty
de Jong-Dorland, emeritus predikant
van de Domkerk in Utrecht, bij ons voor.
De Leidse cantorij werkt mee.
Emmie Kaljouw en ik zullen tijdens de
dienst met een groep jongeren de
dienst van Palmzondag, volgende
week, voorbereiden. Iedereen van
tussen de 12 en 20 kan zich daar nu
nog bij aansluiten!

Palmpasenstokken
14 april is het Palmpasen. Ook dit jaar
zijn alle kinderen tot groep 6 weer
welkom om tijdens de kindernevendienst een Palmpasenstok te maken.
Ook kinderen onder de 4 zijn onder
begeleiding van een ouder welkom.
Omdat het versieren van een
Palmpasenstok best een dingetje is,
starten we op 14 april meteen om 10.00
uur in de bovenzaal van het Hooglandse Huys. De kinderen hoeven dus
niet eerst de kerk in, maar gaan meteen
naar boven. Wel komen ze terug naar
de kerk met hun stokken.
Voor het inkopen van materialen is het
handig als we weten hoeveel kinderen

In deze Op de Hoogte leest u, welke
diensten er gehouden worden in de
stille week en op Pasen. In deze week
zullen we ‘de geliefde discipel’ volgen,
de anonieme, liefste leerling van Jezus
in het evangelie naar Johannes. Wie is
hij, waarom heeft hij geen naam? Wat is
zijn verhouding tot Petrus? Wat geeft hij
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er komen. Daarom is het fijn als je wilt
laten weten of jouw kind(eren) er 14
april bij zijn.
Dat kan door een mail te sturen naar:
antjeras@hotmail.com.
Tenslotte nog een verzoek: heb je thuis
nog een Palmpasenstok liggen? Wil je
dat ook laten weten en de stok op
14 april (of eerder) meenemen? Bij
eerder meenemen kan de stok worden
afgegeven bij de kindernevendienst.
Hopelijk tot 14 april!

waarop u moet betalen voor het
parkeren. Op de verkeersborden staan
ook de tijden. Op feestdagen gelden de
gewone tijden en tarieven.
Op zondagen kan er ook gratis
geparkeerd worden op de
Zoeterwoudse Singel, maar dan moet
er dus wel een stukje gelopen worden
naar de kerk.
o-o-o-o-o

Antje Ras
Kindernevendienst

Labyrint
Dinsdag avond 9 april is er een Labyrint
avond in de Hooglandse Kerk. Toegang
om 20.00 uur via het Hooglandse Huys.
Na een korte inleiding is er gelegenheid
om het Labyrint te lopen

Bakken voor Nepal
Op 3 maart was er weer lekker Nepal
gebak in de tuinzaal na de dienst. Het
was weer een feest voor alle
aanwezigen.
De opbrengst was het ook: 93 euro en
90 eurocent konden we weer
bijschrijven voor het schoolgeld van
kinderen in het dorp Changu in Nepal.
De volgende bakactie is op eerste
Paasdag op 21 maart.
Tot dan,
Rietje van wijlen
(rietje@vanwijlen.com)

Sinds ruim een jaar is de Protestantse
Gemeente in Leiden in het bezit van
een Labyrint op doek. Het Labyrint
wordt ingezet in alle wijkgemeenten.
Het lopen van een labyrint is een
bijzondere ervaring en een eenvoudige
manier om te mediteren. Tijdens de
inleiding bespreken we een gedachte,
geïnspireerd door de bijbel, die je mee
kan nemen op het Labyrint. Maar je
bent natuurlijk vrij om met je eigen
gedachten te gaan lopen. We nodigen
je uit om het eens te komen proberen.

Parkeren
Sinds december 2018 is
de controle op het
parkeren rond de
Hooglandse Kerk
aangescherpt, met als
gevolg dat er de laatste
tijd forse boetes zijn uitgedeeld.
Er kan vrij geparkeerd worden tot 13.00
uur op de Kaasmarkt en de Hooigracht.
Parkeren in de Nieuwstraat of de
Middelweg (buiten de parkeervakken)
levert al snel een boete op. Op de
automaat staan het tarief en de tijden

Marius van der Heul
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Verdiepingskring

Warmond biedt mij die gelegenheid in
de eredienst op zondag 28 april om
10.00 uur.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen als
ook leden van de LBG hierbij aanwezig
willen zijn.

In de vorige
bijeenkomst van
de kring
ontmoetten we
de barmhartige
Samaritaan, die
een
mishandelde en
zwaargewonde
man uit
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.

Met hartelijke groet,
Ad Alblas

De Leidse Cantorij Foto: Niek Bavelaar

Eerste evensong 2019
Op Palmzondag 14 april verzorgt de
Leidse Cantorij in de Hooglandse Kerk
de eerste evensong van het seizoen
2019 met koormuziek voor deze
bijzondere zondag in het kerkelijk jaar.
Als introïtus klinkt ‘Pueri Hebraeorum’
van de zestiende-eeuwse Spaanse
componist Tomás Luis de Victoria.
Tekst: ‘De joodse kinderen spreidden
mantels uit op de weg, en riepen:
Hosanna, Zoon van David, gezegend
Hij die komt in de naam van de Heer.’
Na de processional hymn ‘All Glory laud
and honor’ volgt het uitbundige stuk
‘The Feast of Palms’ van Alan Bullard
en Psalm 118, de psalm voor deze
zondag. Het Magnificat en Nunc dimittis
(de lofzang van Maria en Simeon) als
vast onderdeel van de evensong die
ditmaal worden uitgevoerd zijn
gecomponeerd door Thomas Attwood
Walmisley. Deze compositie wordt
beschouwd als een meesterwerk van

Gerda Hamoen
o-o-o-o-o

Robijn
Robijn is de prachtig rode steen, die
hoort bij een 40-jarig jubileum. Op 28
april mag deze edelsteen met mijn
predikantswerk worden verbonden. Dat
is een bijzonder moment.
Op 29 april 1979 ontving ik het ambt
van predikant. Sindsdien heb ik met
vreugde het ambt vormgegeven, in de
geest van dit thema, acht jaar in
Amsterdam en 30 jaar in Leiden.
Daarom wil ik in het midden van de
gemeente van Christus terugblikken en
danken. De Protestantse gemeente
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de Anglicaanse koormuziek uit de
eerste helft van de negentiende eeuw.
De ‘Preces & Responses’ (gezongen
gebeden) zijn van de hand van Bernard
Rose. Als anthem voor de lijdenstijd
staat ‘Greater love hath no man’ van
John Ireland op het programma. Dit
werk is in 1912 geschreven als
meditatie voor de passietijd in de vorm
van een soort kleine cantate (vanwege
de dialoog tussen solostemmen en
koor). De cantorij staat onder leiding
van Hans Brons en het Willisorgel wordt
bespeeld door Willeke Smits.
Aanvang 17:00 uur.

We gaan liederen ten gehore brengen
die direct of indirect met het jubileum te
maken hebben.
Daarna vindt er een bijzondere
bijeenkomst in de Hooglandse kerk
plaats. Het verleden en heden worden
op een ludieke en interactieve manier
voor het voetlicht gebracht. De vorm
waarvoor is gekozen, heet
‘terugspeeltheater’. Een interviewer
vraagt de aanwezigen gebeurtenissen
te vertellen die voor hen belangrijk zijn
geweest. Dat wordt vervolgens door
een aantal acteurs uitgebeeld, die
daarbij muzikaal ondersteund worden.
Afsluitend is er een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje.

Elias van der Plicht

Zondag 9 juni vindt een feestelijke
kerkdienst plaats. Muzikale
medewerking verleent onder andere de
Leidse Cantorij. Ook in deze dienst
wordt aandacht besteed aan ‘25 jaren
samen onderdak’.

25 jarig jubileum 8 en 9 juni 2019

In dezelfde periode is er een (foto-)
tentoonstelling in de Hooglandse kerk
waarin de afgelopen 25 jaar van de
LBG op treffende wijze wordt
weergegeven. Al eerder was u
uitgenodigd om foto’s met persoonlijke
verhalen ter beschikking te stellen. Dat
kan nog steeds. Alle informatie is
welkom! U kunt daarvoor altijd een van
de leden van de jubileumcommissie
benaderen.
Wij zullen via verschillende kanalen
aandacht aan dit jubileum en aan onze
gemeente besteden. U moet hierbij
onder meer denken aan de (lokale)
kranten, maar ook aan facebook en
twitter. Op de site van de LBG vindt u
een aparte pagina met alle informatie
over het jubileum:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

25 jaar samen onderdak

Op Pinksteren viert de LBG dat er 25
jaar geleden door samenvoeging van
vier kerken een nieuwe kerkelijke
gemeente is ontstaan. Het is een
bijzonder moment waar we graag met
alle leden van de LBG stil bij staan. De
jubileumcommissie heeft een
programma samengesteld voor jong en
oud. De activiteiten vinden plaats op
zaterdag 8 juni en zondag 9 juni.
Reserveert u deze data alvast in uw
agenda!
Op zaterdag 8 juni is er onder andere
een programma speciaal voor de
kinderen. ’s Avonds staat eerst zingen
centraal.
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‘Schuif maar aan’ richt zich op mensen
die niet graag alleen eten. Maar ook op
mensen die graag in gezelschap eten.
Of als je elkaar eens op een andere
manier wilt ontmoeten dan tijdens de
dienst op zondag.
Het doel is om de genodigden in een
bredere kring op te nemen rond een
maaltijd bij iemand thuis.
Er wordt per persoon een bijdrage van
€5,-- gevraagd.

Dan zijn er rondom het jubileum nog
twee activiteiten gepland. Op zondag
9 juni arriveren ’s middags de pelgrims
die van Haarlem via Leiden naar Den
Haag trekken. Naast ontmoeting in de
Hooglandse kerk vindt eveneens een
vesper plaats.

Vriendelijke groet,
Jan Hulzinga en Ruurd Salverda
o-o-o-o-o

Op 12 juni wordt door ons gemeentelid
Renée van Beek de indrukwekkende
eenakter Hosseini in de Hooglandse
kerk opgevoerd.

Van de Diaconale Raad
De Paasgroetenactie, vorige week
zondag, is zeer goed verlopen. Bijna
alle kaarten zijn verkocht. Na aftrek van
de onkosten is er een klein bedrag
overgebleven. Dat krijgt een diakonale
bestemming.

Leden van de jubileumcommissie zijn:
Margreet Klokke, Liesbeth Boertien,
Willeke Ravensbergen, Rutger en Hetty
Veldhuyzen van Zanten, Emmie
Kaljouw en Jan Hulzinga en Ruurd
Salverda. Ondergetekende is voorzitter.

Op 14 april
(volgende
week zondag)
kunt u na de
dienst bij de
Tuinzaal het
door u
bestelde Paasbrood ophalen.

Ruurd Salverda
o-o-o-o-o

Uitnodiging voor ‘Schuif maar aan’
Op 25 april aanstaande is de vijfde
‘Schuif maar aan’ maaltijd van het
nieuwe seizoen. U bent vanaf 18.30 uur
van harte welkom. Er kunnen zich in
totaal acht gasten aanmelden.
U kunt uw naam, adres en
telefoonnummer doorgeven aan Jan
Hulzinga en Ruurd Salverda. Bij
voorkeur stuurt u een mail naar:
LBGSchuifmaaraan@gmail.com of belt
u tussen 19.00-20.00 uur naar
06-46073833.

Op 14 april is er eveneens weer een
inzameling voor de Voedselbank,
zodat er voor de Paasdagen extra
uitgedeeld kan worden.
Wat kunt u geven? Droge
levensmiddelen zoals rijst, pasta,
peulvruchten. Vlees, vis, groenten in
blik. Shampoo, tandpasta, zeep,
waspoeder, schoonmaakmiddelen.
Uw bijdrage is van harte welkom!
Toos Boersema
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Ringleiding
Aan de hand van bovenstaande
plattegrond kunt u zien waar in de
Hooglandse kerk ringleiding is
aangebracht.
Diegenen die hier afhankelijk van zijn,
kunnen zo bepalen waar men het beste

plaats kan nemen. De plattegrond vindt
u ook op de website van de Leidse
Binnenstadsgemeente en op het
informatiebord bij de ingang van de
kerk.
Ruurd Salverda

Geen contant geld voor de collecten? Er is een prima alternatief:
Via de webwinkel van protestantsegemeenteleiden.nl kunt u collectebonnen
aanschaffen.
Er is keuze uit bonnen van € 0.75, € 1.20 of € 2.00.
Bonnen van € 0,75 (€ 15,00 per vel, bonnen van € 1,20 (€ 24,00 per vel)
en bonnen van € 2,00 (€ 40,00 per vel)
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Agenda
9 april
9 april
9 april
10 april
11 april
11 april
14 april
16 april
17 april

Leerhuis
Verdiepingskring
Labyrint lopen
Kerncursus
Donderdagochtendkring
Thema-avond Ziek zijn en God
Herdenking Jodenvervolging
Kreuzweg
Kerkenraad

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

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Marekerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 21 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 15 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
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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