Nieuwsbrief van de
Leidse Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

2 februari 2020, 28e jaargang
Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. Gemeente Leiden
3e rondgang: Kosten predikanten

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 2 februari 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist: Willeke Smits

Vieren:
Zondag 2 februari, ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse Cantorij,
o.l.v. Hans Brons.
Zondag 9 februari, ds. A.C. Kooijman, Oegstgeest.
Margreet
Klokke
Zondag 16 februari, ds. Margreet Klokke,
doopdienst.
Zondag 23 februari, ds. Irma Pijpers, Zutphen.
19.00 uur, CANTATEDIENST, ds. Margreet Klokke
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Leesgroep Augustinus
Sirkelslag YOUNG 2020
‘Schuif maar aan’
Taizé viering
Kom (ben) ik in beeld?

Kindernevendienst
Ruth en Noömi
Deze zondag is de eerste van twee
verhalen over Ruth.
We lezen over Ruth en Noömi,
en over Ruth en Boaz.
Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder
Noömi mee te gaan en bij haar te blijven.

kroeg als ontmoetingsplaats de drempel
verlaagt.
Op 20 of 27 februari begint de
Augustinus-leeskring o.l.v. Bart
Labuschagne. Elders in deze
Op de Hoogte leest u er meer over!
Van harte aanbevolen.

Van de
Predikant
Bij de diensten

In de tijd na Kerstmis wordt er in de
Leidse Binnenstadsgemeente een serie
diensten gehouden

Bijzondere activiteiten 40-dagentijd

Graag maak ik u vast attent op twee
activiteiten in de 40-dagentijd voor
Pasen.
Op woensdag 26 februari wordt er,
samen met de Ekklesia en de
Marekerk, in de Tuinzaal van het
Hooglandse Huys een sobere maaltijd
gedeeld, om de vastentijd in te luiden.
Vorig jaar heb ik dit voor het eerst
meegemaakt, het was voor mij een
waardevol moment. Na de maaltijd
wordt er een vesper gehouden in het
koor van de Hooglandse Kerk. Dit jaar
zullen ds. Ton Jacobs en ik daar samen
in voorgaan. Reserveert u de datum
vast, de diakenen schrijven er
binnenkort meer over en laten u weten
hoe u zich kunt aanmelden.
Op Palmpasen 5 april zal er om 17.00
uur een muzikale vesper worden
gehouden in de Hooglandse Kerk rond
de Via Crucis van Franz Liszt. De
Leidse Cantorij zal dit stuk over de 14
kruiswegstaties van Jezus zingen. Het
belooft een bijzonder begin te worden
van de stille week.

met het thema:
‘Op zoek naar het goede’. Ik ben op dat
thema gekomen, doordat zowel dagblad
Trouw als NRC er in de zomer van vorig
jaar een reeks artikelen aan wijdden.
Kennelijk wordt er vandaag opnieuw
gezocht naar richting, een kompas in
verwarrende tijden. Het is goed om als
kerk aan te sluiten bij die zoektocht.
Vandaag wordt de eerste ‘preek’ van
Jezus gelezen, over wat goed is en wat
de Eeuwige van ons vraagt, uit het
evangelie naar Lucas. De Leidse
Cantorij werkt mee!
Volgende week zondag gaat ds. Arie
Kooijman uit Oegstgeest bij ons voor –
een vertrouwde gastvoorganger in de
Hooglandse Kerk.
In de doopdienst van 16 februari zullen
er, zoals het zich nu laat aanzien, twee
kinderen worden gedoopt. Eventuele
doopouders kunnen zich nog
aanmelden! Het voorbereidende
doopgesprek is op dinsdag 11 februari
om 20.00 uur in het Hooglandse Huys.
Cursussen

Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

Er zijn inmiddels twee ‘Wijn en
wijsheid’-avonden geweest voor
studenten en young professionals in ‘De
Gaanderij’. Elf jonge mensen doen hier
in wisselende samenstellingen aan
mee. Ik merk dat het goed is een
activiteit te organiseren die speciaal
voor deze leeftijdsgroep is èn dat de
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Gerard Kuipers

Huib Roelofs

1934 - 2019

1939 - 2020
Op donderdag 16 januari is overleden
dhr. Hubrecht Joost Jan Roelofs, onder
ons bekend als Huib, die woonde aan
de Kapteynstraat 48 te Leiden.
Huib is 80 jaar geworden.

Op vrijdag 13
december is
overleden dhr.
Gerard Kuipers, die
woonde aan de
Zijlsingel 73b in
Leiden.
Gerard is 85 jaar
geworden.

Geboren in Leiden,
vlak voor de oorlog,
is hij na zijn
technische HBOopleiding gaan
werken bij de
gemeente Leiden
voor het onderhoud
van bruggen in zijn
geliefde stad.
Hij trouwde met Paula du Pon, samen
kregen ze drie kinderen; Jan, Fransje
en Joost. Naast zijn werk had Huib
allerlei belangstellingen en talenten.
Samen met een bevriend echtpaar
lazen hij en Paula stapels boeken over
godsdienst en levensbeschouwing. Hij
verdiepte zich in natuur en cultuur. Hij
kon tekenen en iconen schilderen. In de
Hooglandse Kerk was hij actief in de
openstellingscommissie. Sinds 1993
had hij helaas een zwak hart. In
september vorig jaar heeft hij vlak voor
het begin van een kerkdienst een
hartstilstand gehad (velen zullen zich dit
herinneren), waaruit hij succesvol is
gereanimeerd. Op donderdag 16 januari
ging hij met Paula naar ‘De jonge
Rembrandt’ in de Lakenhal en is hij bij
thuiskomst heel rustig in zijn stoel
overleden. Hij liet een enveloppe vol
teksten en liederen na, die hij bij zijn
afscheid wilde laten klinken. Het woord,
dat daarin het vaakst voorkwam, was
‘licht’ – alsof dit zijn spiritualiteit kleurde.
Sterven was voor hem ‘terugkeren naar

Geboren en getogen Leidenaar, ging hij
na zijn middelbare schooltijd naar de
Kweekschool. Hij werd basisschoolleraar, wat hij bijna tot het laatst met
veel plezier heeft gedaan. Hij trouwde
met Corrie en kreeg met haar vier
kinderen; Hans, Peter, Hetty en Rutger.
In zijn vrije tijd ging hij graag schaatsen
of vissen. Hij zat eerst zelf op korfbal en
later begeleidde hij zijn kinderen erbij.
Het allerliefst was hij bezig in zijn tuin.
In de Hooglandse kerk zat hij in de
schoonmaakcommissie, die elke
donderdag de handen uit de mouwen
steekt voor ons prachtige kerkgebouw.
Na het overlijden van Corrie heeft hij de
ziekte van Parkinson gekregen, waar hij
moedig mee omging. (Schoon)kinderen
en kleinkinderen maakten zijn dagen
licht!
Tijdens een opname in een verpleeghuis na een val is hij onverwacht
overleden.
De gedachtenisdienst is op 20
december gehouden in de Dorpskerk in
Leiderdorp, waarna de begrafenis
aldaar heeft plaatsgevonden. Gelezen
is psalm 84, over thuiskomen bij God.
Wij gedenken hem met genegenheid.
M.R.K.
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de lichtwereld’. In de dankdienst voor
zijn leven op 23 januari in de
Hooglandse Kerk is dan ook uit
Johannes 8 de bekende uitspraak van
Jezus gelezen: ‘Ik ben het licht der
wereld’. Aansluitend heeft de
teraardebestelling plaatsgevonden op
begraafplaats Rhijnhof. God sterke
Paula, (schoon)kinderen en
kleinkinderen,

Bakken voor Nepal
Bakactie voor Changu

Afgelopen week zijn er weer bakkers in
de weer geweest om u vandaag, na de
kerkdienst weer wat lekkers te kunnen
aanbieden bij de koffie in de Tuinzaal.
Zoals u weet is de opbrengst van de
bakactie bestemd om het schoolgeld te
kunnen betalen voor inmiddels vijf
kinderen uit het dorp Changu.
Voor informatie: rietje@vanwijlen.com.

M.R.K.

-O-O-O-O-O-

Hartelijke groet,
Rietje van wijlen

Wie sluit zich bij ons aan??
Oppassers gezocht!

-O-O-O-O-O-

Elke zondagmorgen staan
de deuren van
de Burchtzaal
wagenwijd
open voor
onze jongste
“kerkgangers” van 0 tot 4 jaar.

Van de organist
'Een nieuw begin’

Afgelopen zomer hebben Harrie en ik
de overstap gemaakt van Maarssen
naar Leiden en we zijn nog iedere dag
blij met ons fijne huis aan de
Trompstraat.
Helaas is ons nieuwe begin als
inwoners van Leiden niet zonder
zorgen, want eind vorig jaar werd bij mij
een tumor in mijn borst ontdekt.
Gelukkig is die met succes verwijderd,
maar er was wel een kleine uitzaaiing
naar de eerste lymfeklier, die gelukkig
ook weggehaald is.
Begin januari ben ik geopereerd en ik
ben weer snel en goed opgeknapt, na
twee weken kon ik gelukkig weer achter
het orgel plaatsnemen en heb alweer
met veel voldoening diensten gespeeld.
Een mooi nieuw begin dus! Er komt nog
wel een vervelend staartje, dat ervoor
moet gaan zorgen dat de tumor niet
meer terugkomt.

Deze zaal verandert dan in een
gezellige, met speelgoed en vrolijke
kinderen gevulde crèche ruimte.
Voor de crèche zijn wij op zoek naar
medewerkers die het leuk vinden om
twee maal per kwartaal op zondagmorgen in de Burchtzaal een uurtje op
de kleintjes te passen, zodat de ouders
“zonder zorgen” de kerkdienst kunnen
bezoeken.
Je kunt informatie vragen of je opgeven
door een mailtje te sturen naar
crechelbg@gmail.com
Een hartelijke groet,
Maartje Nolles
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Dat betekent dat ik, behalve een serie
bestralingen, ook een flinke serie
chemotherapie ga krijgen. Dat is
natuurlijk best pittig, maar het is nu al
fijn om uit te kijken naar het moment dat
alles achter de rug zal zijn, rond
september. Het is de bedoeling dat ik,
als het mogelijk is, zoveel mogelijk orgel
blijf spelen. Het doet me goed en ik krijg
er energie van, maar wellicht ziet u af
en toe een keer een gastorganist
voorbijkomen.
We merken nu al dat medeleven erg
goed doet, hartelijk dank daarvoor!
Willeke Smits en Harrie den Hertog,
Trompstraat 40, 2315 TA Leiden.

karakter zijn. De boeken 10 tot en met
13 zijn theologisch en filosofisch van
aard: die gaan over het geheugen,
herinnering, tijd, eeuwigheid, schepping
en de betekenis van de kerk.
Aanmelden kan bij Bart Labuschagne
via labuschagne.bart@gmail.com.
Wees van harte welkom!
Bart Labuschagne

Sirkelslag YOUNG 2020
Landelijk interactief spel voor jongeren

Met hartelijke groet,
Willeke Smits
-O-O-O-O-O-

Leesgroep
Augustinus Belijdenissen

Aanstaande vrijdagavond, 7 februari
kan je meedoen aan de
Landelijke Sirkelslag YOUNG!
Vanaf 19 uur ben je welkom in het
Hooglandse Huys, om 19.30 uur begint
het spel, dus moet je echt aanwezig
zijn! Het is een interactief spel, waarbij
je online met tegen andere teams uit
Nederland speelt. Het thema is 'Kom in
beweging' en het gaat over het verhaal
van Jona. De avond is rond 22 uur weer
afgelopen.
Ben je tussen 12 en 16 jaar oud en
spreekt dit je aan? Meld je dan aan via

27 februari van start

Binnenkort gaat de Leesgroep
Augustinus Belijdenissen van start. De
eerste bijeenkomst zal op 27 februari
zijn. Aanmelden kan nog tot 15
februari.
We gaan op drie donderdagavonden
(respectievelijk in februari, april en juni)
een van de meest gelezen boeken van
Kerkvader Augustinus, de
Belijdenissen, bespreken en
bestuderen. Zie voor nadere informatie
de seizoensfolder, onder Activiteiten
door de week. De eerste bijeenkomst in
februari zal besteed worden aan
kennismaking met elkaar en met
Augustinus en zijn werk. De tweede
bijeenkomst is gewijd aan de eerste
negen 'boeken' (hoofdstukken) die
hoofdzakelijk autobiografisch van

jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Vrienden en vriendinnen zijn uiteraard
ook van harte welkom!
De volgende Kliederkerk:
Zaterdag 4 april
Houdt facebook.com/Kliederkerk
in de gaten!
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‘Schuif maar aan’ maaltijden

Tijdig voor elke bijeenkomst zullen we
nog een oproep voor opgave plaatsen
in ‘Op de Hoogte’ en op de website van
de LBG.

Ontmoeting aan tafel

Voor 2020
hebben we 5
bijeenkomsten
kunnen
plannen voor
het project
‘Schuif maar aan’. Het betreft de
volgende data met vermelding van de
gastvrouw/ gastheer waar de maaltijden
worden georganiseerd:
27 februari bij Marieke van Hoffen
(Oegstgeest) (9 gasten)
23 april bij Tineke en Henk Mattheus
(Leiden Zuidwest) (6 gasten)
11 juni bij Cent en Metha van Vliet
(Leiden Merenwijk) (6 gasten)
24 september bij Tineke en Henk
Mattheus (6 gasten)
26 november bij Cent en Metha van
Vliet (6 gasten).

Cent en Metha van Vliet

-O-O-O-O-O-

Taizé viering
In de R.K. ‘Maria Middelareskerk’

Samen met een
aantal
wijkgemeentes
van de PGL is
er enige tijd geleden de traditie
opgestart van de Taizé viering.
Het verlangen naar gezamenlijk
beleefde stilte, gebed, lezing van de
Bijbel en het zingen van Taizé-liederen
zijn de mooie ingrediënten voor een
viering.
Hun muziek weet menig hart te raken,
ook bij wie nooit zelf in Taizé geweest
zijn.

‘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.

Vanavond vindt om 19.00 uur weer een
viering plaats in de
R.K. ‘Maria Middelareskerk’
Rijndijk 283.
Het koor staat onder de bezielende
leiding van Maarten Boonstra.
De voorganger deze avond is Marléne
Falke.
Het van vanavond is ’VUUR’, één van
de vier elementen.
Info: ds. Ellis Ezinga.

Er wordt per persoon een bijdrage van
€ 5,-- gevraagd.
Voor deelname aan een maaltijd kunt u
uw naam, adres en telefoonnummer
doorgeven aan Metha van Vliet. Bij
voorkeur stuurt u een mail naar:
LBGSchuifmaaraan@gmail.com.
Als dat niet mogelijk is belt u Metha op
06 25 02 03 52.

Iedereen is van harte welkom!
-O-O-O-O-O6

kom (ben) ik in beeld…?
Privacy protocol
Deze vraag kan af en toe aan de orde komen tijdens de wekelijkse Eredienst. Daartoe
is onderstaande tekst opgesteld die richting kan geven hoe te handelen wanneer er in
de Hooglandse Kerk gefilmd of gefotografeerd wordt, ook bij speciale evenementen.
Recent is onderstaande tekst ook gebruikt tijdens de Winter Wonder Weken.
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In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Lied: 283 vs 1-2-4

Agenda
2 februari
5 februari
6 februari
7 februari
18 februari
23 februari
27 februari

Taizéviering
Kerkenraad
Donderdagmorgenkring
Sirkelslag YOUNG
Leerhuis
Cantatedienst
Leesgroep Augustinus

19:00 uur
20:00 uur
10:00 uur
19:00 uur
20:00 uur
19.00 uur
20:00 uur

De volgende Op de Hoogte...

RK M. Middelares
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
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De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 16 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 10 februari.
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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