
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
●    
 
Margreet Klokke 
 

Kerkdiensten Stille week en Pasen 
  
Zondag 5 april, 10.00 uur: Palmpasen, dienst voor jong en oud.  
Liturg: ds. Margreet Klokke. Dienst van het woord: Matthijs de Jong.  
M.m.v. zangers van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. 
Donderdag 9 april, 19.30 uur: Witte Donderdag, dienst van schrift en tafel. 
Voorganger: ds. Margreet Klokke.  
M.m.v. zangers van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons 
Vrijdag 10 april, 10.30 uur: Goede Vrijdag, Kleine Matthäus Passion – 
meditatie. Liturg: ds. Margreet Klokke.  
Zangers: Saskia Brons, Emma Brown, Jacob Trudy, Eric Brons. 
Vrijdag 10 april, 19.30 uur: Goede Vrijdag, lezing van het lijdensverhaal en 
beklag Gods. Voorganger: ds. Margreet Klokke.  
M.m.v. zangers van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons  
Zaterdag 11 april, Stille zaterdag: geen dienst via live-stream of kerkomroep. 
Wel inspiratie via www.ekklesialeiden.nl/inspiratie-online-2/  
Zondag 12 april, 10.00 uur: Paasviering. Voorganger ds. Margreet Klokke. 
M.m.v. zangers van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.  
 

 

29 maart 2020, 28e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

Gecombineerde Collecte  voor zondag 5 april, Palmpasen 
Diaconie, PGL en jeugdwerk (JOP) ‘Nederland- Jongeren doorleven het Paasverhaal 

op rekening NL71INGB0678651094 t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 5 april 2020 LBG 

 

 
Bijbel Basics voor thuis 

Deze en de komende weken gaat het leven 
allemaal anders dan we gewend zijn.  

Daarom is het Bijbel Basics materiaal voor de 
komende zondagen ook in aangepaste vorm 

beschikbaar.  

Kijk op www. debijbel.nl/bijbelbasics 

 

http://www.ekklesialeiden.nl/inspiratie-online-2/
http://qsjj.mjt.lu/lnk/AM8AAGri1jEAAAAAAAAAAG9ySA8AAAAUV5cAAAAAAAnwVwBeeIf1s-woUJKrRDGpqMGJZrB_VAAJZ4s/3/IGP6dtCl8WlZeN_134liUQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZGViaWpiZWwubmwvYmlqYmVsYmFzaWNz
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Van de 
predikant 
Kerk zijn in tijden van 
Corona 

 
Kerkdiensten 
Het was een 
vreemde ervaring, 
die eerste keer, 
zondag 15 maart – 

dienst doen in een bijna lege kerk. U 
was er niet, jullie waren er niet, en 
tegelijk wèl. Zo langzamerhand weet ik 
ongeveer, waar de vaste kerkgangers 
zitten. Ik kon de lege plekken in 
gedachten invullen.  
Later heb ik gehoord, dat er zeker een 
gevoel van verbondenheid was voor wie 
thuis de dienst meebeleefden, via 
kerkomroep of YouTube.  
Dat was goed om te horen! Alles bij 
elkaar hebben we die zondag meer 
kerkgangers gehad dan ooit, YouTube 
meldde een stand van rond de 1000 
kijkers. En zo is er de week erna 
besloten, om hier de komende tijd mee 
door te gaan. Wat is het in deze 
omstandigheden een geschenk, dat er 
internet is! 
Zo kunnen 
we de 
lofzang 
gaande 
houden, 
inspiratie 
zoeken in de bronnen van onze traditie 
en onze verbondenheid op een andere 
manier gestalte geven. Ook de dienst 
van 22 maart is uitgezonden via 
kerkomroep en YouTube. Als er onder u 
mensen zijn die moeite hebben met het 
vinden van deze kanalen, laat het ons 
weten via: 
pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
en we proberen u te helpen.  

Het is nu net duidelijk geworden, dat 
ook de diensten van de stille week, 
Pasen en zelfs Pinksteren – alle grote 
feesten van de kerk – alleen via internet 
kunnen worden beleefd. Dat is 
ongehoord en ingrijpend. Ik moet erbij 
denken aan een kinderboek, dat ik 
voorlas aan mijn zoon, toen hij nog klein 
was. Het heet ‘We gaan op berenjacht’. 
Het gaat over een familie die met elkaar 
op berenjacht gaat, en dan elke keer 
voor een moeilijke opgave gesteld 
wordt. Eerst moeten ze door een veld 
met hoog struikgewas, dan stuiten ze 
op een rivier zonder brug, even later 
komen ze bij een donker bos.  
Elke keer 
zeggen ze 
tegen elkaar: 
We kunnen er 
niet 
onderdoor, we 
kunnen er niet 
overheen… 
we moeten er 
dóórheen. Dat is 
het enige dat er ook nu opzit voor ons. 
We moeten er doorheen. En juist het 
verhaal van Pasen kan ons daarbij 
dragen, in vertrouwen! 
 
Pastoraat, omzien naar elkaar 
Volgens de richtlijnen van de overheid 
is het nog toegestaan om drie gasten te 
ontvangen thuis. Ik zou dus op 
huisbezoek mogen komen bij u. Toch 
doe ik dat niet, ik weet immers niet 
zeker of ik geen drager ben van het 
virus. Ik zou u kunnen besmetten, en 
dat wil ik niet op mijn geweten hebben. 
In geval van een overlijden kan ik altijd 
een uitzondering maken. Intussen 
kunnen we wel bellen, en ik ben me ook 
aan het ontwikkelen in andere 
mogelijkheden. Zo heb ik sinds begin 
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deze week ‘Skype’, en hopelijk straks 
ook ‘Zoom’. Schroom dus niet om 
contact met mij te maken, op welke 
manier dan ook!  
Op initiatief van Geertrui Betgen is er 
bovendien een telefoonlijn opgestart. 

Wanneer u graag af en 
toe gebeld wilt worden 
door iemand uit de LBG 
kunt u zich opgeven via 

pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

en denk niet, dat u daarvoor ‘eenzaam’ 
moet zijn. Ieder van ons wordt op dit 
moment meer op zichzelf 
teruggeworpen, het is gewoon een 
manier om elkaar vast te houden.  
 
Cursussen 
Met hulp van één van de deelnemers, 
die slim is in internet, is het gelukt om 
de Kerncursus via internet voort te 
zetten. Het is zelfs mogelijk, om een 
groepsgesprek te hebben – heel 
bijzonder!   
Voor de Marcuscursus ga ik iets anders 
verzinnen, ik hoorde pas dat ook power-
point mogelijkheden biedt die ik nog niet 
kende. Wie aan deze cursus meedoen 
horen t.z.t. van mij.  
 
Erdoor komen 
Onder ons zijn er, die nu extra hard 
moeten werken. Ze zitten in de zorg of 
het onderwijs. Ze geven leiding aan een 
bedrijf dat ineens heel anders moet 
werken of te maken heeft met enorme 
verliezen. Onder ons zijn er ook, die het 
nu ineens heel rustig hebben, te rustig. 
Hoe kom je erdoor? Voor iedereen 
geldt: Vergeet niet om in de hectiek of 
de leegte contact te zoeken met je bron 
van inspiratie, met jouw God. Ghandi 
heeft ooit gezegd: Als je het druk hebt 
moet je twee keer zo lang bidden.  

En ik zou zeggen: Wie het niet druk 
heeft kan de ruimte die nu ontstaat 
gebruiken als een retraite. Wie dit lastig 
vindt om invulling te geven, kan mij 
mailen of bellen. Een suggestie: 
www.eenkwartiervoorgod.nl. Daar kun 
je mooie (bijbelse) meditaties op 
vinden.  
 
Voor ieder die dit leest: 
Een extra warme groet, in 
verbondenheid, 

ds. Margreet Klokke 
 

-o-o-o-o-o- 
 

Van de 
voorzitter 
Ook in deze tijd blijft 
Op de Hoogte 
verschijnen en dat is 
goed. We gaan ons 
best doen om een 
papieren versie 
terecht te laten komen 

bij degenen die geen internet hebben.  
 
Diensten 
We hebben nu twee diensten gehad 
met beperkte toegang die zowel via 
kerkomroep.nl als via een stream te 
volgen waren. Het beeld via de stream 
voegt echt iets toe. Het ligt voor de 
hand dat we daarmee doorgaan ook als 
we na de crisis weer met meer naar de 
kerk kunnen gaan.  
De dienst van zondag 15 maart was 
echt improviseren, nadat pas op 
donderdag beperkende maatregelen 
ook voor kerkgang waren afgekondigd. 
Omdat we bang waren dat 
kerkomroep.nl veel te weinig capaciteit 
zou hebben en onbereikbaar zou zijn, 
wilden we ook een eigen uitzending via 
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internet. Zonder – om er maar een paar 
te noemen – Peter & Ronald, Kathinka, 
Cor en Geertrui en zonder het 
enthousiasme bij de Cantorij om bij te 
dragen aan deze bijzondere vorm van 
kerkzijn was het allemaal niet gelukt! 
Landelijk waren we een van de weinige 
kerken met een volwaardige dienst die 
zichtbaar en hoorbaar was en dat leidde 
(ook achteraf) tot hoge aantallen kijkers 
en luisteraars. Op zondag 22 maart liep 
het allemaal al wat soepeler; er was 
inmiddels wat ervaring opgedaan.  
 
Fondsenwerving (crowdfunding) 
voor eigen apparatuur 

Zoals u wellicht al weet, 
hebben we eigen 
videoapparatuur 
aangeschaft voor het 
streamen van de diensten. 
Daarvoor is best veel geld 

nodig. Tot onze grote vreugde was op 
maandag 23 maart al ruim EUR 1.800 
daarvoor binnengekomen, een prachtig 
begin. Maar er kan en moet nog veel 
meer bij! Bijdragen kunnen worden 
overgemaakt op rekeningnummer 
NL30INGB0000111806 ten name van 
Leidse Binnenstadsgemeente.  
 
Beleid over toegang tot de diensten 
Om risico’s van besmetting te 
minimaliseren zijn we bij de toegang 
(ook al op 15 maart en 22 maart) 
bewust veel strikter geweest dan de 
overheidsregels voorschrijven. We 
vinden dat we als LBG ook een eigen 
verantwoordelijkheid hebben jegens 
onze kerkgangers en jegens de 
samenleving als geheel om het risico op 
besmettingen te minimaliseren. We 
begrijpen dat het voor veel mensen 
spijtig is niet naar de kerk te kunnen. 
We zijn blij dat toch enkele 

gemeenteleden die diensten hebben 
kunnen bijwonen.  
De regels van de overheid zijn 
inmiddels opnieuw aangescherpt. Voor 
het moderamen van de LBG en voor 
het moderamen van de AK (die hier ook 
over gaat) is vooral de oproep van het 
kabinet van afgelopen maandag (blijf 
zoveel mogelijk thuis) maatgevend 
geweest voor een verdere reductie, ook 
al bieden de wettelijke regels meer 
ruimte. Op zondag 29 maart hebben we 
dan ook een nog kleinere bezetting, met 
ca. zeven mensen: de voorganger, de 
organist, de koster, de ouderling van 
dienst, de technicus voor beeld en 
geluid en twee leden van de Cantorij. 
We zullen nagaan en navragen hoe dat 
er in stream uitziet en op kerkomroep.nl 
klinkt en we zullen die lijn in beginsel 
vasthouden tussen Pasen en 
Pinksteren en ook daarna.  
We gaan wel kijken (samen met de AK, 
die hier ook over gaat) of op 
Palmpasen, in de Stille Week, met 
Pasen en met Pinksteren het aantal 
leden van de Cantorij iets omhoog kan. 
Het is altijd de meest bijzondere periode 
van het jaar voor de kerk en nu zeker. 
Toch is er ook kans op nog veel 
strengere maatregelen van de overheid.  
 
Penningmeester 
We blijven onverminderd op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. Zeker nu 
blijkt dat zoveel mensen klaarstaan om 
iets te doen en bij te dragen, is de stap 
naar het penningmeesterschap wellicht 
wat minder groot…. Aanmelden of 
informatie bij Margreet, Jacqueline, 
Geertrui of mijzelf.  
 
Met hartelijke groet,  
en pas goed op jullie zelf! 

Henk ten Voorde 
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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 

  
 

 

  De volgende Op de Hoogte... 
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 12 april. 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 6 april. 
 

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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