Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

10 mei 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:

Gecombineerde Collecte:

Zondag 10 mei 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Ouderling van dienst: Jan Hulzinga
Organist:
Willeke Smits

Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten
predikanten/kerkelijk werkers,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 10 mei 2020 LBG
of via de GIVT app (zie pag.6)

Vieren:
Zondag 10 mei, ds. Margreet Klokke. Tweede in de serie diensten
‘Opstaan met Paulus’.
Zondag 17 mei, ds. Jacob Korf. Zondag Rogate
Donderdagmorgen 21 mei, Hemelvaartsdag, ds. Margreet Klokke. Thema:
Paulus als dichter.
Zondag 24 mei, ds. J. Van der Berg, Voorhout.
De diensten worden via livestream uitgezonden. Zie daarvoor de website van de Leidse Binnenstadsgemeente
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wat zijn thema zal zijn. Hoe dan ook is
het fijn dat vertrouwde gastpredikanten
nu wat vaker voorgaan in de LBG in
deze onrustige tijd.
Op hemelvaartmorgen 21 mei is er een
korte dienst, waarin het licht valt op
Paulus als dichter. Passend bij deze
dag wordt er dan stilgestaan bij paar
verzen uit 2 Korinthiërs 12, waarin de
apostel op poëtische wijze spreekt over
de hemel.

Van de
predikant
In de komende
week gaan we
horen van de
minister president,
of en hoe de
‘intelligente
lockdown’ de komende tijd versoepeld
kan worden. Ik ben natuurlijk heel
benieuwd, of de kerkdiensten weer
toegankelijk worden, al moet iedereen
dan waarschijnlijk anderhalve meter
afstand van elkaar bewaren. Ik kijk er
enorm naar uit, maar zolang als het
moet, ben ik ook heel blij met de manier
waarop we nu kerk kunnen zijn in de
LBG.
Afgelopen zondag 3 mei deden we een
experiment met ‘Zoom-koffiedrinken’ na
de dienst. Het was een succes, er
waren drie groepjes van 8 mensen die
via internet met elkaar gepraat hebben.
Ik heb aan één van de groepjes
deelgenomen en vond echt dat het iets
toevoegde aan de beleving van de
zondag. Het was goed om van elkaar te
horen hoe het ieder vergaat in deze
bizarre tijd.
Op het moment waarop ik dit stukje
schrijf weet ik nog niet hoe we hiermee
verder gaan, maar wel dàt we dit gaan
doen. U leest erover in de Digitale
Nieuwsbrief van dit weekend!

In de afgelopen week heb ik weer twee
‘gewone’ pastorale gesprekken gehad
in mijn kamer in de kerk – op ruim twee
meter afstand van elkaar. Hoewel door
de telefoon of via Skype praten ook
heel goed kan, was dit wel heel fijn.
Wanneer u graag eens zou willen
bijpraten, laat het me weten. Ik heb nu
meer tijd dan anders voor pastoraat!
-o-o-o-o-o-

In memoriam
Op zaterdag 2 mei
is onverwacht
overleden, in haar
slaap, mw. Maria
Catharina RevetWassenaar, die
woonde in
Lambertushof 7 in
Leiden. Maria is 85
jaar geworden.
Geboren aan de Hoge Woerd in Leiden,
groeide ze op in een gezin met drie
dochters.
Na haar schooltijd volgde ze de
opleiding tot kleuterleidster, maar ging
uiteindelijk werken als secretaresse –
een baan waar ze geknipt voor was, ze
was zó ordelijk!

Vandaag is de tweede in de serie
diensten ‘Opstaan met Paulus’. Het licht
valt deze keer op Paulus als leider en
inspirator. Gelezen wordt 1 Korinthiërs
12, over de gemeente als lichaam van
Christus.
Volgende week gaat ds. Jacob Korf
weer voor in de dienst, ik weet nog niet
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Ze was een klant van de bekende
drogisterij aan de Lage Rijndijk van
Kees Revet. Toen de vrouw van Kees
na een lang ziekbed overleed, vonden
Maria en Kees elkaar. Ze zijn getrouwd,
en daarmee werd Maria de tweede
moeder van Bas en Judith. Omdat Kees
druk was met bestuurlijke functies in
Leiden, werkte Maria in de winkel en liet
er haar ordelijke sporen na. Ook in de
kerk waren de twee actief, het echtpaar
is zelfs een tijdje hulpkoster geweest in
de Hooglandse Kerk. Ik ken Maria als
de kleine vrouw met een grote zonnebril
die vooraan zat, me altijd met een
warme glimlach gedag zei na de dienst
en geen koffie bleef drinken. Iemand
vertelde me, dat ze altijd extra Op de
Hoogtes meenam, voor een paar
mensen in haar buurt. Ze vroeg geen
aandacht voor zichzelf, maar had wel
oog voor anderen. De dankdienst voor
haar leven heeft – vanwege de
omstandigheden – in besloten kring
plaatsgevonden in crematorium
Rhijnhof. Er is gelezen uit Prediker 4 en
1 Johannes 4: 12: ‘Niemand heeft ooit
God gezien, maar als we elkaar
liefhebben blijft God in ons…’
Wij gedenken haar met genegenheid.

Kaartenactie voor Afrika
Ons gemeentelid Lia van der laan is
een kaartenactie gestart waarvan de
opbrengst gaat naar Compassion
Nederland.

Lia: ik ben een project aan het starten
om kaarten te maken tegen de
dreigende hongersnood in Afrika.
Naast het gevaar van het coronavirus
heeft Afrika te maken met een
sprinkhanenplaag en de opwarming van
de aarde. Er worden honderden
miljarden uitgetrokken om onze
welvaart hoog te houden, maar in Afrika
is straks geen eten.
U kunt op bestelling kaarten bij mij
kopen en ik werp ze bij u in de bus.
Zoals al aangegeven, de opbrengst van
de kaartenactie gaat naar Compassion
Nederland, die ervoor zorgt dat het geld
op de goede bestemming terecht komt.
Mijn telefoonnummer is 06-36264546.

Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

Kerk open…
Van dinsdag t/m zaterdag
van 12.30 tot 13.30 uur
is de Hooglandse Kerk open
voor het aansteken van een kaars of
het maken van een praatje.

Lia van der Laan

-o-o-o-o-o-

(ingang Hooglandse kerkgracht)
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Om die reden zijn we als moderamen
en als kerkenraad buitengewoon blij dat
Geertrui zich bereid heeft verklaard het
penningmeesterschap voorlopig tot
januari 2021 te willen vervullen, of
zoveel korter als zich een opvolger
meldt, en hebben we dat aanbod van
Geertrui “dankbaar” aanvaard.

Van de
voorzitter
Lieve mensen,
Drie onderwerpen
van mij deze keer.

Dat betekent dat Geertrui ook weer deel
uitmaakt van het moderamen, dat ze
deel blijft uitmaken van de kerkenraad
(want ze heeft nooit afscheid genomen)
en dat u haar op een passend moment
ook weer zult zien als ouderling van
dienst.

Voorlopige nood oplossing gevonden
voor penningmeesterschap LBG
Het moderamen heeft eerder deze
week met Geertrui geconstateerd dat er
op dit moment niemand kan worden
gevonden die bereid is de taak van
penningmeester van de LBG op zich te
nemen. Mede om die reden heeft
Geertrui zich bereid verklaard om de
taak van penningmeester - als
noodoplossing – weer volledig op zich
te nemen.

Een opvolger is echter nog steeds
bijzonder welkom. Ik begrijp dat er
aarzeling is, zeker in deze tijd en zeker
ook over de taak en rol van de
penningmeester zelf, maar over de
exacte invulling en omvang ervan
kunnen we altijd praten.

Het is spijtig dat er letterlijk niemand is
geweest die zichzelf heeft gemeld. Alle
mensen met wie we de afgelopen
maanden hierover hebben gesproken,
hebben we zelf moeten benaderen. Het
is wellicht goed om hier (nogmaals) uit
te spreken – en dan ben ik even streng
- dat de vervulling van taken en ambten
– zoals het penningmeesterschap en
daarmee het ouderling-kerkrentmeester
zijn - niet het probleem is van degene
die de taak of het ambt vervulde, niet
van het moderamen, niet van de
kerkenraad, maar van de gemeente,
dus ook van u.

Waarom zijn de diensten van de LBG
op Youtube niet langer zichtbaar dan
een week?
Van verschillende kanten wordt
gevraagd waarom de zondagse
diensten niet langer dan een week
zichtbaar zijn op Youtube. Dat heeft een
paar belangrijke redenen. De eerste is
dat niet alle medewerkenden aan de
diensten het een plezierig idee vinden
dat zij voor langere tijd zichtbaar en
vindbaar zijn op internet. Andere
redenen zijn wat formeler: het heeft te
maken met privacybescherming en met
licenties.

Geertrui deed al wel achter de
schermen nog steeds de boekhouding,
maar dat volstaat niet want er zitten ook
andere, inhoudelijke en belangrijke
facetten aan dat penningmeesterschap.

Ons privacyreglement – op basis van
de bekende AVG - voorziet er op zich
expliciet in dat er video-opnamen (en
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foto’s) gemaakt kunnen worden tijdens
diensten en dat deze openbaar
gemaakt kunnen worden. Toch gaat de
privacy - wat het moderamen betreft boven de wens om zonder beperkingen
diensten uit het verleden te kunnen
terugkijken. Ook als je op vakantie bent
of ziek bent (geweest), is het in het
algemeen praktisch mogelijk om de
dienst binnen een week te bekijken.
Later is er in ieder geval altijd nog de
tekst van de preek die je kunt
teruglezen en is er kerkomroep.nl voor
het terugluisteren.

vormgeven. De kerk is er meer dan
groot genoeg voor en in dat opzicht zijn
we als LBG bevoorrecht. Of we dat om
veiligheidsredenen ook moeten willen,
is een andere vraag, die we ook met de
AK en het CvK moeten bespreken.
Maar de aankondiging van de premier
biedt, zij het nog voorzichtig,
perspectieven voor veel mensen en er
is hoop voor ons!
Met hartelijke groet,
Henk ter Voorde

-o-o-o-o-o-

Een aantal liederen uit het Liedboek is
(nog) auteursrechtelijk beschermd. Je
kunt ze ook niet zomaar op internet
terugvinden. Voor het programma
waarmee de liturgie (de papieren of
elektronische versie) gemaakt wordt,
hebben we een overeenkomst die het
gebruik en de verspreiding beperkt.
Tijdens de coronacrisis is de uitgever
tijdelijk wat soepeler, maar een van de
voorwaarden is wel dat de diensten niet
langer dan een week zichtbaar zijn.

Blijf in Beeld
Beeldbellen in beeld
Door het coronavirus is de manier
waarop we contact houden met elkaar
in korte tijd heel erg veranderd. Een
kopje koffie bij de buren of een bezoek
van familie of vrienden is er misschien
niet meer bij. Mist u het eerst zo
vanzelfsprekende contact met uw
familie, buren en vrienden ook
zo? ‘Beeldbellen’ via een mobiele
telefoon kan een mooie manier zijn om
contact te houden met de familie,
vrijwilligersof andere gemeenteleden.
Met beeldbellen kunt u de persoon aan
de andere kant van de lijn namelijk niet
alleen horen, maar ook zien. Wilt u ook
beeldbellen maar heeft u geen mobiele
telefoon? Meldt u dan aan voor Blijf in
Beeld. Bel 06-44595123 of mail
naar charlotte@blijfinbeeldleiden.nl. Wij
helpen u door gratis een tweedehands
telefoon ter beschikking te stellen waar
u gedurende deze periode mee kunt
beeldbellen. Een buddy vrijwilliger helpt
u op gepaste afstand op weg bij het
gebruik.
Blijf in Beeld verzamelt oude
smartphones, maakt deze gebruiksklaar

Mogelijke versoepeling
coronamaatregelen en toegang tot de
diensten
Met vreugde heeft ook het moderamen
kennis genomen van de –
voorwaardelijke - versoepeling per 1 juli
van het maximum aantal deelnemers
aan kerkdiensten die premier Rutte
woensdagavond 6 mei aankondigde.
Het is uiteraard nog lang niet zover,
maar toch hadden het moderamen en
de beheerders al eerder heel
voorzichtig nagedacht over wat er
straks misschien allemaal weer kan,
zoals met veel meer mensen naar de
kerk en hoe we dat dan zouden kunnen
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en levert deze aan thuiswonende
ouderen in Leiden en omgeving. Heeft u
zelf nog een oude smartphone en/of
oplader geef deze een tweede leven en
doneer hem. Kijk
op blijfinbeeldleiden.nl voor de
inleverpunten of stuur hem op naar De
Vliegershop t.n.v. Blijf in Beeld,
Haarlemmerstraat 192, 2312 GH
Leiden. Dan zorgen wij dat de
smartphone op de juiste plek komt.

verschillende collecten gegeven
worden.
4 Kunnen giften ook gestorneerd
worden?
Tot 15 minuten na het geven via de app
kan de gever de gift terugboeken.
5 Waar vindt ik meer informatie over de
GIVT app ?
Op de site:
https://protestantsegemeenteleiden.nl/givt/
is zoveel mogelijk detail informatie te
vinden evenals instructiefilmpjes en een
handleiding over het gebruik van de
app.

Met vriendelijke groet,
Willeke Ravensbergen

-o-o-o-o-o-

Algemeen over de collecten:
Uiteraard kan er ook een bijdrage aan de
collecten overgemaakt worden naar
bankrekening NL71 INGB 0678 6510 94
ten name van de Protestantse gemeente
Leiden o.v.v. “datum van de dienst en
Hooglandse kerk. De bedragen die op dit
bankrekening- nummer binnen komen
zullen 50% / 50% verdeeld worden over
de Diaconie en de Protestantse
Gemeente te Leiden.

De wekelijkse collecte
Vijf vragen over GIVT

1 Zijn de giften die via GIVT gedaan
worden anoniem?
Ja, giften die gemeenteleden via de
GIVT app doen zijn anoniem en
uitsluitend voor de gever te zien. Uw
bankgegevens als ook het gegeven
bedrag zijn voor ons als PGL niet te
zien en/of te achterhalen. Als PGL
kunnen we op totalen zien wat er
gegeven is voor de verschillende
collecten maar geen afzonderlijke
bedragen en/of gevers.
2 Kan ik alleen aan collecte 1 geven?
Ja, dat kan maar dan wordt u gift ook
alleen op collecte 1 geboekt en komt er
bij collecte 2 en collecte 3 een bedrag
van € 0,00 te staan. U dient dus als
gever zelf uw bedragen te verdelen
over de 3 collecten. (dat kunnen wij niet
voor u doen!).
3 Kan ik ook na de tijd van de dienst
nog geven aan de collecte?
Ja, er kan ook na de dienst tot en met
de volgende zaterdag nog aan de

Zoom-koffiedrinken
in de ZoomZaal

Wij, Kirsten & Alex hadden ook nog even een
print-screen genomen van het gesprek.
Was leuk zo!
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We houden de lofzang gaande…

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 31 mei (Pinksteren)
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 25 mei.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn altijd 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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