Nieuwsbrief van de
Leidse Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

15 maart 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 maart 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Organist: Willeke Smits

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. Gemeente Leiden
3e rondgang: Jeugdwerk LBG

Vieren:
Zondag 15 maart, ds. Margreet Klokke
(beperkt toegankelijk)
Zondag 22 maart, ds. Margreet Klokke
(beperkt toegankelijk)
Zondag 29 maart, ds. P. Verhoeff, Alkmaar (beperkt toegankelijk)
Voor nadere mededelingen over deMargreet
kerkdiensten
en bijeenkomsten
Klokke
de komende weken in de Hooglandse Kerk:
zie de website van de LBG
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Kindernevendienst
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Jullie moeten goed zijn voor alle mensen.
Net zoals jullie hemelse Vader
goed is voor iedereen.

MATTEUS 5:48

Dan gaat het over ‘Laat uw koninkrijk
komen’.
Er wordt die dag ook een muzikale
vesper gehouden, om 17.00 uur. De
Leidse Cantorij zingt de ‘Via crucis’ van
Franz Liszt, ik zal de liturg zijn. Het
belooft een bijzondere middag te
worden.

Van de
Predikant
Bij de kerkdiensten
In de Leidse Binnenstadsgemeente zijn
we op weg naar
Pasen aan de hand
van het Onze Vader.
Elke zondag wordt er bij één regel van
dit gebed, dat Jezus zijn leerlingen
geleerd heeft, stil gestaan. Zo komen
we dichtbij het hart van geloven.
Vandaag is het de tweede van deze
serie diensten en gaat het over de bede
‘laat uw naam geheiligd worden’. In
deze 40-dagentijd bidden we het Onze
Vader in de Nieuwe Bijbelvertaling.
Ik ben benieuwd hoe u dit beleeft, of u
zich met de nieuwe tekst kunt
verbinden, of juist ‘heimwee’ hebt naar
de oude vertrouwde woorden.
Avondmaal vieren in Corona-tijd vraagt
om aanpassingen. De kerkenraad heeft
in verband hiermee besloten op deze
zondag geen Avondmaal te vieren.

Wortels en vleugels –
voor ouders en opvoeders van tieners
Twee keer per jaar verzorgen Emmie
Kaljouw en ik een avond voor ouders en
opvoeders, over hoe de kinderen die
aan je zorg zijn toevertrouwd op te
voeden ‘in de geest van het evangelie’
– zoals je dat meestal belooft bij de
doop van je kind. De eerstvolgende
keer, op donderdag avond 2 april vanaf
20.00 uur, richten we ons op veler
verzoek op de tienerleeftijd. Wat kan er
op die leeftijd wel, en wat niet? Het is
fijn als je je aanmeldt bij
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeent
e.nl, dan weten we hoeveel mensen er
komen.
Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

Volgende week zondag, 22 maart, zal
het gaan over ‘laat uw wil geschieden’.
Er wordt in die dienst afscheid genomen
van twee ambtsdragers: Geertrui
Betgen-Vroomans en Simon van Wijlen.
U leest meer over wat zij gedaan
hebben voor de LBG en de PGL in het
stukje van de voorzitter. Ik zal hen
enorm missen in de kerkenraad! Het is
fijn als u erbij bent om hen te bedanken!

-O-O-O-O-O-

Van de
voorzitter
In de dienst van 22
maart nemen we
afscheid van twee
bijzondere
ambtsdragers, die elk
ook een bijzondere
taak hadden. De beschikbare ruimte is
veel te kort om hen recht te doen, maar
ik ga dat toch proberen.

Het begin van de stille week
Op Palmpasen zal er een kerkdienst
voor jong en oud zijn, Matthijs de Jong
zal dan de dienst van het woord doen –
iets waar de kinderen ( maar niet alleen
zij!) zich al op kunnen gaan verheugen!
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Het slot van dit stuk is een oproep om
hen te vervangen!

persoonlijke gesprekken zichzelf ook
kan laten zien en kan luisteren.

Simon
Simon van Wijlen
neemt afscheid als
ouderlingkerkrentmeester en
voorzitter van het
College van
Kerkrentmeesters
(CvK). Simon heeft
zijn taak verricht
met bevlogenheid en
buitengewone inzet. Als voorzitter van
het CvK was hij verantwoordelijk voor
de grote lijnen van het beleid, maar hij
schroomde ook niet om in een
verhuurde zaal van een van de Leidse
kerkgebouwen een avondlang voor de
koffie en het afsluiten te zorgen als de
koster/beheerder daarvan verhinderd
was. Simon heeft zich ervoor ingezet
dat de samenwerking tussen de
Algemene Kerkenraad (AK) en het CvK
werd versterkt en heeft mede de aanzet
gegeven tot een extern onderzoek naar
het functioneren van AK, CvK en het
Kerkelijk Bureau. De aanbevelingen uit
dat onderzoek worden de komende
periode besproken en ingevoerd. Een
van de praktische, zichtbare dingen die
Simon mede tot stand heeft gebracht, is
het laten opknappen en verhuren van
de woningen die tegen de Hooglandse
Kerk zijn aangebouwd. Naast zijn werk
voor het CvK vond Simon ook nog tijd
om de vergaderingen van de
wijkkerkenraad van de LBG bij te
wonen en daarin zinvolle bijdragen aan
de gedachtewisseling te geven. Als
ouderling van dienst stond er op
zondagmorgen met Simon een man
met het nodige charisma, die in

Geertrui
Vergaderingen van het moderamen en
van de kerkenraad zijn niet meer hetzelfde sinds Geertrui
Betgen-Vroomans
haar taak heeft neer
gelegd: ze duren wat
korter, maar het was
ook echt vrolijker en
gezelliger toen ze
er nog bij was.
Geertrui is (vrijwel)
altijd en overal haar
stralende en hartelijke zelf. Als penning
meester was ze streng maar rechtvaardig, lette goed op de kleintjes, kon
ze strak onderhandelen en heeft ze
ervoor gezorgd dat ook in de wat
recentere duurdere periode (jubileum,
wisseling predikanten) de wijkkas min of
meer in evenwicht bleef. Als ouderlingkerkrentmeester lette ze bij contacten
met het CVK goed op de belangen van
de LBG en was ze scherp op de inhoud
van de aangeleverde stukken. Haar
enthousiasme over de jaarlijkse actie
voor de wijkkas resoneerde bij velen
van u en leidde tot vrij constante
inkomsten. Geertrui verdiensten liggen
echter op een veel breder vlak dan het
penningmeester- schap alleen. Zo was
ze mede de initiatiefnemer van de
Jubelende Jubilarissendag, heeft ze
veel gedaan aan het jeugdwerk binnen
de LBG en bijzondere events (zoals de
voorstelling over de Zandtovenaar,
heeft ze de aanzet gegeven tot het
aantrekken van een jeugdwerker (in de
vorm van Emmie), schreef ze teksten
voor de website van de LBG, heeft ze
AED-groep mede opgezet en voor
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materialen zorggedragen. Dat is maar
een greep uit de erfenis van Geertrui.
Het is vast niet verwonderlijk dat de
andere taken en verantwoordelijkheden
van Geertrui inmiddels over vier
kerkenraadsleden verdeeld zijn en dan
zoeken we nog steeds een
penningmeester…. Geertrui vond het
een voorrecht om ouderling van dienst
te zijn en ook dat was altijd duidelijk
zichtbaar en inspirerend.

Paasgroetenaktie
De paasgroetenactie is een begrip in
protestantse gemeenten. Ook in de
Veertigdagentijd 2020 organiseren de
Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze
actie om gedetineerden in Nederland en
Nederlanders die in het buitenland
gevangen zitten een bemoedigende
groet te sturen met Pasen.
Wilt u ook
graag een
paasgroet
aan een
gevangene
sturen?
Dat kan
volgende week zondag 22 maart na
afloop van de dienst. Dan liggen in de
Moriaanzaal, naast de Tuinzaal, de
kaarten klaar. Als de kaarten met uw
groet en uw naam beschreven zijn,
worden ze dit keer door ons ingezameld
en door de PKN naar de gevangenissen
verzonden. Er zijn een klein beetje
kosten aan verbonden. Wilt u €1.50
meenemen, liefst gepast.
De gevangenen zullen blij zijn met uw
groet!

Nieuwe penningmeester
en nieuwe
kerkrentmeesters
Hoewel we al met de
nodige mensen
gesprekken hebben
gevoerd (en die mensen
ook serieus hebben nagedacht),
hebben we op dit moment nog steeds
geen nieuwe penningmeester! Naast
een nieuwe penningmeester zijn we ook
op zoek naar nieuwe ouderlingenkerkrentmeesters. In een gemeenschap
met een vaste kern van zo’n
tweehonderdvijftig mensen is iedereen
ten minste een keer en vaak twee keer
aan de beurt om een grotere taak te
vervullen. Schroom dan ook niet om
naar voren te stappen en te helpen die
gemeenschap te dragen en te
vernieuwen! U kunt zich melden bij
Margreet, bij Jacqueline, bij Geertrui
(nog steeds, ja) en uiteraard bij mij.

Toos Boersema.
-O-O-O-O-O-

Bakken voor Nepal
Bakactie voor Changu

Met hartelijke groet,
Henk ten Voorde

Zondag 1 maart waren er weer heel
veel heerlijke taarten in de tuinzaal.
En dat leverde weer veel gelukkige
gezichten op bij jong en oud.
We doen dit natuurlijk allemaal voor de
5 kinderen in Changu (Nepal) zodat zij
ook volgend jaar weer naar school
kunnen.

Kliederkerk:
Zaterdag 4 april, v.a, half vier
Hooglandse Huys
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Zo hebben wij met z'n allen deze keer
133 euro's opgehaald. Een ontzettend
mooi bedrag, want het is niet zo dat we
dan 133 stukken taart hebben verkocht.
Maar we krijgen ook heel veel geld van
gemeenteleden die ons even wat extra
toestoppen om de kinderen te
ondersteunen.
En wat ook leuk om te weten dat er ook
heel wat stukken taart of koek
meegenomen worden. Bv iemand die 2
stukken taart meeneemt om er samen
met haar man in het verpleegtehuis van
te genieten. Maar kan het meegenomen
gebak ook bedoeld zijn voor bezoek
van die dag of gewoon om thuis nog
even van te genieten.
Op deze manier past onze Nepal actie
in ons gemeente zijn: omzien naar
elkaar en samen delen.

Voor wie dat wil is er ook een
ochtendprogramma verzorgd door het
Bonhoeffer Werkgezelschap.
De toegang is vrij, de hoed gaat rond.
Het afwisselende programma (sprekers
en muziek) kent twee kernen, nl de
imposante kracht van een leven in de
hectische tijden van toen en in dat
spoor verantwoordelijkheid nemen voor
de vrijheid nu. Meer informatie kunt u
vinden via de website De Roos van
Culemborg, Bonhoeffer75.
Ik denk dat het een heel inspirerende
dag zal zijn!
Louise Pino

Lieve mensen.
Ik ben ontzettend dankbaar voor al
uw wenskaarten, bloemen, bezoek
en andere liefdevolle aandacht.
Ze stimuleren mij en dragen bij aan
mijn herstel. Ik ben er nog niet, maar
hoop u ooit weer in de Hooglandse
Kerk te ontmoeten.

De volgende Nepal gebak actie is met
Pasen op 12 april.
We slaan dan de eerste zondag van
april even over.
Tot in de tuinzaal met eerste Paasdag.
Voor informatie: rietje@vanwijlen.com

Lieve groeten van Inge Schoonheim.

-O-O-O-O-O-

Bonhoeffer75

Labyrint

ontmoetingsdag

op Stille Zaterdag
Op zaterdag 31 oktober
zal de landelijke
ontmoetingsdag
Bonhoeffer75
plaatsvinden in Culemborg. Er wordt
een middagprogramma aangeboden
vanaf 14.00 uur, voorafgegaan door
een lunch. U kunt zich hiervoor
aanmelden via een email
naar: bonhoeffer75@kpnmail.nl.

Op Zaterdag 11 april ligt het labyrint in
de Hooglandse kerk (ingang via het
Hooglandse Huys aan de Hooglandse
Kerkgracht) tussen 15:00 uur en 17:00
uur. Tijdens die uren ben je op elk
moment welkom
Op deze Stille Zaterdag kan je het
Labyrint in Stilte lopen.
Of u nu wel of niet bezig bent met de
vastentijd; door de drukte om je heen,
5

kan je toch overvallen worden door het
Paasfeest. Opeens is het al zover. De
kans is groot, dat het Paasfeest aan je
voorbij raast met allerlei activiteiten,
zonder dat je de tijd genomen hebt om
te bedenken wat jouw positie is ten
opzichte van dit feest, en wat dat voor
je betekent.
Een Labyrint is een meditatieve vorm, je
loopt naar het middelpunt, het pad wijst
de weg, en daarna loop je weer terug.
Net zoals dat gaat in je leven voert het
pad je langs allerlei plekken en het kent
allerlei wendingen. Uiteindelijk kom je
op je bestemming. Het is mooi om in de
stilte van Stille Zaterdag de tijd te
nemen om je gedachten tot rust te
brengen, en ruimte te maken voor een
nieuw begin. (Communicatie
via: Labyrint.pgl@gmail.com)

meditatief moment plaatsvind, wordt de
wandeling gelopen langs het strand.
U bent hierbij van harte uitgenodigd!
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Soefitempel te Katwijk,
Zuidduinseweg 5-7 2225JS Katwijk.
Hartelijke groet,
Kees Zaalberg
-O-O-O-O-O-

Wie sluit zich bij ons aan??
Oppassers gezocht!

Groeten, Marius van der Heul

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

Stiltewandelen

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.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
(Andries Govaart)

Je kunt informatie vragen of je opgeven
door een mailtje te sturen naar
crechelbg@gmail.com

Op 4 april organiseren ds. Christiane
van den Berg en Willemien
Klinkhamer namens de Ekklesia Leiden
een 'Stiltewandeling'. Vanuit de
Soefitempel in Katwijk, waar eerst een

Een hartelijke groet,
Maartje Nolles
-O-O-O-O-O6

het slotkoraal, en parafraseerde de
tussenliggende coupletten tot teksten
voor twee recitatief/aria-paren.

Cantatedienst
Zondag 29
maart wordt in
de Pieterskerk
de Baccantate
BWV 3
‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ en
psalm 43, Richte mich, Gott van Felix
Mendelsshon uitgevoerd door het Leids
Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl.

Pieterskerk, Toegang vrij
Collecte na afloop
aanvang 19.00. uur.

www.stichtingcantate.nl

Via Crucis
Vesper op
Palmpasen

Als solisten treden op Gita Rebekka
Dirveika, sopraan, Carolina Alves Luis,
alt, Max Bruins, tenor en Yonathan van
den Brink, bas.
Bert Mooiman bespeelt het orgel en
ds. Ries den Dekker is de voorganger.

Op Palmpasen,
zondag 5 april zal
om 17.00 uur een
muzikale vesper
worden gehouden
in de Hooglandse
Kerk rond de Via Crucis van Franz
Liszt. Voorganger: ds. Margreet Klokke.
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
zal dit stuk over de 14 kruiswegstaties
van Jezus zingen.
M.m.v. Mezzo- Sopraan: Emma Brown
Aan de vleugel: Willem Brons.

Bach schreef de cantate in 1725 voor
de tweede zondag na Epifanie
(Driekoningen). De koraalcantate
Ach Gott, wie manches Herzeleid is
gebaseerd op het gelijknamige kerklied
van Martin Moller uit 1583. Mollers lied
van achttien coupletten is zelf weer een
bewerking van de voorreformatorische
latijnse hymne, Jesu dulcis memoria.
Het lied werd in Bachs tijd gezongen op
één van de twee melodieën die gebruikt
werden voor O Jesu Christ, meins
Lebens Licht.
Twee jaar later schreef Bach cantate
BWV 58, die dezelfde naam kreeg
omdat aan het openings- koor hetzelfde
koraalvers ten grondslag lag.

De 14 staties van de kruisweg zijn in de
regel evenzovele schilderingen of
reliëfs, die elk een moment uit de
lijdensweg of het stervensproces van
Jezus uitbeelden.
Stabat Mater
Het was een oude traditie dat deze
beroemde Gregoriaanse melodie
gezongen werd als de gelovigen zich in
beweging zetten naar een volgende
statie. Ook Liszt maakt gebruik van
deze prachtige melodie, die iedere keer
op een andere toonhoogte tot klinken
komt in een uiterst eenvoudige zetting.

Bachs tekstdichter, wellicht de emeritus
conrector van de Thomasschule
Andreas Stübel, die enkele weken later
zou overlijden, handhaafde zoals
gebruikelijk de oorspronkelijke
koraaltekst voor het openingskoor en
7

Veertigdagentijd
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
Gij onderhoud de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
Liedboek 536 vs 1-4

tekst: Willem Barnard

Agenda
18 maart
19 maart
25 maart
29 maart
31 maart
4 april
4 april
5 april

Kerncursus
Donderdagmorgenkring
Kerkenraad
Cantatedienst
Leerhuis
Kliederkerk
Inloop vanaf:
Stiltewandeling
Vesper Palmpasen

20.15 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
15.30 uur
10.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Katwijk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 maart
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 maart.
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’)
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
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