Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

9 juni 2019, 27e jaargang

Hooglandse Kerk:

Pinksterviering
Voorganger: ds. Margreet Klokke.
Belijdenis- en jubileumdienst LBG.
Met medewerking van de Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons en
organist: Willeke Smits.
Thema van de dienst:
‘Onderdak of het dak eraf?’

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

In deze Op de Hoogte:
De kracht van de Geest
Van de Predikant
Jubileum 25 jaar LBG
Een toga vertelt…(2)
Ambtsdragers
Avondmaalsviering
Huwelijk
Stiltewandeling
Tweeluik: René en Max
Happietaria
Evensong
Kerkmuziekdag
Leidse orgeldag
Agenda

Komende diensten in de Hooglandse kerk:
Zondag 16 juni, ds. Arnold Vroomans, Delft. 17.00 uur Evensong.
Zondag 23 juni, ds. Margreet Klokke, Avondmaal.
en afscheid en bevestiging ambtsdragers.

De kracht van de Geest

Van de predikant

Welkom in de
Hooglandse
kerk. Het is
Feest:
Pinksterfeest.
Een feest waar
enorme kracht
vanuit gaat. Wat je ook denkt of
spreekt, je wordt persoonlijk in je eigen
‘taal’ aangesproken. Het is gebeurd en
gebeurt nog steeds. Een warme
geestelijke douche voor iedereen. Na
Pasen een volgend hoogtepunt in de
kerk. Om weer bij elkaar te zijn, te
vieren en kracht te ontvangen en door
te geven.

Op de ochtend dat
deze Op de Hoogte
wordt uitgedeeld, is
het Pinksteren.
Vijfentwintig jaar ná
de geboorte van de
Leidse Binnenstadsgemeente uit een
fusie van vier wijkgemeentes.
Toen was er naast het feest ook pijn om
het afscheid van oude kerkgebouwen
met dierbare herinneringen. Nu is er
vooral dankbaarheid, dat de
kerkenraden en de predikant van toen
(ds. Ad Alblas) deze stap op dat
moment hebben durven zetten –
denkend aan ons, vandaag!
Het is inspirerend om op zondag met
een levendige groep mensen samen te
kunnen komen onder het
indrukwekkende oude dak van de
Hooglandse kerk!

‘De Geest des Heren heeft een nieuw
begin gemaakt’, zo dicht Huub
Oosterhuis aan het begin van een
prachtig lied dat in het liedboek (686) is
opgenomen. Het wordt afgesloten met
‘kom Schepper Geest, voltooi wat Gij
begonnen zijt’. Pinksteren is het feest
om kracht te ontvangen, om weer warm
te worden, om te bouwen, verdeeldheid
op te heffen, te hopen, te spreken, op te
staan en om te doen waarvoor we hier
op aarde zijn.

De dienst
zal extra
feestelijk
zijn,
omdat drie
jonge
mensen
zich op dit
feest van
de Geest
zullen
verbinden
aan de
christelijke
traditie en
– zoals dat in de kerk altijd genoemd
wordt - belijdenis zullen doen. Hun
namen zijn: Stephanie Ciere (zij
bevestigt vandaag nog een keer dat ze
een aantal jaren geleden belijdenis

De Leidse Binnenstadsgemeente is met
Pinksteren ontstaan. Vijfentwintig jaar
geleden is een nieuw begin gemaakt.
Eén geworden wat was verdeeld. Een
meer toepasselijke symboliek is
nauwelijks mogelijk. Daar staan we
vandaag bij stil. In dankbaarheid aan
de God die leven geeft en ons een
vlammetje heeft gegeven om te
voltooien wat begonnen is.
Cent van Vliet

-o-o-o-o-o2

deed), Willeke Ravensbergen en
Marjon Vegter – Vreugdenhil.
Hun besluit om met dit ritueel mee te
doen, is ingegeven doordat ze in het
afgelopen seizoen de cursus ‘Kern van
de christelijke traditie’ gevolgd hebben,
samen met nog elf andere mensen.
Op de foto krijgt u een indruk van het
afscheidsetentje van deze cursus, dat
bij mij thuis gehouden is.

namen vindt u in het stukje van onze
voorzitter, Cent van Vliet. Hij en zijn
vrouw Metha zijn onder de mensen die
afscheid nemen, daarom is hij er kort
over. Maar ik wil hier wel zeggen dat ik
heel erg blij en verwonderd ben over
alle inzet, van de mensen die gaan, en
de mensen die het stokje overnemen.
Zo gaan we de volgende 25 jaar met
vertrouwen in!

Vanavond wordt de Hooglandse kerk
ook letterlijk onderdak voor 80 pelgrims,
die meedoen aan de
Pinksterpelgrimstocht van Haarlem via
Leiden naar Den Haag. Vanaf 16.00 uur
worden zij ontvangen met koffie, thee
en krentenbollen. Een deel van hun
slaapplaatsen wordt dan in orde
gemaakt, door leden van de LBG, in het
koor van de kerk. Er is een vesper om
17.00 uur, waar ook de Doopsgezinde
gemeente uit Haarlem bij zal zijn. En
daarna is er een maaltijd, in het
transept van de kerk. Welkom, er wordt
een kleine bijdrage gevraagd, maar er
is genoeg.
Op woensdag 12 juni is er als afsluiting
van het jubileum een theatervoorstelling
in de kerk, door gemeentelid Renée van
Beek. Het stuk heet ‘Hosseini’ en begint
om 20.15 uur. U kunt nog kaarten
kopen via www.denieuwemakers.nl. het
is een aangrijpend stuk, over de vraag
of en hoe een vluchteling onderdak
krijgt in onze samenleving. Ik was er stil
van, toen ik de première zag in januari.

Een hartverwarmend en inspirerend
Pinksterfeest gewenst!
Hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

Het jubileum is inmiddels in volle gang.
Gistermiddag is de expositie geopend
en gisteravond hebben we met elkaar
teruggeblikt op 25 jaar samen zijn.
Maar ook vandaag en de dagen daarna
vinden interessante activiteiten plaats.
Ik nodig u uit om de expositie in het
Noordertransept te komen bezoeken. U
vindt daar boeiende verhalen, mooie
foto’s van (vergeten of bijna vergeten)
gebeurtenissen in onze gemeente. Ook
treft u een schilderij aan dat door één
van onze gemeenteleden is gemaakt.
De expositie is tot begin juli te
bezichtigen.

Ik kijk ook al even vooruit: Over twee
weken, op zondag 23 juni nemen we
afscheid van een viertal
kerkenraadsleden en mogen we er
zeven in het ambt bevestigen. Twee
andere nieuwe ambtsdragers zullen in
september worden bevestigd. Hun
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Pelgrimage
Vanmiddag vindt om 17.00 uur, samen
met de pelgrims die van Haarlem via
Leiden naar Den Haag wandelen, een
Vesper plaats. Aansluitend is er een
gezamenlijke maaltijd.

HK-kerkkoekjes
Gisteravond zijn de eerste Hooglandsekerkkoekjes gepresenteerd.
Ze zijn door banketbakker Jacobs
gemaakt aan de hand van een deegstempel dat een gemeentelid heeft
ontworpen. Wanneer gisteravond niet
alle koekjes soldaat zijn gemaakt, dan
wordt u tijdens de koffie in de Tuinzaal
een gepresenteerd.
Voor nu wens ik u een gezegende
dienst.
Hartelijke groet, Ruurd Salverda
Voorzitter Jubileumcommissie

-o-o-o-o-oPinkstermorgen in de Hooglandse Kerk,
een uur voor de dienst

een toga vertelt…

Wist u trouwens dat een aantal pelgrims
in de Hooglandse Kerk blijft
overnachten? Voor hen staat –met dank
aan het Rode Kruis- een bed klaar. Een
aantal gemeenteleden verzorgt het
ontbijt.

Laatst vroeg ik me
af hoe het zou zijn
als ik een andere
kleur had gehad. Ik
vind dit rood mooi,
maar ik ben zo
natuurlijk wel een
beetje twaalf in
een dozijn, keer
drie in mijn geval.
Ik zie wel eens
andere toga’s met
een andere kleur
en dan wordt ik
toch nieuwsgierig.
Zij hebben zo’n mooie taak! De zwarte
toga bijvoorbeeld, die mag de
voorganger dragen. Die toga maakt de
voorganger herkenbaar en geeft op
stijlvolle wijze aan, dat deze persoon
geleerd heeft het Woord te vertalen en,
door het in het Licht te houden, ons te
leiden naar meer inzicht en diepere
betekenis, in een huis dat voor iedereen

Eenakter Hosseini
Woensdag aanstaande wordt om 20.00
uur de ontroerende eenakter Hosseini
in de kerk opgevoerd. U kunt via
internet (www.nieuwemakers.com) of bij
de ingang kaarten kopen. Houdt u er
dan rekening mee dat u alleen met pin
kunt betalen.
Jubileumgids
Voor wie nog geen exemplaar heeft
ontvangen, wordt na de dienst
nogmaals de Jubileumgids uitgedeeld.
U kunt hem trouwens ook via onze
website
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
downloaden. Op de website vindt u
eveneens relevante informatie over het
Jubileum.
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toegankelijk is, waar iedereen welkom
is en zichzelf mag zijn. De zwarte toga
heeft zo’n hechte en persoonlijke band
met zijn drager en hij mag heel vaak uit
de kledinghoes! Die toga is heel
belangrijk en toen ik me dit alles
bedacht, voelde ik me opeens heel
klein.
Maar vanmorgen waaide er een
windvlaag door de togaruimte. De
kledinghangers rinkelden aan de
rekken. Het deed mijn stof wapperen in
de hoes en tilde mijn kin omhoog. We
mogen weer zingen! Aangestoken door
het vuur van de Heilige Geest (mijn
rode kleur) en omgeven door de
reinheid van de verrezen Zoon (mijn
witte superplie) in het licht van de
Vader, weerspiegelt in het licht van dit
huis. We mogen zingen van
dankbaarheid voor 25 jaar Leidse
Binnenstadsgemeente en de lofzang de
toekomst in zingen. Mijn kleur verbindt
mij met iets wat groter is dan mijzelf. Ik
heb mijn eigen taak, waarin ik mag
dienen op mijn eigen manier. Ik mag
mezelf zijn.

Dat zijn Inge Drijfhout (diaken), Jan
Wolzak (ouderling), Willemijn van der
Bijl (ouderling), Monica van der Heul
(ouderling), Jacqueline Rijsdijk
(ouderling, vice-voorzitter), Patrick
Meijer (diaken), Henk ten Voorde
(ouderling, voorzitter).
Twee nieuwe ambtsdragers - Antje Ras
(jeugdouderling) en Marieke Veenhof
(ouderling Bijzonder Kerkenwerk
Leiden) - zijn op 23 juni verhinderd en
zullen direct na de zomer worden
bevestigd.
De kerkenraad is bijzonder verheugd
met de nieuwe ambtsdragers. Hiermee
kunnen de taken van de ouderlingen en
diakenen op een goede wijze worden
vervuld. Wilt u het werk van deze
ambtsdragers in uw gebeden
meenemen?
Er blijven nog twee vacatures van
ouderling-kerkrentmeester bestaan. Wie
belangstelling heeft of iemand weet die
hiervoor mogelijk geschikt is, kan dat
aan de scriba (scribalbg@gmail.com)
melden.

Pinksteren 2019
de Leidse Cantorij

Cent van Vliet

-o-o-o-o-oAvondmaalsviering 23 juni
Afscheid en bevestiging
ambtsdragers
Op zondag 23 juni nemen Metha van
Vliet (ouderling-kerkrentmeester), Diony
Breedveld (jeugdouderling), Elias van
der Plicht (ouderling Bijzonder
Kerkenwerk Leiden) en Cent van Vliet
(ouderling-kerkrentmeester en
voorzitter) afscheid. Zij houden, net als
alle andere gemeenteleden, het
algemene ambt van de gelovigen.
Tegelijkertijd zullen zeven nieuwe
ambtsdragers worden bevestigd.

Op 23 juni is er een avondmaalsviering.
De kerkenraad heeft n.a.v. vragen
5

besloten om naast wijn ook druivensap
beschikbaar te stellen. Bij een van de
deelpunten is er naast wijn ook
druivensap. Door een knikje te geven
naar het blad met glaasjes druivensap
kan je duidelijk maken dat je een
bekertje met druivensap wilt. Dit zal dan
door de ambtsdrager worden uitgereikt
in plaats van de beker met wijn.
Gemeenteleden die om welke reden
dan ook niet het brood kunnen eten,
kunnen bij het aangaan hun handen
kruisen voor hun borst en krijgen dan
de zegen in plaats van het brood.
In geval van vragen of opmerkingen kan
contact worden gelegd met de
diaconale raad
via diaconaleraadlbg@gmail.com.

Stiltewandeling
U woont niet in een storm, o Heer
maar in een zacht geruis.
wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
de stilte is Uw huis

Op woensdagavond 26 juni willen wij
onze laatste stiltewandeling van dit
seizoen lopen.

Labyrint

Plaats van samen komen is de ‘Schuur’
van het Bezinningscentrum ‘Stal op de
Kaag’ op Kaageiland.
U vaart het best lopend met de pont
over. Parkeren: iets voorbij het pontje
linksaf grote parkeerplaats, enkele
minuten lopen naar het bezinningscentrum. Voor route en parkeren zie
ook hun website
www.destalopdekaag.nl
Het heet ‘laarzenpad’, dus een paar
wandelschoenen is aanbevolen.
De wandeling duurt ongeveer 60 - 90
minuten en we sluiten af om 21.30 uur.
Graag even aanmelden als u mee wilt
lopen.! Het lopen van het labyrint aldaar
is onderdeel van onze wandeling.

Huwelijk
Op Vrijdag
14 juni
treden
Joanneke
van der
Heul en
Jaap van
Touw in het
huwelijk. De
dienst is in de Hooglandse kerk en
begint om 13:30u met het burgerlijk
huwelijk gevolgd door de kerkelijke
huwelijksvoltrekking. Voorganger is Ds.
Alblas. Wij wensen hen een mooie dag,
en veel Zegen en geluk samen!

Woensdag 26 juni 2019.
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.
Plaats: ‘De Stal op de Kaag’
Julianalaan 13a 2159LB Kaag

16 juni 17.00 uur, Hooglandse Kerk

Evensong
mmv.de Leidse Cantorij
Liturg: ds. Margreet Klokke

Kosten voor koffie/thee + donatie plek €5,Meerijden is te regelen met elkaar.
truus.kees@ziggo.nl , 0628396381
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De aanloop en de sprong.

Da’s toch chill?

René Vanhaelen.

Max Broekhuizen.

Er moest wat
gebeuren. Vier
wijkkerken met
elk een gering
drijfvermogen.
Het initiatief
kwam van
onderen.
Verkennen,
sonderen, balletjes opgooien.
Ambtsdragers zochten elkaar op,
bilateraaltjes, kerkenraadsoverleg. Er
ontstond onrust, hakken in het zand,
emoties. Argumenteren, op zoek naar
rust en draagvlak. Conflictdreiging,
maar de factor Ad werkte en alles
bewoog traag voorwaarts. Een plan en
een planning die tot pijnlijke keuzes
moesten leiden. Wat doen we met onze
dierbaarheden: gebouw, doopvont,
preekstoel, avondmaalszilver, luidklok,
orgel? Wat met de posities van
predikanten, kosters, organisten?
Zouden we dat wel aankunnen?
Met z’n allen in die enorme
Hooglandse?
Het idee van een soort tabernakel
tegen de kou werd plan voor een
winterkerk. We namen eendrachtig een
besluit: we doen het, met vertrouwen in
de Heer en op elkaar! Via een vreemd
heimwee groei naar geestdrift en
initiatieven: Op de Hoogte, kinderkerk,
hongerdoeken, jaarboekje. Op die
eerste Pinksterdag luisterden Ina & ik
op de campus van Yale naar een
concert door een Belgische (!)
beiaardier. We stuurden een
ansichtkaart met warme groeten naar
de nieuwe gemeenschap op een nieuw
adres: Nieuwstraat 20. Ik ben na 25 jaar
nog steeds benieuwd of die is
gearriveerd.

Max is 18,
thuiswonend,
student
Lerarenopleiding
Frans aan de
Hogeschool van
Rotterdam, en
nog steeds gaat
hij met zijn vader
en moeder en broers mee naar de kerk
(soms niet, want dan is hij zaterdag te
laat thuisgekomen). "Ja, ik ben het ook
gewoon gewend eigenlijk, zondags met
z’n allen naar de kerk. Dat was altijd al
zo. Ik heb zo’n beetje alle clubs
doorlopen die er maar zijn, van crèche
(altijd huilen volgens m’n moeder),
kindernevendienst, Basics en Jeugd
van Tegenwoordig. Ik vind het wel
jammer dat we met steeds minder zijn
bij de jeugd. Maar goed, ik vind het nog
steeds leuk om naar de kerk te gaan.
Na de dienst een beetje kletsen in de
Tuinzaal, daarna vaak nog ergens koffie
en een taartje. Iedereen heeft thuis het
gevoel dat er zondagochtend iets
zinnigs is gedaan. Bovendien, als ik
thuisblijf, kan ik de vaatwasmachine
uitruimen en de boel opruimen, hahaha!
Ik ga dus gewoon mee. Ik ken inmiddels
allerlei mensen, en in de kerk hoor je en
bespreek je ook belangrijke dingen, die
je eigenlijk verder nergens ander
tegenkomt. Leuke onderwerpen met
Cor in de JvT bijvoorbeeld. Verder zie je
mensen die je in je 'gewone' leven niet
zo snel tegen zou komen. Lekker alles
door elkaar. En je hoort ook andere
muziek, die hoort gewoon bij de sfeer,
ik zit altijd de tweede stem mee te
neuriën. Eén van de meest bijzondere
dingen vind ik nog steeds dat ik nu
vrienden heb die uit een totaal ander
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land en uit een totaal andere cultuur
komen: en juist met hen heb ik een
sterke band. Ik heb het natuurlijk over
Saeed en Haide en Fardin en kleine
Kaya. Het is ook bijzonder dat je nu de
dienst door hun ogen en oren gaat zien
en horen. We gebruiken dus ècht
moeilijke woorden in de liederen en
teksten! Dominee Margreet is wel echt
heel goed in begrijpbare zinnen te
praten trouwens.”
Als Max in een dienst zit, wat ervaart hij
dan? "Eh… ik denk tegenwoordig vaak:
wat is het vróeg! Maar de dienst in dit
mooie oude gebouw, met al die
geschiedenis, in de binnenstad van
Leiden, met leuke mensen om je heen,
dat is heel mooi. Er zijn hier al
honderden jaren mensen naar de kerk
gegaan. Da’s toch chill? En misschien
dacht er iemand in 1750 ook wel: hallo,
wat begint de kerk toch altijd vroeg!"

Evensong

De Leidse Cantorij

De Leidse Cantorij onder leiding van
Hans Brons verzorgt op zondag 16 juni
de derde evensong in de Hooglandse
Kerk. Het introïtus is van Giovanni
Pierluigi da Palestrina: ‘Osculetur me’.
De Preces & Responses zijn van Philip
Radcliffe en verder worden composities
gezongen van George Dyson
(‘Canticles in F’), Edward Elgar (‘Give
unto the Lord’) en William Mathias (‘As
truly as god is our Father’). Het
Willisorgel wordt bespeeld door Willeke
Smits. Voorganger is ds. Margreet
Klokke.
Aanvang 17:00 uur.

-o-o-o-o-o-

Happietaria 2019 groot succes!
Het Happietaria Management Team wil
iedereen die op welke manier dan ook
heeft bijgedragen aan het succes van
Happietaria 2019 hartelijk bedanken.
Met het restaurant is in februari maar
liefst €64.283,84,- opgehaald: een
ongelooflijk bedrag! Dit geld zal gebruikt
worden om lokale projecten te steunen
in Zuidoost-Azië, die mensenhandel
tegengaan. Het doel is vooral
slachtoffers van mensenhandel kansen
te bieden hun beschadigde leven op te
pakken doormiddel van het aanbieden
van een opleiding, een baan,
psychische hulp, een opvangtehuis
enzovoort.
Vriendelijke groeten,

Kerkmuziekdag voor jong en oud!
Dit jaar is 16 november de datum voor
de Leidse kerkmuziekdag, een
initiatief van de Protestantse Gemeente
Leiden dat voor de vijfde keer op rij gaat
plaatsvinden. Het thema van dit jaar is:
Zingen met compassie. De dag sluit
daarbij aan op de activiteiten rond de
viering van het tienjarig jubileum van
Leiden Compassiestad die van 8 tot en
met 16 november plaatsvinden.
Het programma bestaat uit een
(interactieve) lezing, samenzang, een
optreden van koor of solist, een aantal
workshops en een afsluitende vesper.

Het Happietaria Management Team
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De dag is bedoeld voor iedereen die
van muziek houdt en ook graag zelf
zingt, en is een ideale manier om
(hernieuwd) kennis te maken met de
enorme diversiteit die kerkmuziek te
bieden heeft.
Nieuw dit jaar is een workshop speciaal
voor jongeren, die actief met tekst en
muziek aan de gang gaan.
Datum: zaterdag 16 november,
aanvang 10.30 uur
Locatie: Vredeskerk, Leiden
Deelname is gratis, aan het eind van de
dag is er een collecte.
Meer informatie:
www.leidsekerkmuziekdag.com

Als Binnenstadsgemeente hebben wij
een speciale binding met Changu
omdat ons gemeentelid Ram
Budhatoki’s familie daar woont.

Leidse Orgeldag
Jaarlijks organiseert Stichting Orgelstad
Leiden de Leidse Orgeldag.

Labyrint
Dinsdag 11 juni is er een Labyrint
avond in kerkelijk centrum
de Regenboog, Watermolen 1.
Iedereen is van harte welkom. Als je
komt is het voor ons handig als je je
even aanmeld
via labyrint.pgl@gmail.com. We laten
ons deze keer meevoeren door het
verhaal van Jozef en zijn veelkleurige
mantel. Aanvang:20:00 uur.
Nepal
Vier jaar geleden werd Nepal getroffen
door een zware aardbeving.
Op initiatief van enkele jongeren in onze
gemeente is toen een bakactie gestart
voor steun aan Nepal,
en dan met name voor het dorp
Changu.
Zo is op de eerste zondag van de
maand in de Tuinzaal altijd iets lekkers
bij de koffie, waarvoor een kleine
vergoeding wordt gevraagd.
Met de opbrengst van deze ‘bakactie’ is
het al mogelijk gemaakt dat het
schoolgeld kan worden betaald voor
drie kinderen in Changu.

Rondom het Willis…

Hiermee worden de Leidse historische
orgels gepresenteerd aan een groot
publiek. De diverse orgels worden op
deze dag bespeeld door professionele
Leidse organisten.
Dit jaar was de Leidse Orgeldag op 1
juni. Willeke Smits bespeelde die dag
van 14.00 tot 14.30 uur onder enorme
belangstelling het De Swart - van
Hagerbeerorgel in de Hooglandse Kerk.
Na afloop nodigde Willeke de
belangstellenden uit zich rondom het
Willisorgel te verzamelen voor een
toegift.
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25 jaar onderdak
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Kleurplaat voor de jongsten
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Agenda
9 juni
11 juni
11 juni
12 juni
14 juni
16 juni
19 juni

Vesper Pelgrimstocht / maaltijd 17.00 uur
Labyrint lopen
20.00 uur
Moderamen
20.00 uur
uur
Eenakter “Hosseini”
20.00 uur
uuruuruur
Huwelijk Joanneke en Jaap
13.30 uur
Evensong
17.00 uur
Kerkenraad
20.00 uur

Hooglandse Kerk
De Regenboog
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 23 juni
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 17 juni.
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’)

Orgelpromenade in de Hooglandse Kerk,
zaterdag 29 juni, 13.30 uur, Willeke Smits
Toegang vrij
RedactieDeze
Op de
Wimzijn
Timmers,
Hetty Veldhuyzen
van Zanten
enHoogte:
vorige Aad
‘Op Hamoen,
de Hoogten’
op de website
na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Bijdragen en
mededelingen
ontvangen
we‘Op
graag
op het e-mailadres:
(onder ‘archief’ en
vervolgens
de Hoogte’)
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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