Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

5 mei 2019, 27e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 5 mei 2019, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist:
Willeke Smits

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

Vieren:
Zondag 5 mei, ds. Margreet Klokke, eerste in de serie diensten met als thema:
‘Opstaan met Ruth’. Medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 12 mei, ds. Jacob Korf, Den Haag, de 4e zondag van Pasen staat de
vraag naar Jezus centraal: Wie is deze? Hij
is: de Goede
Margreet
KlokkeHerder.
We lezen: Numeri 27, 12 -23 & Johannes 10, 22 - 30
Zondag 19 mei: ds. Margreet Klokke, Doopdienst.
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Bij de Kindernevendienst:
Exodus 20: 1-20
God geeft de Israëlieten tien
belangrijke regels.

Van
de predikant
Terugblik
Na Pasen zei onze
organist Willeke
Smits tegen mij: Ik
heb nu pas het
gevoel dat ik
helemaal geland
ben in de Leidse
Binnenstadsgemeente, doordat ik de
stille week en het Paasfeest heb
meegemaakt – het diepste en hoogste
feest van de kerk.
Voor mij was het de tweede keer, maar
ook ik heb het als betekenisvol ervaren
om deze dagen met u en met jullie mee
te maken. De inhoud van de diensten in
de stille week was iets anders dan
andere jaren, na de gesprekken die er
in de gemeente zijn geweest over het
avondmaal. Er komt nog gelegenheid
om hierover na te praten met elkaar, ik
ben benieuwd naar uw ervaringen!

Pinksteren.
Op en rond Pinksteren wordt er stil
gestaan bij het jubileum van de Leidse
Binnenstadsgemeente.
De voorbereidingen zijn in volle gang!
Het motto van het jubileum is ’25 jaar
samen onderdak’. Passend daarbij,
verlenen wij op de eerste Pinksterdag
onderdak aan 80 pelgrims, die een deel
van de oude Jacobsroute lopen en op
weg zijn van Haarlem naar Den Haag.
Een aantal van hen zal slapen in de
Hooglandse kerk (geen zorg, dit is
besproken met de brandweer). Het
Rode Kruis zorgt voor veldbedden, het
is aan u en jullie om een bedje ‘te
adopteren’ en te zorgen dat dit is
opgemaakt, met dekbed en kussen en
handdoek. De komende tijd zal er een
intekenlijst klaarliggen in de Tuinzaal,
voor wie mee wil doen aan het zorgen
voor warm en hartelijk onderdak voor
deze moede pelgrims! Je kunt je hier
ook voor opgeven via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nkl

Tussen Pasen en Pinksteren
Vandaag begint er een nieuwe serie
diensten met als thema ‘Opstaan met
Ruth’. Het boek Ruth bestaat maar uit
vier hoofdstukken. Maar in dat korte
bestek vindt er een ommekeer plaats,
die zowel met opstanding als met het
ontvangen van inspiratie te maken heeft
– met Pasen dus en met Pinksteren.
Vandaag wordt stil gestaan bij Ruth 1.
Op zondag 19 mei is er weer een
doopdienst. Drie dopelingen zijn al
aangemeld, er kunnen er nog bij. Het
doopgesprek is op donderdag 9 mei om
20.00 uur in het Hooglandse Huys.
Aanmelden kan bij mij via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
De eerstvolgende doopdienst hierna is
op zondag 13 oktober.

Ambtsdragers
Vorige keer berichtte ik u
over de drie nieuwe
kerkenraadsleden die op
23 juni bevestigd zullen
worden, deze keer kan ik
u zeggen dat ook Monica
van der Heul en
Jacqueline Rijsdijk de
gelederen komen versterken. Monica
wordt ouderling en Jacqueline vicevoorzitter, o.a. verantwoordelijk voor
vertegenwoordiging van de LBG naar
de Algemene Kerkenraad – de helft van
de taak die de huidige voorzitter Cent
van Vliet nu vervult. We zijn hier heel
blij mee! Wordt vervolgd…
Met een hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke

Dank
Je bent bij veel voorbereidingen van
aanvragen voor onderscheidingen
betrokken geweest en je neemt je voor
dat je je niet laat verrassen als het jou
een keer zou overkomen. Hoe anders is
het gelopen! Ik wist tot vrijdagmorgen
toen ik al midden in de kerk stond van
niets. Hulde aan Metha en vele anderen
die mij zo om de tuin hebben geleid.
Daar heb je veel geduld en talent voor
nodig.

handen en de betrokkenheid van
dierbare mensen.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken die
heeft bijgedragen aan de voorbereiding
van de aanvraag, de aanwezigheid
vrijdag in de Hooglandse kerk en de
felicitaties die ik in verschillende vormen
en via verschillende kanalen heb
ontvangen. Het is een onvergetelijk
moment geweest waarvan de
(ridder)sporen van bloemen nog
duidelijk in onze huiskamer zichtbaar
zijn.
Cent van Vliet
o-o-o-o-o

Foto: Niek Bavelaar

Ik heb het ‘Koninklijk gebeuren’ in de zo
vertrouwde Hooglandse kerk ervaren
als waardering voor het verleden, als
vreugde voor het heden en als motivatie
voor de toekomst. Omdat ik (bijna) altijd
in het heden leef, beleef ik dus veel
vreugde.
Een belangrijke reden voor het
toekennen van het lintje is de bijdrage
die ik geleverd heb aan onze
geloofsgemeenschap. Dat heeft
inderdaad tijd en energie gekost, maar
ook veel, heel veel, gegeven.
Gesprekken met dierbaren, het
opzetten van activiteiten die aansluiten
bij het geloven van vandaag, het
zichtbaar maken van de kerk in de stad
en de resultaten van het
beroepingswerk. Het is prachtig om zo
te werken onder Gods zegenende

Uitnodiging voor ‘Schuif maar aan’
Op 23 mei aanstaande is de zesde
‘Schuif maar aan’ maaltijd van het
nieuwe seizoen. U bent vanaf 18.30 uur
van harte welkom. Er kunnen zich in
totaal zes 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 0646073833.
‘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
€ 5,00 gevraagd.
Vriendelijke groet,
Jan Hulzinga en Ruurd Salverda

v.a. 17.00 uur:
Pelgrims in de
Hooglandse Kerk met Vesper en
Maaltijd

Jubileum Leidse
Binnenstadsgemeente
25 jaar samen onderdak
Bankje
Vieren is terugkijken en samen verder
op weg gaan. Het is ook delen en
verbindingen leggen. In dit verband is
het idee ontstaan
om als ‘kerk in de
stad’ iets
zichtbaars aan de
stad Leiden aan
te bieden. De
eerste contacten zijn gelegd met de
gemeente en de wijkvereniging
Pancras-West voor een bankje in de
directe omgeving van de Hooglandse
kerk. Wilt u bijdragen? Maak dan uw
bijdrage over op rekeningnummer: NL
88 INGB 0000 7031 41 t.n.v. Leidse
Binnenstadsgemeente, o.v.v. Jubileum
Jubileumactiviteiten
Inmiddels zijn het programma en alle
tijden van de jubileumactiviteiten
bekend. De agenda ziet er als volgt uit:
Zaterdag 8 juni
11.00-16.00 uur: Open Kerk met
Kliederkerk
19.30-23.00 uur: Gemeenteavond met
Muziek en Theater
Zondag 9 juni
10.00-11.15 uur: Feestelijke
Pinksterdienst m.m.v. De Leidse
Cantorij o.l.v. Hans brons

Woensdag 12 juni
20.00-21.15 uur:
Theatervoorstelling “Hosseini” door
Renée van Beek
Juni-Juli 2019
Expositie: 25 jaar Leidse
Binnenstadsgemeente
Alle activiteiten vinden plaats in de
Hooglandse Kerk. Voor de maaltijd op
zondagmiddag kunt u zich vóór 6 juni
opgeven bij ds. Margreet Klokke:
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
en de bijdrage is € 10,00. Kaarten voor
de voorstelling “Hosseini” zijn
verkrijgbaar aan de deur (alleen pin) of
online via: www.nieuwemakers.com. De
andere activiteiten zijn vrij toegankelijk.
Wees allen welkom!
U vindt de agenda ook in posterformaat
aan de informatiezuil en in de Tuinzaal.
Meer informatie over de activiteiten
vindt u op de website:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Tevens wordt er gewerkt aan een
Jubileumgids die eind mei zal
verschijnen. Ten behoeve van deze
gids is er na de dienst van 5 en 12 mei
in de Tuinzaal voor wie wil een minienquête te vinden, waarin u wordt
gevraagd naar wat u verbindt met onze
gemeente.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de Jubileumcommissie via het
volgende e-mailadres:
informatielbg@gmail.com
Met een hartelijke groet,
Ruurd Salverda
Voorzitter Jubileumcommissie

Huwelijk
Op vrijdag 24 mei
trouwen Tom de
Boer en Manon
van der Togt in de
Hooglandse kerk.
De dienst begint
om 16.00 uur.
Ruurd Salverda is
ouderling van
dienst en het orgel
wordt bespeeld door Willeke Smits.
Voorganger is de vader van de bruidegom, ds. Willem de Boer (predikant te
Voorschoten).
We wensen hen een in alle opzichten
zonnige dag en alle goeds voor hun
verdere leven!
o-o-o-o-o

Labyrint
Woensdagavond 8 mei is er rond het
labyrint een meditatief samenkomen in
de Hooglandse kerk.
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

canticorum". Tijdens het concert
worden motetten, cantates en anthems
vanaf de 16e eeuw tot heden op
teksten uit het Hooglied ten gehore
gebracht. Zo zingt de Leidse Cantorij de
cantate "Mein Freund ist mein van
Georg Böhm" en voeren Emma Brown
en Hans Brons "Meine Freindin du bist
schön" uit van Johann Christoph Bach
(een oom van Johann Sebastian). Op
het programma staan verder werken
van Palestrina, Monteverdi, Buxtehude,
Finzi, Bairstow en Ireland. Bij de muziek
van vóór 1800 wordt het fraaie De
Swart-van Hagerbeerorgel uit 15651637 bespeeld door Willeke Smits. De
20ste eeuwse muziek wordt door haar
begeleid op het onvolprezen Father
Willisorgel uit 1892 Medewerkenden
zijn Emma Brown - mezzo-sopraan,
Hans Brons bas, Willeke Smits - orgel
en de Leidse Cantorij. Toegang is vrij.
Het Pancrasconcert is mogelijk gemaakt
door een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds
van de Protestantse Gemeente Leiden.
o-o-o-o-o

Tot slot een inkijkje…

o-o-o-o-o

Sint Pancrasdag concert
Leidse Cantorij
Op 12 mei a.s. is het de
naamdag van de Sint
Pancras, de patroonheilige van de Hooglandse
Kerk.
Dit wordt gevierd met een speciaal Sint
Pancrasdag concert: zondag 12 mei om
20.15 uur in de Hooglandse kerk.
Het thema voor dit concert is het
bijbelboek Hooglied ofwel "canticum

De kerkenraad, in vergadering
bijeen… locatie: de nieuwe pastorie
voor de Binnenstadsgemeente,
Oude Rijn 156

Pinkster pelgrimsreis
Zo’n 80 pelgrims lopen in het
Pinksterweekend een oude
pelgrimsroute van Haarlem
naar Den Haag.
Pleisterplaats in Leiden:
De Hooglandse Kerk
met vesper, maaltijd en
onderdak.
Zie ook pag. 2

Agenda
---------------------------------------------------------------------------------7 mei
7 mei
8 mei
12 mei
14 mei
18 mei
26 mei

Verdiepingskring
Leerhuis
Labyrint lopen
Sint Pancrasconcert
Moderamen
Musical ‘Jona’
Evensong

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.15 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 19 mei
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 13 mei.
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’)
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