
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 15 september 2019,10.00 u  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Organist:      Willeke Smits 
 

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

  Vieren: 
Zondag 15 september, ds. Margreet Klokke, startzondag, met medewerking 
van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons 
Zondag 22 september, ds. Esther de Paauw, Leiderdorp 
                          17.00 uur,  Evensong,  ds. Margreet Klokke 
Zondag 29 september, ds. Margreet Klokke, dienst met jongeren,  
bevestiging ambtsdragers en kerkproeverij 
 

In deze Op de Hoogte:               Amnesty International 
 Van de predikant                Vredeswake   

 Even voorstellen        Evensong 

 Wijkactie 2019                         Kennismaking met stagiaire 

 Kliederkerk         Wandelen langs ’s Heeren wegen                         
 

                                                                 Vandaag                                                                               

                                                                  in de kindernevendienst:                                         
                                                   Rachab 

                                                                                         
                                                                               Rachab is de vrouw                                                         

                                                                              die de twee spionnen verstopt                                                                                
                                                                              op het dak van haar huis.                                                          

    
                                                                              De naam Rachab betekent: ruimte. 

 

                       

15 september 2019, 27e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
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Van de predikant 
  
Programma 
nieuwe seizoen. 
 
Vandaag ontvangt 
iedereen de 
activiteitenfolder 
van het seizoen 
2019-2020.  

Naast een overzicht van de vaste 
activiteiten, staan er tal van nieuwe 
cursussen en ontmoetingsavonden in 
(vanaf p.6), onder anderen: 
 
- Open ontmoetingsmiddagen en -
avonden voor alle belangstellenden van 
de LBG met het thema ‘De reis van je 
leven’ 
- Pastorale cursus ‘Van je familie moet 
je het hebben?’ 
- De jaarlijkse Kern-cursus, voor wie 
zich wil bezinnen op z’n persoonlijke 
verhouding tot ‘geloven’ 
- ‘Het geheim van Marcus’, het 
evangelie lezen als spiegel voor de ziel 
- Leerhuis ‘Het raadsel van het Oude -
Testament’, o.l.v. Matthijs de Jong 
- Leesgroep Augustinus Belijdenissen 
‘Wijn en wijsheid’, voor studenten en 
young professionals’ 
- Donderdagmorgen gesprekskring, 
voor de ‘actieve belangstellende 
gepensioneerde’ 
- Labyrint lopen, meditatieve avonden 
- Kloosterweekend 
 
Meedoen aan een cursus, leerhuis of 
gesprekskring kan niet alleen 
inspirerend zijn, maar ook verbindend – 
je leert nieuwe mensen kennen, op een 
persoonlijke manier. Het is fijn als je je 
opgeeft voor de activiteit die je 
belangstelling heeft. Er zijn er, met een 
beperkt aantal mogelijke deelnemers. 

En hoe dan ook weten de organisatoren 
graag waar ze op kunnen rekenen!  
 
Kerkdiensten 
Vorige week is er een nieuwe serie 
diensten begonnen met als thema 
‘Abraham de oer-gestalte van de God 
zoekende mens’. Vandaag het vervolg 
van deze serie, die tot eind oktober 
doorgaat. Op 29 september zal er weer 
een dienst met jongeren zijn.  
Op die zondag is het de landelijke 
‘Kerkproeverij’, wat betekent dat gasten 
niet alleen impliciet maar ook expliciet 
welkom zijn!  
 
Huwelijk 
Op vrijdag 27 september om 14.15 uur 
zal het huwelijk van Menno Meijerink en 
Petra Hogenboom worden bevestigd en 
ingezegend in de Hooglandse kerk. We 
wensen hen een heel feestelijke dag en 
veel zegen voor hun leven samen!’ 
 
                                    Met een hartelijke groet,  
                                          ds. Margreet Klokke 

 
-o-o-o-o-o- 

 

  Even voorstellen… 
Nieuwe kerkenraadsleden 
 
    Ik ben 
Willemijn 
van der 
Bijl, 58 
jaar oud 
en 31 jaar 
getrouwd 
met Jan 
Wolzak. 
Mijn roots liggen in Alkmaar. Na een 
studie Orthopedagogiek in Groningen, 
werk ik nu als GZ-psycholoog/cognitief 
gedragstherapeut  bij de Waag Leiden, 
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een forensisch psychiatrische polikliniek 
en in een penitiaire inrichting.  
Van huis uit ben ik gereformeerd 
opgevoed. Na een aantal jaren daarvan 
afstand nemen in mijn studententijd, 
bezochten Jan en ik vanaf 1984 de 
Oude Vestkerk, waar we in 1988 bij  
Ds. Koolstra trouwden. 
We kregen vijf kinderen. In 1990 werd 
onze oudste dochter Anneriek geboren, 
gevolgd door Willem (1992), Murk 
(1995), Geertje (1997) en Jojanneke 
(1999). 
Inmiddels zijn alle vijf kinderen 
uitgevlogen, ze wonen op zichzelf, zijn 
aan het werk of nog studerend. Met het 
samen-op-weg proces belandden we in 
de Hooglandse kerk bij dominee Alblas. 
We voelen ons zeer verbonden aan 
deze gemeente en  zijn in alles fasen 
van het leven meegegroeid met veel 
gemeenteleden. Zoveel mogelijk 
droegen we een steentje bij:  
door mee te helpen in de creche, de 
kindernevendienst, de basiscatechese 
en de gemeente avonden. De zondagse 
eredienst ervaren we als een 
weerkerend en broodnodig bezinnings- 
moment. Stilstaan bij dat waar het 
werkelijk om gaat. Gods stem horen in 
verbintenis  met de gemeente, in een 
prachtige kathedraal van Licht.  
Dat biedt een religieuze ervaring die wij 
iedereen zouden gunnen. 
 
    Ik ben Jan Wolzak, 62 jaar en 
getrouwd met Willemijn. Ik ben geboren 
in Landsmeer, onder de rook van 
Amsterdam. Na de lerarenopleiding 
(natuurkunde en wiskunde) gaf ik  
(vanaf 1979) 10 jaar les op (huidige) 
Vlietlandcollege, 12 jaar in het 
bedrijfsleven, en ben ik op dit moment 
werkzaam als docent ICT op MBO 
Rijnland.  

Vanaf 1984 raakte ik, al snel samen 
met Willemijn, verbonden  aan de Oude 
Vestkerk, waar ik als ouderling vanaf 
1991-1995 het samen-op-weg proces 
mee maakte.  De afgelopen jaren richtte 
ik me op het bezoekwerk en de 
pastorale raad, de informatietafel en de 
autodienst voor oudere gemeenteleden. 
Van veel waarde is het bijwonen van 
het Leerhuis, een inspiratiebron voor 
ons geloofsleven. De zondagse dienst 
is naast een bezinningsmoment, een 
plaats van ontmoeting met de ander en 
de Ander. 
 

-o-o-o-o-o- 
 
 

  Wijkactie 2019   
Bij de start van het 
nieuwe seizoen 
beginnen wij ook dit 
jaar weer met onze 
jaarlijkse wijkactie voor 
onze wijkkas! Het 
nieuwe seizoen 
2019/2020 kenmerkt 
zich door openheid en 
toegankelijkheid: er komen weer nieuwe 
kringen bij voor ieder die daaraan deel 
wil nemen. Denkt u bijvoorbeeld eens 
aan de gesprekskring: De reis van je 
leven, of Over familie gesproken. Het 
succes van onze studentenavonden 
Wijn en Wijsheid krijgt een vervolg in dit 
seizoen en er komen nog meer 
middagen voor onze kleinste 
kerkgangers in de Kliederkerk. Kortom 
in de geest van onze jubileumviering: 
Het dak gaat eraf, het licht straalt door 
en u bent van harte welkom in ons 
midden! 
  
Onze wijkgemeente kan echter alleen 
werken als we daar ook financiële 
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middelen voor hebben. Zonder uw 
bijdragen aan de wijkkas kunnen wij 
weinig doen aan zaken die ons als 
Leidse Binnenstadsgemeente 
onderscheiden. Daarom vragen wij u 
om de wijk-kas van de  
Binnenstadsgemeente met een 
financiële bijdrage te steunen. Vanuit de 
wijkkas worden nagenoeg alle 
wijkactiviteiten betaald (voor jaarlijks 
ongeveer € 20.000). Alle activiteiten 
voor kringen en groepen, de 
wijkavonden, de liturgieën, Op de 
Hoogte worden uit de wijkkas betaald. 
Maakt u het mogelijk om dat financieel 
voort te zetten? Steunt u dan onze 
wijkkas met een bijdrage. U kunt 
daarvoor gebruik maken van de 
acceptgiro die de leden thuis ontvangen 
of via de informatie op onze website.   
Wij danken u hartelijk voor uw         
bijdrage! 
  
 

  Kliederkerk 

            Hard aan het werk, in de kliederkerk 
 
Zaterdag 31 augustus sloten we de 
zomervakantie af met een kliederkerk 
over de reizen van Paulus. Ans 
interviewde  Haide over haar leven in 
Iran en haar reis naar Nederland. Haide 
heeft alles in Iran op moeten geven 
en is via een lange, moeilijke reis naar 

Nederland gevlucht. Een heel indruk- 
wekkend, maar ook hoopvol verhaal! 
Mooi dat ze dat met ons wilden delen. 
 
Zaterdag 28 september staat de 
volgende kliederkerk gepland, over 
Rembrandt! Wat inspireerde hem?  
Hoe werkte hij met licht en verf?  
Vanaf 15.30 uur zijn kinderen tot 12 jaar 
met hun (groot)ouders of andere 
begeleiding van harte welkom.  
We sluiten af met een gezamenlijke 
maaltijd en om 18 uur is het afgelopen. 
Voor de aanschaf van voldoende 
materialen en de catering horen we 
graag vooraf of je komt. 
Aanmelden kan via: 
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
Laat het ook weten als het je leuk 
lijkt om een keer te helpen met het 
verhaal, de catering, een spel 
of een ander leuk idee hebt! 
 
                                 Hartelijke groeten, Emmie 
 

-o-o-o-o-o- 
 

 

  Amnesty International 
Doe de mensenrechtendialoog op 25 
november! 
Om het draagvlak voor mensenrechten 
te versterken organiseert Amnesty 
International de mensenrechtendialoog. 
Mensenrechten zijn vastgelegd in 
allerlei wetten en internationale 
verdragen. Maar uiteindelijk moeten 
deze rechten worden 
gedragen door mensen. 
Mensen zoals u en ik. 
Dat is alleen mogelijk als 
wij ons bewust zijn van 
de mensenrechten en 
welke rol deze in ons 
dagelijks leven spelen. 

mailto:jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Dáár gaat De Mensenrechtendialoog 
over. Want als wij toestaan dat politici of 
medeburgers bereid zijn om 
mensenrechten opzij te zetten, dan zijn 
ze niet meer dan waardeloos papier. 
We zien dat in verschillende landen, en 
zelfs in Nederland, mensenrechten 
onder druk staan.   
Tijdens de mensenrechtendialoog 
onderzoek je, met bekenden en 
onbekende Leienaren, verschillende 
meningen over mensenrechten in                                                     
Nederland. Amnesty zorgt voor de 
gespreksleider, waar ik er zelf een van 
ben. Met elkaar in dialoog gaan is 
makkelijk, leuk en levert frisse, nieuwe 
inzichten op over dagelijkse, actuele 
onderwerpen.  
De dialoog vindt plaats op 25 
november, van 19.30 tot 21.30 uur, 
Rapenburg 100 (Ekklesia). Zet deze 
avond alvast in je agenda. Voor meer 
informatie en aanmelden:  
Daan Limburg (limburg@planet.nl ; 
06 51173501). 
                                       Daan Limburg 

 
-o-o-o-o-o- 

 

  Vredeswake 2019 
Op zondag 29 
september wordt weer 
de traditionele 
Vredeswake gehouden 
bij het Stadhuis van 
Leiden ter afsluiting 
van de Vredesweek. 
Dit jaar wordt de wake 
voorafgegaan door een informele 
Vredeswandeling in het centrum van 
Leiden.  
Uitgebreidere informatie over het thema 
en het programma vindt u binnenkort in 
de pers, op informatieflyers in uw kerk 
en op www.debakkerijleiden.nl 

  De Leidse Cantorij                          Foto: Niek Bavelaar 
 

  Evensong Leidse Cantorij  
Op zondagmiddag 22 september 
verzorgt onze eigen Leidse Cantorij 
onder leiding van Hans Brons de zesde 
evensong van dit seizoen in de 
Hooglandse Kerk. 
  
Als Introit klinkt Giovanni Perluigi da 
Palestrina’s (1525-1594) ‘Osculetur 
me’. De Preces & Responses zijn van 
Bernard Rose (1916-1996). Daarna 
volgt Psalm 37 in de uitvoering van 
Herbert Howells (1892-1983). 
De Canticles zijn ook van Howells (St. 
John’s Service) en als Anthem wordt 
zijn ‘Like as the hart’ gezongen.  
Willeke Smits bespeelt het negentiende 
-eeuwse Willisorgel. Voorganger is ds. 
Margreet Klokke.                     
                                Aanvang 17.00 uur. 
 
Op zondagmiddag 13 oktober zingt het 
Britse Bath Abbey Choir, dat onder 
leiding staat van dirigent Huw Williams, 
de zevende en laatste evensong van dit 
seizoen. Williams neemt vanuit Groot 
Brittannië Sean Bowers mee als 
organist. Het programma is voor een 
deel nog een verrassing. Het Introit is 
‘Christus vincit’ van James MacMillan 
(1959). Zeker is ook dat het afsluitende 
Anthem van zijn hand is: ‘A new song’. 

mailto:limburg@planet.nl
http://www.debakkerijleiden.nl/
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Ook ditmaal zal Herbert Howells 
worden gezongen (‘Gloucester 
Service’). Voorganger is ds. Jacob Korf 
en wederom is 17.00 uur het 
aanvangstijdstip. 
 

-o-o-o-o-o- 
 
 

  Mag ik mij        
  voorstellen? 
Een 
kennismaking 
met een 
stagiaire HBO-  
theologie: 
 
Dag gemeenteleden van de Leidse 
Binnenstadsgemeente. 
De komende tijd mag ik binnen uw 
gemeente een stageplek gaan opvullen! 
Ik zal dan op diverse momenten en 
plekken verschijnen. Ik wil mij daarom 
graag aan u voorstellen.  
Mijn naam is Willemijn van der Meij, ik 
ben 53 jaar en moeder van drie 
kinderen. Een schoondochter en 
schoonzoon cadeau gekregen en ik 
hoop binnenkort ook oma te gaan 
worden. Daar kijk ik erg naar uit.  
Voorheen heb ik gewerkt in de 
zorgsector als kraamverzorgende en in 
de financiële wereld als volmacht 
schadecorrespondent, nu werk ik 
parttime als medisch secretaresse. Een 
verlangen was er om mij meer te richten 
naar het innerlijke van de mens, de 
geestelijke zorg voor de mens. Ik heb 
de stoute schoenen aangetrokken en 
ben een studie begonnen en gekozen 
voor de 4-jarige HBO opleiding 
Pastoraal Werk (in deeltijd) die nu de 
benaming HBO Theologie heeft 
gekregen. Ik ben vierdejaars studente 

en hoop dit jaar mijn studie af te 
ronden.    
Wat me aansprak bij het zoeken naar 
een gemeente is de zin op de LBG-
website; “we verbinden ons door te 
zoeken, te vieren en te leren”. (…) ”Wij 
willen ons interesseren in elkaars 
geloofsrichting en beleving. Als mensen 
met verschillende achtergronden 
verbinding leggen met elkaar door 
gezamenlijk te zoeken naar het 
goddelijk geheim en de kracht van het 
Evangelie”. Ik geloof in de verbinding 
met mensen, die ander. Juist die 
verscheidenheid van mensen, culturen 
en religie mag groots en rijk zijn. Het 
samen zoeken naar het geheim van de 
boodschap van het Evangelie zet mij in 
beweging.  
Ik kom zelf uit een actieve PKN 
gemeente en heb mij vaak met veel 
plezier in de kerk bewogen, gedeeld en 
mogen ontvangen. Ik hoop dat ik dit in 
uw gemeente ook mag doen. Ik kijk er 
naar uit. Spreekt u me ook gerust aan 
voor een praatje of een vraag. 
  
                                       Met vriendelijk groet,  
                                     Willemijn van der Meij.  
 

-o-o-o-o-o- 
 

    Leerhuis 
Dinsdag 24 september is de eerste 
Leerhuisavond in het nieuwe seizoen. 
Thema voor dit jaar is:  
Het Raadsel van het Oude Testament. 
Het Oude Testament is een prachtige 
verzameling literatuur. Maar het stelt 
ons ook voor een raadsel: Wie hebben 
deze boeken geschreven, en wanneer? 
Welk doel dienden ze ermee en voor 
welk publiek schreven ze? 
Matthijs de Jong neemt ons stap voor 
stap mee op ontdekkingsreis.  
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        Je ziet datgene waar je voeten je brengen 
 

  Wandelen langs ’s Heeren  wegen 
   Fotoverslag van een pelgrimage 

 
In fotogalerie De Gang in Haarlem is 
een fototentoonstelling te zien van de 
Haarlemse fotografe Roswitha de Boer, 
“Kijken met je voeten”. 
De Gang is een expositieruimte aan de 
Grote Houtstraat in het verlengde van 
de Doopsgezinde kerk in de 
Frankenstraat. 
“Kijken met je 
voeten” is de 
fotografische 
weerslag van 
de driedaagse 
pelgrimage van 
de 
Doopsgezinde 
kerk in Haarlem 
via Hooglandse 
kerk naar de 
Kloosterkerk in 
Den Haag. 
 
In totaal legden tachtig wandelaars van 
pinksterzaterdag tot en met tweede 
pinksterdag dagelijks zo’n 25 kilometer 
af over een route die voor veel pelgrims 
het begin vormt van hun wandeling naar 
Santiago de Compostela in Spanje. 
Predikant Herman Heijn: “De vraag hoe 
mensen zich in deze tijd aangesproken 

voelen door het christelijk geloof, houdt 
ons in de Doopsgezinde kerk al langer 
bezig. Waar gaat het met het christen- 
dom in het westen naartoe?” 
 
Alle drie de deelnemende kerken liggen 
op deze speciale route zo ontdekte 
ds.Margreet Klokke. En zo werd het 
idee geboren voor deze heel 
oorspronkelijke vorm van pelgrimage 
rond Pinksteren. 
 
Fotograaf Roswitha de Boer legde drie 
dagen lang de route, de deelnemers en 
hun onderlinge ontmoetingen vast. 
Herman Heijnen: 
“We kwamen bij Roswitha uit omdat ze 
gewoon een heel goede mensen- 
fotograaf is. Maar haar fotoverslag laat 
ook het landschap zien.  
Je realiseert je vaak niet hoe mooi en 
gevarieerd het Nederlandse landschap 
is”.                              Foto’s: Roswitha de Boer 
 
  Expositie 
  “Kijken met je voeten” 
Fototentoonstelling van Roswitha de Boer. 
Fotogalerie De Gang. Grote Houtstraat  43 
Haarlem, t/m 17 nov. Open: ma. 12-17.3, di.-
vr. 10-17.30u,za. 10-17 u, zo 12-17 u 
 

                                                  

Bron: Haarlems Dagblad, stadsredactie 
stadsredactie@haarlemsdagblad.nl 
Gehele artikel is te lezen in de krant van  
3 september 2019 pag. 28 
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22 sept. Evensong (Leidse Cantorij)  17.00 uur   Hooglandse Kerk 

Stal op de Kaag 24 sept. Leerhuis  20.00 uur   Hooglandse Huys 

26 sept. Donderdagochtendkring  10.00 uur   Hooglandse Huys 

28 sept.              Kliederkerkerk                               15.30 uur      Hooglandse Huys 

29 sept.              Vredeswake 2019                                              Stadhuisplein 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 

  

De volgende ‘Op de Hoogte’... 
De volgende ‘Op de Hoogte’ komt uit op zondag 29 september 

Kopy kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 september 
 

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 
 
 

 
 

 
 

 

Kliederkerk 
Zaterdag 28 september staat de kliederkerk in het teken van Rembrandt. 

Wat inspireerde hem? Hoe werkte hij met licht en verf?  

Vanaf 15.30 uur zijn kinderen tot 12 jaar met hun (groot)ouders of andere begeleiding 

van harte welkom. 
 

 
 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

