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Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 7 juli 2019, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. K. Holwerda,                   
                                         Amsterdam. 
Organist:      Willeke Smits 
 

Collecte: 
1e rondgang: Diaconie  
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden 
Deurcollecte: Huur en onderhoud 
                      kerkelijke gebouwen. 
 
 

  Vieren: 
Zondag   7 juli, ds. Klaas Holwerda, Amsterdam. 
Zondag 14 juli, ds. Bert Boter, Voorschoten. Tekst is uit Jona 4. 
                          17.00 uur,  Evensong,  ds. Rienk Lannooy, Den Haag,  
Zondag 21 juli, ds. Jacob Korf, Den Haag. 
Zondag 28 juli, ds. Margreet Klokke, eerste in de serie diensten 
                                                                              ‘In het licht van Rembrandt. 

In deze Op de Hoogte:          
 Van de predikant    Evensong 14 juli 

 Speeltuinmiddag 14 juli   Vakantietas aktie M25 

 Laatste Stiltewandeling           Orgelpromenade 

 Even voorstellen…    Agenda                          
 

                                                                               

                                                  Vandaag 
                                                                  in de kindernevendienst: 

                                                                                        
                                                                                  ‘Zacheüs!’                                                  
                                                                     zegt Jezus onder aan de boom. 
                                                                                               ‘Ik kom bij jou logeren.’ 

                       

7 juli 2019, 27e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 



2 

 

Van de predikant 
  
Dit is de laatste Op 
de Hoogte voor het 
‘zomerreces’ van de 
redactie. Dank Wim, 
Aad en Hetty, dat 
jullie altijd weer 
klaar staan om alle 
betrokkenen bij de 

Leidse Binnenstadsgemeente op de 
hoogte te houden van wat er allemaal 
speelt! 
 
Ik ben met vakantie tot 22 juli, in die 
periode word ik vervangen door ds. 
Jacob Korf. Zijn telefoonnummer is  
06-46017788. 
 
‘In het licht van Rembrandt’ 
Na mijn vakantie begint er een nieuwe 
serie diensten met als thema ‘In het 
licht van Rembrandt’. Het is een 
Rembrandtjaar, er wordt overal in het 
land stil gestaan bij de 450ste sterfdag 
van de Leidse kunstenaar. Het verhaal 
gaat, dat hij ‘het licht heeft gezien’ in de 
Hooglandse kerk! In de serie diensten 
zal steeds een ets, tekening of schilderij 
over een bijbels thema van Rembrandt 
het uitgangspunt zijn. Welkom!  
In de zomerperiode wordt er gewerkt 
aan de nieuwe wijkgids of 
activiteitengids. Deze komt eind 
augustus – begin september uit. U vindt 
er alle activiteiten van seizoen 2019-
2020 in. Om alvast een greep te doen 
uit de mogelijkheden: Er komt een 
cursus ‘Het geheim van Marcus’ o.l.v. 
mijzelf, een Augustinus-leesgroep o.l.v. 
Bart Labuschagne, een vervolg op de 
serie avonden ‘Wijn en Wijsheid’ voor 
studenten en young professionals van 
vorig seizoen èn een Kloosterweekend 
in Zundert.  

Hieronder vindt u alvast de 
aankondiging van de Kern-cursus, die 
in oktober begint. Enkele reacties van 
deelnemers van vorig jaar: 
 
‘De kerncursusavonden brachten me 
herkenning, nieuwe kennis, gezelligheid 
en een gevoel van verbondenheid’. 
‘Regelmatig cursussen volgend ben ik 
gewend mij als toehoorder op te stellen. 
Die kans werd mij hier niet geboden, 
van meet af aan werd een zeer actieve 
rol van een ieder verwacht’. ‘Het was 
fijn om dit jaar in de cursus opnieuw op 
zoek te gaan naar de betekenis van 
God voor mijn leven’.   
 
Cursus 
‘Kern van de christelijke traditie’ 
voor wie zich wil bezinnen op z’n 
persoonlijke verhouding tot ‘geloven’.  
 
Hoe kun je toegang krijgen tot de bron 
van inspiratie van de christelijke traditie 
– de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen?  
Welke beelden zijn er in de traditie van 
God? Welk beeld koester je zelf? Wie is 
Jezus volgens theologen? Wat betekent 
zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is 
‘de heilige Geest’? Zijn er ervaringen in 
je dagelijks leven, die je hiermee kunt 
verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek? 
Hoe maak je zelf keuzes? Wat is 
bidden, wat betekent de gemeenschap 
van de kerk voor je?  
De cursus ‘Kern van de christelijke 
traditie’ is vooral bedoeld voor mensen 
met vragen als de hierboven gestelde. 
Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn 
door het Christendom, maar zij kunnen 
ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. 
Zoekers zijn net zo welkom als wie al 
veel bagage met zich meedragen. Aan 
het einde van de cursus wordt de 
mogelijkheid geboden je in een ritueel 
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(opnieuw) met de christelijke traditie te 
verbinden en op Pinksteren - zoals dat 
heet - ‘belijdenis te doen’.  
 
Data: de woensdagavonden 
9 en 23 oktober, 6 en 20 november,  
4 en 18 december, 15 en 29 januari ‘20, 
12 februari, 4 en 18 maart, 1en15 april, 
steeds van 20.15 – 22.00 uur in de 
bovenzaal van het Hooglandse Huys. 
 
Afsluitende maaltijd op 6 mei, 
voorbereidingsdag op de Pinksterdienst 
23 mei 2020.Contact en opgave:  
ds. Margreet Klokke,  
 

Met een hartelijke groet!  
ds. Margreet Klokke 

 
-o-o-o-o-o- 

 
 
  Speeltuinmiddag zondag 14 juli 
Zondag 14 juli is het weer tijd voor een 
speeltuinmiddag! Meteen na de  
dienst, of gewoon vanuit huis, kan je 
rond half twaalf met je kind(eren)  
naar speeltuin de Doorbraak 
(Katoenpark 1, 2312 MN Leiden).  

 
Tip 
Als iedereen ook iets te eten meeneemt 
kan je er meteen lunchen.  
Voor koffie, thee en limonade wordt 
gezorgd. Laat even weten of je komt 
via  
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

  Laatste Stiltewandeling 
Woensdagavond 26 juni verzamelden 
enkele leden van de Leidse Binnen- 
stadsgemeente en de Leidse Studenten 
Ekklesia zich bij De Stal op de Kaag 
voor de laatste Stiltewandeling.  

 
Na het lopen van het Labyrint 
vertrokken we voor een wandeling van 
ruim een uur langs het laarzenpad door 
het weiland. Een wandeling door de 
"tuin van God", zoals ds. Christiane van 
den Berg ons voorhield naar aanleiding 
van de tekst van Huub Oosterhuis, vrij 
vertaald naar Psalm 65.  
Een inspirerende wandeling met veel 
stof tot nadenken tijdens het stille deel 
van de tocht, maar ook stof tot 
bespreking met elkaar tijdens het 
laatste deel van de wandeling: het 
zoeken van verbinding met elkaar. 
Na afloop dronken we samen koffie en 
thee. Daarnaast was er de gelegenheid 
Truus en Kees Zaalberg te bedanken 
voor de vele wandelingen die zij de 
afgelopen jaren hebben georganiseerd. 
Het was iedere keer weer veel werk om 
een geschikte wandeling en locatie te 
vinden en passende onderwerpen voor 
de meditatie aan te dragen. Nogmaals: 
heel hartelijk dank! 

Aad Hamoen 

mailto:jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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  Even voorstellen… 
  nieuwe voorzitter kerkenraad 
  

‘Met genoegen denk 
ik terug aan de dienst 
van 23 juni jl. met het 
prachtige verhaal van 
Margreet over Boaz, 
waarin drie oud- 
gedienden (Cent, 
Diony en Metha) hun 
taken hebben 
teruggegeven en 

zeven nieuwe ambtsdragers, waaronder 
ikzelf, werden bevestigd.  Voor de 
mensen die mij niet kennen – en dat 
zullen er best nog veel zijn – is  
een introductie op zijn plaats.’  
 
Mijn naam is Henk ten Voorde (1965), 
ik ben partner van Hester Branderhorst 
en wij zijn samen de gelukkige ouders 
van Storm (2017). Daarnaast heb ik nog 
drie kinderen: Max (1997), Zoe (2000) 
en Victor (2004), op wie ik trots ben. In 
het dagelijks leven ben ik 
ondernemingsrechtnotaris in 
Amsterdam. Als voetballiefhebber heb 
ik al jaren met mijn oudste zoon een 
seizoenkaart bij Feyenoord (we gaan 
lang niet altijd) en ik ben ook KNVB-
scheidsrechter (op een laag niveau).  
 
In mijn studententijd in Leiden ben ik 
overgestapt van de orthodoxie naar de 
hervormde kerk. Ook toen kwam ik al in 
de Hooglandse kerk. In Rotterdam, 
waar ik nadien tien jaar met veel plezier 
gewoond en gewerkt heb, was ik vier 
jaar lang als diaken lid van het 
moderamen van de diaconie van de 
Hervormde gemeente Rotterdam 
(Centrum). Het warme bad in de 
gemeente na de vroege geboorte van 
Storm heeft er mede toe geleid dat 

Hester en ik de Leidse 
Binnenstadsgemeente samen als 
definitieve kerkstek voor ons gezin 
hebben gekozen.  
 
Voor mij is de kerk, in al haar 
verschijningsvormen, vrijwel steeds een 
belangrijk onderdeel van mijn leven, 
denken en ervaren. De kerkdiensten op 
zondagmorgen zijn voor mij zo 
bijzonder dat ik iedereen die ervaring 
gun en daarbij zou willen betrekken, 
ook al is dat in onze samenleving al 
lang niet meer vanzelfsprekend. Ik heb 
bewondering voor wat in de Leidse 
Binnenstadsgemeente is opgebouwd.  
 
Opvallend veel mensen zijn enthousiast 
betrokken bij allerlei grote en kleine 
taken. Het is een voorrecht om daaraan 
mede leiding te mogen geven. Ik zie 
mijn opdracht in het licht van de traditie, 
uiteindelijk ook naar jongere generaties. 
Een bruisende wijkgemeente blijven 
kan echter niet zonder voortdurende 
vernieuwing, in kleine stapjes, gedragen 
door bevlogen gemeenteleden, 
geïnspireerd door de Geest van God. 
Daarbij past oog voor de vitaliteit en 
zichtbaarheid in de stad van de 
Protestantse Gemeente te Leiden als 
geheel, in al haar facetten.  
 
Cent heeft veel tijd, energie en wijsheid 
in het voorzitterschap heeft gestoken; 
hij verdient daarvoor lof. Uiteraard ben 
ik een ander mens, en mijn aanpak zal 
vast ook anders zijn. Ik ben blij dat 
Jacqueline Rijsdijk als vicevoorzitter 
een deel van al die taken en 
verantwoordelijkheden op zich neemt. 
Ik kijk ook uit naar de samenwerking 
met de andere kerkenraadsleden en 
alle vrijwilligers en daarnaast met 
Margreet en de andere professionals.  
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Die verantwoordelijkheid als voorzitter 
bestaat voor mij ook uit het recht doen 
aan alle mensen die van die 
kerkgemeenschap van de Leidse 
Binnenstadgemeente deel uitmaken, in 
al hun verscheidenheid. Ik hoop velen 
van u op niet al te lange termijn in ieder 
geval bij naam te kennen.  
 

Met hartelijke groet,  
Henk ten Voorde 

 
-o-o-o-o-o- 

 

23 juni j.l. bevestiging nieuwe ambtsdragers 
Foto: Niek Bavelaar 

 
-o-o-o-o-o- 

 
  Evensong 14 juli 
Op zondagmiddag 14 juli verzorgt 
Choral Voices onder leiding van Daniel 
Rouwkema de vierde evensong van dit 
seizoen in de Hooglandse Kerk. 
Koorleden en dirigent zijn vertrouwde 
gezichten en ditmaal is hun komst naar 
Leiden iets specialer, omdat het koor dit 
jaar zijn veertigjarig jubileum viert. Als 
Introit klinkt ‘A Prayer of Saint Patrick’ in 
de zetting van Daniel Rouwkema 
(1974). De Preces & Responses zijn 
van John Barnard (1948). Daarna 
volgen onder andere John Rutters 
(1945) ‘Christiana Canticles’. Als 
Anthem wordt ‘The Key’ van Anthony 

Piccolo (1946) gezongen. Mattijs de 
Vreugd bespeelt het negentiende-
eeuwse Willisorgel. Voorganger is ds. 
Rienk Lanooy uit Den Haag. 

Aanvang 17.00 uur. 
 
  The Willis Chorale  
De beroemde Britse dirigent Huw 
Williams zal, net als in voorgaande 
jaren, op zondagmiddag 25 augustus 
om 17.00 uur in de Hooglandse Kerk 
The Willis Chorale begeleiden tijdens 
de vijfde evensong van dit seizoen. 
Williams neemt vanuit Groot-Brittannië 
Martyn Noble mee als organist. The 
Willis Chorale is het drie jaar geleden 
opgerichte projectkoor van Stichting 
Cathedral Organ Leiden. 
Voorganger: ds. Margreet Klokke. 
 

-o-o-o-o-o- 

 
 
 
  Vakantietas 
Vandaag kunt u de gevulde vakantietas 
weer inleveren!  
Mocht u deze vergeten zijn dan kunt u 
de tas de komende week ook inleveren 
bij het Diaconaal Centrum De Bakkerij 
(Oude Rijn 44B), of heeft u volgende 
week   zondag nogmaals de gelegen- 
heid de rugtas in te leveren na de dienst 
in de Tuinzaal. 
Bedankt alvast! 
 
Met vriendelijke groet,                                                                                                           
Carijn Westeneng 
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13 juli Orgelpromenade    

WWWillisStiltewandeling 
 13.30 uur   Hooglandse Kerk 

Stal op de Kaag  (Ab Weegenaar) Willisorgel      

14 juli Speeltuinmiddag  11.30 uur   Katoenpark 1 

 
 

Evensong Choral Voices  17.00 uur   Hooglandse Kerk 

20 juli                  Orgelpromenade                           13.30 uur     Hooglandse Kerk 

                           (Hayo Boerema)  Willisorgel 
27 juli                  Orgelpromenade                           13.30 uur     Hooglandse Kerk 
                           (Alexander de Bie) DSVHagerbeerorgel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website van de LBG 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 

  
 

 

AGENDA Leidse Binnenstadsgemeente 
 

Lied                      
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dag van het leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag.                  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
                                                                     
                                                                    Liedboek 216 v 1-3  

De volgende ‘Op de Hoogte’... 
 

Tijdens de vakantieperiode verschijnt er geen ‘Op de Hoogte’. 
Op zondag 1 september zal de eerstvolgende nieuwsbrief uitkomen.  
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 26 augustus. 

 

De redactie wenst u allen een goede zomer! 
 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

