Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

21 april 2019, 27e jaargang

Hooglandse Kerk:

PAASVIERING
Voorganger: ds. Margreet Klokke,
m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v.
Hans Brons. Baroktrompet: Will
Wrothen en Danny Teong. Pauken:
Tom van der Loo. Orgel: Willeke
Smits. Vleugel: Warner Mossel.
.

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: LBG Paascollecte

Thema:
Anonieme personages in het
evangelie naar Johannes.
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Komende diensten in de Hooglandse kerk:
Zondag 28 april, ds. A.C. Kooijman, Oegstgeest.
Zondag 5 mei, ds. Margreet Klokke, m.m.v. De Leidse Cantorij.
Eerste in de serie diensten met als thema: ‘Opstaan met Ruth’.

diaken wil worden. We zijn in gesprek
met een mogelijke vice-voorzitter.
Dat is allemaal heel goed nieuws, we
zijn er blij mee! Maar een nieuwe
voorzitter is er nog niet. Er is gelukkig
ook nog even tijd… Blijft u met ons
meedenken? U hoeft zichzelf niet aan
te bieden (dat mag wel, natuurlijk!), u
kunt ook namen noemen van wie u
geschikt lijken. Bedenk daarbij, dat in
een gemeente van de grootte van de
LBG iedereen eigenlijk wel een keer
aan de beurt is… En het is ook leuk, als
je tijd hebt, inspirerend en verbindend!

Van
de predikant
Vandaag wordt er
hier en overal Pasen
gevierd. De cantorij
werkt mee, er zijn
twee trompettisten,
een paukenist en
een pianist. Het is in
de LBG de laatste in de serie diensten
over anonieme personages in het
evangelie naar Johannes. Er wordt
gelezen over de geliefde discipel, die op
de paasmorgen samen met Simon
Petrus naar het lege graf gaat. Het
belooft een feestelijke dienst te worden.
Dat wens ik ons allemaal toe!

Pas geleden heb ik met een aantal
mensen uit de gemeente gebrainstormd
over mogelijke prekenseries en andere
activiteiten in het nieuwe seizoen. Daar
kwamen mooie dingen uit, u hoort het
t.z.t. Als iemand van u zelf ook een idee
heeft – laat het me weten!

Nieuwe serie diensten
Na Pasen begint er een nieuwe serie
diensten met als thema: ‘Opstaan met
Ruth’.
Het is vanaf Pasen vijftig dagen tot
Pinksteren. Dit jaar is dat niet alleen
aftellen tot het volgende kerkelijke feest,
maar is het ook een voorbereidingstijd
voor het jubileum van de gemeente –
de LBG bestaat met Pinksteren 25 jaar.
Dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan!
De jubileumcommissie zal er geregeld
over schrijven in Op de Hoogte. U kunt
het laatste nieuws ook volgen op de
website van de Leidse Binnenstadsgemeente, op Facebook en Twitter.

Tot slot: een hartelijke Paasgroet aan
ieder die dit leest,
Ds. Margreet Klokke
o-o-o-o-o

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!

Kerkenraad
In een aantal eerdere Op de Hoogtes is
er gevraagd om namen van mensen die
de kerkenraad zouden kunnen
versterken. Inmiddels hebben Jan
Wolzak en Willemijn van der Bijl
toegezegd dat ze samen de plaats van
een ouderling willen innemen. Inge
Drijfhout had eerder al gezegd, dat ze
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Wat zou Handel verheugt zijn als hij zou
weten dat zijn muziek in deze dagen
wel tijdens de eredienst gezongen
wordt! We mogen zingen van de Koning
der koningen en Heere der heren. Hij
zal Koning zijn in alle eeuwigheid!
Halleluja! (G.F. Handel) De nagalm
duurt 7 seconden. Dan hoor ik
voetstappen op de trap. Ik mag uit de
hoes en mee naar beneden. We mogen
zingen in het volle licht, van liefde, van
leven, en vol nieuwe hoop de toekomst
in gaan.

Paasmorgen in de Hooglandse kerk
een uur voor de dienst

een toga vertelt…
Het is nog vroeg, maar het is al licht.
Ik hoor ze al beneden! Willekeurige
klanken hoog en
laag vullen de lege
ruimte, vormen
harmonieën die
samenvallen met
het zonlicht en zo
langzaam dit
enorme huis
opwarmen.
Toonladders van
stemmen lopen
over in
toonladders van
het orgel en
monden met
vereende krachten
uit in een jubelzang op de Overwinning.
Trompet geschal: Heut Triumphieret
Gottes Sohn! Vandaag overwint Gods
Zoon.
(D. Buxtehude) Dan worden de
toonladders rechte lijnen en in volle
harmonieën knalt een 8-stemmige
lofzang door dit huis. Het raakt me tot in
elke draad van mijn stof. Al hang ik nog
in een togahoes, het wordt licht om mij
heen. Dit licht raak elke donkere hoek,
want door de mens is het donker
geworden en door een Mens is het
weer licht geworden. Christus is uit de
dood opgestaan. De dood heeft geen
macht meer over Hem. (Easter anthem
– J. Scott) Dan hoor ik bekende
klanken, het ijkpunt van de Paasmorgen- dienst, versterkt met
trompetten en pauken. In de tijd van
Handel was dit veel te vrolijk en ‘up
beat’ voor de kerkdienst en werd dit
enkel buiten de kerk uitgevoerd.

Paasmorgen 2019, de Leidse Cantorij
o-o-o-o-o

Bakken voor Nepal
Vandaag is er weer van allerlei lekkers
te vinden op de tafel in de tuinzaal.
U weet, de opbrengst gaat naar het
dorp Changu in Nepal waar voor drie
kinderen het schoolgeld kan worden
betaald. Met dank aan alle bakkers!
De betrokkenheid van de gemeente is
bij dit project overduidelijk.
Wilt u meedoen? Stuur dan even een
mailtje aan: rietje@vanwijlen.com
o-o-o-o-o

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. Iets voor jou?
Informatie en opgeven bij:
Maartje Nolles,crechelbg@gmail.com
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Uitnodiging

Kinderopera
Settela

‘De Heer is onze reisgenoot’

Vorige week zondag
vond in de Marekerk
een indrukwekkende
bijeenkomst plaats,
jaarlijks georganiseerd door het Beraad
Herdenking Joden- vervolging Leiden.
Misschien was u daar ook wel bij
aanwezig.
Na deze mooie herdenking wil het
Beraad aandacht vragen voor een
bijzonder project dat uw bijdrage heel
hard nodig heeft, Kinderopera Settela.

Woensdagavond 8 mei willen wij rond
het labyrint een meditatief moment van
samenkomen organiseren in de
Hooglandse kerk.
Na ontvangst in het Hooglandse huis en
enige uitleg, lopen we naar de kerk waar
we in een kring ons voorbereiden op het
lopen van het labyrint. Een meditatief
moment van verstilling gaat aan het
lopen vooraf.
Na het lopen is er de mogelijkheid,
ervaringen te delen met elkaar, als je dat
wilt.

Het meisje kijkt je aan vanuit de deuren
van de veewagon. Nieuwsgierig
misschien, onbevangen. Totaal geen
idee hebbend dat ze aan haar laatste
reis is begonnen. Settela. Het meisje
dat niet mocht bestaan.
In deze lichtvoetige meespeelkinderopera roepen de kinderen het
meisje Settela op in hun eigen
speelsheid en onbevangenheid, door
gewoon kind te zijn. Het spelende
meisje dat de dochter van hun
vioolleraar was en dat hij nu moet
missen. Gedragen door professionele
musici maken leerlingen kennis met de
taal van de muziek die grenzen
overschrijdt.
Sommige mensen geven aan dit
onderwerp te zwaar en te ingewikkeld
te vinden. Dat betekent dat het meisje
dat toen niet mocht bestaan, er nu ook
niet mag zijn. Verdrietig en
verontrustend, nu de uitsluiting van
mensen juist weer de kop opsteekt!
Gunt u kinderen wel een fijne muzikale
meespeelervaring die ze nooit zullen
vergeten?
En vindt u het wel een goed idee om
het leven van een spelend meisje dat

De Heer is onze reisgenoot
Hij die ons Zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.
Zo valt een lange weg ons licht
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
dochters en zonen komen thuis.
Als je wilt deelnemen, dan graag even
aanmelden!
labyrint.pgl@gmail.com of
truus.kees@ziggo.nl
woensdagavond 8 mei om 20.00 uur. Plaats:
Hooglandse kerk te Leiden, ingang Hooglandse
Huis.
Dit is een gezamenlijk initiatief van de werkgroepen
labyrint en stiltewandelen vanuit de
Hooglandse kerk te Leiden.

Onze eerstvolgende ‘Stiltewandeling’ is rond
‘de langste dag’ 26 juni 19.00 uur,
plaats: ‘Stal op de Kaag’ Kaagdorp
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niet mocht bestaan weer in herinnering
te roepen? Help ons dan om dit
mogelijk te maken.

te vinden. Tijdens deze zgn. JobGroup
praten de deelnemers over do’s en
don’ts voor het vinden van werk, aan de
hand van thema’s, prikkelende vragen
en opdrachten. Ook worden vacatures,
sollicitatie-ervaringen en tips
uitgewisseld. Doordat werkzoekenden
samen op trekken, krijgen ze frisse
ideeën en nieuwe energie. Ze kunnen
van elkaar leren door ervaringen te
delen. Want: samen werkt het!
Hiernaast wordt ook individuele
begeleiding gegeven door
JobHulpMaatjes. Deze getrainde
vrijwilligers zijn een uitkomst voor
werkzoekenden! Zit je zonder werk, of
zou je wel Maatje willen worden?
Neem dan contact met ons op via:
JobHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl
of bel 071 – 20 321 20 (kies
‘JobHulpMaatje’), of kijk op de website
www.VoorElkaarLeiden.nl .
De JobGroup wordt vanaf 6 mei
gegeven, zeven weken lang van 9.00
tot 11.00 uur.

Via onderstaande link kunt u doneren
en alle informatie vinden:
https://www.voordekunst.nl/projecten/78
60-kinderopera-settela
Als u het doneren
via de website te
ingewikkeld vindt,
kunt u uw bijdrage
ook rechtstreeks
overmaken op
NL14 SNSB 0773 2488 89, t.n.v.
Stichting Spelend Wijs.
Kinderopera Settela wordt gespeeld
op de basisschool (door leerlingen
vanaf 10 jaar) en is onderdeel van een
groot onderwijsproject van het Beraad
Herdenking Jodenvervolging Leiden, in
samenwerking met Stichting Spelend
Wijs en SCOL.

Met dank en groet,
Jan Kruidhof.
o-o-o-o-o

Alvast heel veel dank voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Gesineke Veerman
secretaris
B.H.J.L
o-o-o-o-o

Van de Jeugdwerker
Doopouderavond
Woensdagavond 3 april organiseerden
Margreet en ik een avond over
kinderbijbels en rituelen thuis. Dankzij
de Ichtusboekhandel konden we een
flinke stapel heel verschillende
kinderbijbels bekijken. Zo hadden we de
tijd om met elkaar te bedenken wat we
belangrijk vinden in een bijbel. Hoe
kunnen de kinderen vanuit de verhalen
normen en waarden leren? In welke
bijbel komen de diverse personages
goed aan bod? Hoe houdt je het
verhaal actueel?

Job
Mensen op
zoek naar een
(nieuwe) baan
in de kerk
JobGroup: creatieve ontmoetingsplek
voor werkzoekenden
Stichting Voor Elkaar Leiden organiseert vanaf 6 mei 2019 weer een
ontmoetingsplek in de kerk, voor
mensen die het moeilijk vinden om werk
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Het tweede deel van de avond ging
over hoe we rituelen in ons leven vorm
geven. Welke gewoontes waren er toen
je zelf opgroeide en welke daarvan
gebruik je nu weer? Bijvoorbeeld
wanneer je op vakantie gaat of voor het
vieren van een verjaardag. En hoe
kunnen kinderen en gasten in je huis
zien dat geloof een rol speelt in je
leven? Koester rituelen, omdat ze je
kinderen en jezelf houvast en
verdieping geven!
De avond was snel om en we bleven
met allerlei vragen en ideeën achter.
Daarom komt er op donderdag 31
oktober een vervolg, waarbij het onder
andere zal gaan over moeilijke vragen
van kinderen.

mogelijke manieren waren jongeren
betrokken bij de inhoud en organisatie
van de dienst. Zo had de liturgie een
custom made voorkant, passend bij het
thema, dankzij Ad. De kerkgangers
werden enthousiast in de kerk
ontvangen door Kees, Luuk en Tim.
Max zat in de kerkenraad en verzorgde
het welkom en de mededelingen.
Iedereen kon door de preek bij de les
blijven, door de vragen van Liesbeth,
Ad en Marnix. Ingmar speelde samen
met Willeke de sterren van de hemel.
Tot slot was er collecte door Inge en
Sanne en de optocht met de
paaskruizen door de kinderen van de
kindernevendienst. Prachtig! In de
zomer willen we ons verder bezinnen
op de diensten voor en door de jeugd,
want dit krijgt zeker een vervolg!
15 september 2019 staat de volgende
dienst met jongeren gepland.

Dienst met jongeren
Zondag 14 april was de eerste dienst
met jongeren met het nieuwe team! Erg
leuk om zo samen op zoek te gaan naar
een aansprekende vorm. Op alle

Emmie Kaljouw, jeugdwerker
Foto: Niek Bavelaar
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Johanna, en een andere vrouw die ook
Maria heet en die uit Magdala komt.
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt
Johannes. ‘Het graf!’ roept één van de
vrouwen. ‘Het graf is...’

Evensong 26 mei

Bron: Bijbel Basics

Roden Girl Choristers

Zondag 26 mei verzorgt de Roden
Girl Choristers de Evensong in de
Hooglandse kerk.
Organist is Sietse de Vries en het koor
staat onder leiding van Sonja de Vries.
Voorganger is ds. Margreet Klokke.
Aanvang van de dienst: 17.00 uur.
Een ieder is van harte Welkom!
o-o-o-o-o

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.

Bij de Kindernevendienst

Kindermusical Jona
Spektakel voor en door kinderen
van Mare, Binnenstad en Ekklesia
o.l.v. De Vliegende Speeldoos

Het is echt waar! Gebons op de deur.
Er klinken stemmen van vrouwen door
elkaar heen. ‘Petrus! Johannes!
Jakobus! Waar zijn jullie? Waar is
iedereen?’ Petrus kijkt geschrokken op.
Een groepje vrouwen komt het huis
binnen waar Petrus en zijn vrienden bij
elkaar zijn. Ze hijgen alsof ze hard
gelopen hebben. Maria is erbij. En

Zaterdag 18 mei
Marekerk
Aanvang voorstelling: 19.00 uur
Iedereen van harte welkom!
Info:leidsebinnenstadsgemeente.nl
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De morgen is een vroege vriend
De morgen is een goede vriend
en stapt ineens naar binnen
met licht dat speels je ogen vindt
en kleur geeft aan de dingen
Voor ieder een groet, het leven licht
En God is goed, is licht, is licht
Lied 222 vs.1 Tekst: Harry Wouters

Agenda
24 april
7 mei
7 mei
8 mei
14 mei
18 mei
26 mei

Kerncursus
Verdiepingskring
Leerhuis
Labyrint lopen
Moderamen
Musical Jona
Evensong

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Marekerk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 5 mei
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 29 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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