Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

31 mei 2020, 28e jaargang

Pinksteren 2020
Zondag 31 mei, 10.00 uur:
In de Hooglandse kerk
via livestream
Voorganger ds. Margreet Klokke.
Organist: Willeke Smits.
m.m.v. zangers van de Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Collecte: U kunt uw gave
overmaken op rekening
NL71INGB0678651094 t.n.v.
Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 31 mei 2020 LBG

Diensten in
de komende weken
(te volgen via livestream):

Zondag 31 mei,
ds. Margreet Klokke, Pinksteren.
Zondag 7 juni,
ds. Ad Alblas.
Zondag 14 juni,
ds. Margreet Klokke.
(De evensong, gepland om
17.00 uur, is afgelast)

Bijbel Basics voor thuis
Deze 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

jong en oud. Het is goed om elkaars
gezichten te zien en even een rondje te
doen – hoe gaat het met u/met jou? Het
voedt op afstand het besef van
verbondenheid!

Van de
predikant
Vandaag is het de
twaalfde en
voorlopig laatste
zondag dat ik,
samen met een
ouderling, Willeke,
de cantorijzangers en de technici,
dienst doe in een lege kerk. We zijn er
intussen aan gewend, en tegelijk went
het helemaal niet. Het klopt niet, zeker
niet op Pinksteren. Mijn vader zei
vroeger altijd: Pinksteren is geen vaag
feest, zoals veel mensen denken. Het is
de verjaardag van de kerk! Dat is me
altijd bijgebleven. Hier in de
Hooglandse kerk is dat in dubbel
opzicht zo. Het is niet alleen de
verjaardag van de kerk van alle
eeuwen, maar ook van de Leidse
Binnenstadsgemeente, die nu 26 jaar
geleden het daglicht zag. Dat moet
gevierd worden met koffie en taart!
Dat gaan we dan nu nog een keer thuis
doen. Hopelijk beleeft u de livestreamkerkdienst mee, en vindt u er inspiratie
in.
En wie weet
doet u na afloop
ook mee met de
verjaardagsZoom-koffie, die
georganiseerd
wordt door de
pastorale raad. U kunt zich daarvoor
opgeven via:

In juni gaat de kerk weer voorzichtig
open, volgens een strikt Coronaprotocol. Daarover leest u meer, in het
stukje van onze voorzitter, Henk ten
Voorde.
Ik verheug me erop, weer wat meer
mensen te zien. Ik heb u gemist!
Heel fijn is, dat mijn voorganger ds. Ad
Alblas de eerste van die diensten in een
kleine groep zal leiden. Of u er nu ‘live’
naartoe gaat of de dienst meebeleeft
via internet, het zal een feest van
herkenning zijn.
Op de zondag erna begint dan weer
een korte nieuwe serie diensten.
Ik geef deze inhoud samen met collega
Christiane van den Berg-Seiffert van de
Leidse Ekklesia.

Op 14 en 21 juni doet één van ons
zowel dienst in de LBG als de Ekklesia.
De bedoeling was, om elkaar als
kerkdelers wat beter te leren kennen.
Dat geldt nu helaas alleen onszelf. We
kozen voor het thema: ‘Lichaam en
geest’. Christiane schreef daar het
volgende over, op de website van de
Ekklesia:
‘Op 14 en 21 juni geven de Ekklesia
Leiden en de Leidse Binnenstadsgemeente samen vorm aan twee
vieringen met het thema ‘Lichaam en
geest’. In de geschiedenis van het
geloven zijn lichaam en geest vaak en

pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Het enige dat je ervoor nodig hebt is
een camera en microfoon op je
laptop/pc of een goede mobiele
telefoon. Ik kan het iedereen aanraden,
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ten onrechte tegenover elkaar komen te
staan. Maar als je het hebt over de een,
zonder het ook over de ander te
hebben, dan raak je iets kwijt wat
wezenlijk is, lichaam en geest horen bij
elkaar en vooronderstellen elkaar als
twee kanten van dezelfde medaille. Dit
‘bij elkaar horen’ van lichaam en geest
vormt in dit tweeluik het vertrekpunt. Op
14 juni zal ds. Margreet Klokke
voorgaan in zowel de Leidse
Binnenstadsgemeente als in de
Ekklesia Leiden. In deze viering staat
‘de geest’ centraal. Op 21 juni gaat ds.
Christiane van den Berg-Seiffert voor in
beide geloofsgemeenschappen met ‘het
lichaam’ als thema.’

Van de
voorzitter
Graag aanmelden
voor toegang tot
kerkdiensten na
1 juni

Vanaf 1 juni mogen we met dertig
mensen aanwezig zijn bij een
kerkdienst. Daar zijn we erg blij mee!
We hopen uiteraard dat er na deze
proefperiode vanaf 1 juli toestemming
zal komen om met honderd mensen per
kerkdienst aanwezig te zijn. De meest
uitgebreide informatie over aanmelding
en toegang is te vinden op de website
en in de Nieuwsbrief. In dit stukje schrijf
ik alleen iets over jezelf aanmelden,
omdat zonder aanmelding we niemand
kunnen toelaten.

Gelukkig hebben wij een enorme kerk.
De komende tijd organiseer ik een paar
bijeenkomsten op het Hoogkoor - mits
de kerk niet verhuurd is. Ik hoorde van
de beheerders dat de verhuur langzaam
weer op gang komt. De afsluitende
bijeenkomst van de Kerncursus wordt
op woensdag 17 juni gehouden. Er
komen drie kleine bijeenkomsten van
de Marcus-cursusgroep, op 4 juni (bij
Cent en Metha in de tuin), 11 en 18 juni
(in de kerk).
Intussen ben ik, met twee
kerkenraadsleden, bezig de
activiteitengids voor het nieuwe seizoen
samen te stellen. Het is goed om
plannen te maken, ook al weet je niet
zeker of ze ook uitgevoerd kunnen
worden.

Aanmelding kan via:
aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Vermeld bij aanmelding: je naam, je
geboortejaar, je mobiele telefoonnummer (als je dat hebt, en anders je
vaste telefoonnummer), je emailadres
en met welke gezinsleden/huisgenoten
je samen de kerkdienst wilt bijwonen
(en voor hen dezelfde gegevens).
Iedereen is van harte uitgenodigd om
zich aan te melden. Er is geen enkele
reden om bescheiden te zijn. Dat geldt
dus voor alle gemeenteleden, ook voor
mensen die maar heel af en toe naar de
kerk komen. Uiteraard is er begrip voor
als je je niet aanmeldt wanneer je tot
een risicogroep behoort of wanneer je
jezelf zorgen maakt over gevolgen voor
je gezondheid.

Met een hartelijke Pinkstergroet!
Ds. Margreet Klokke
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Uiteraard vragen we iedereen die straks
wordt toegelaten tot een bepaalde
kerkdienst, bij zichzelf goed na te gaan
of hij of zij op dat moment fit genoeg is,
binnen de gedragsregels die het RIVM
daarvoor geeft. Bij twijfel daarover moet
je je afmelden, om zo risico’s voor
anderen zoveel mogelijk te beperken.
Bij binnenkomst in de kerk zal dat nog
een keer op de man/vrouw af gevraagd
worden. Wij kijken uit naar uw
aanmelding en uiteindelijk naar uw
komst!

laten onderzoeken hoe we in Leiden
beter zouden kunnen werken en
samenwerken. Inmiddels loopt dat
allebei; er komt geen nieuw
beleidsplan, we gaan het gewoon
DOEN. Jacqueline heeft het geheel het
Project Elim gedoopt en trekt dat project
mede. Ook Cor Hoogerwerf heeft
namens de LBG daarin een centrale rol
en Margreet is er al in geslaagd met
haar collega-dominees een gezamenlijk
Pinksterproject op te zetten, dat u vóór
en misschien ook na de dienst kunt zien
en zeker ook zult kunnen terugvinden
op de website. Zo krijgt iets dat
misschien vanzelfsprekend zou moeten
zijn, maar het toch niet was, weer
gestalte. Voor meer hierover verwijs ik
graag naar het stuk van Cor
Hoogerwerf elders in deze Op de
Hoogte.

Nieuwe penningmeester gevonden
Lang gewacht, niet stil gezwegen, nooit
gedacht, toch gekregen. Per 1 juli
hebben we een nieuwe
penningmeester! Het is Rien Rouw. Hij
was onder meer voorzitter van Stichting
Present en is elders al vaker
penningmeester geweest. Margreet en
hij kenden elkaar uit een cursus van
Margreet. In een (veel) latere editie van
Op de Hoogte zal hij zichzelf verder
voorstellen.

Met een hartelijke Pinkstergroet,
Henk ten Voorde

Lichtpuntje

Ontwikkelingen binnen de
Protestantse gemeente Leiden (PgL)
Met Pinksteren is het goed om het over
vernieuwing te hebben, ook over
kerkvernieuwing. Toen we begonnen
als vicevoorzitter en voorzitter, hebben
Jacqueline Rijsdijk en ik ons
voorgenomen de band met de andere
geloofsgemeenschappen van de PgL te
versterken, zowel van onderop (door
persoonlijke contacten met
vertegenwoordigers van die andere
geloofsgemeenschappen) als
bovenlangs (via de Algemene
Kerkenraad (AK)). Dat viel onverwachts
samen met eenzelfde beweging vanuit
het moderamen van de AK, dat heeft

Afgelopen woensdag (27 mei) is een
nieuw project ;van start gegaan: een
lichtpuntje in de week.
Het project bestaat uit een serie
drieluiken van mini-lezingen die op de
woensdagavond via het You Tube
kanaal van de Leidse
Binnenstadsgemeente en de website te
zien zullen zijn.
De thema’s zijn allemaal gerelateerd
aan de Leidse Binnenstadsgemeente.
De eerste serie is getiteld “Licht in de
Hooglandse Kerk”.
Veel kijk- en luisterplezier en moge het
een lichtpuntje in jullie week zijn.
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klein zwart oog dat met een heel lang
snoer op een kast met heel veel
knopjes is aangesloten. Ik begreep er
eerst helemaal niets van!
Ik moest mij even hergroeperen en van
binnenuit weer naar buiten kijken. Ik
ontdekte dat ik nog steeds inhoud
droeg: een logo, dienst van het woord,
dienst van gaven en gebeden, liederen:
dienst. Eigenlijk ben ik nog steeds wie
ik ben, ik verbind nog steeds, alleen ik
realiseer me dat ik nu verder reik,
verder word uitgedeeld. Niet meer bij de
deur, maar digitaal. Ik word gezien, niet
alleen vóór het zwarte oog, maar ook
erachter, op afstand, in verschillende
ruimtes, met een glasplaatje ertussen.
Dat is niet hetzelfde. Het is heel
onnatuurlijk en er groeit een verlangen
als kool om weer gewoon fysiek samen
te zijn.
Toch kan ik deze tijd zo overbruggen: ik
ben dezelfde, maar ik werk op een
andere manier en ik word nog steeds
vastgehouden, op afstand, maar toch
verbonden.

Hergroeperen…
Normaal gesproken werd ik altijd ruim
200 keer afgedrukt en bij de deur
uitgedeeld.
Zo kwam ik
binnen in de
enorme
ruimte van
licht, de
akoestiek
gedragen
door grote
witte
stenen
leunend op
zuilen die vol
hangen met
onzichtbare vingerafdrukken die als
kleine muurschilderingen uit 7 eeuwen
zijn overgeleverd. Het was gezellig
druk, we zaten zij aan zij, en zo nu en
dan werd ik ineens door een fusie van
stemmen en instrumenten opgetild. Een
uur lang kreeg ik heel veel aandacht.
Ik werd flink doorgebladerd en gelezen,
en omdat iedereen mij stevig vast hield,
voelde ik elke lach, elk zweethandje,
elke traan en elke windvlaag als er
ergens een deur open ging.
Maar opeens is alles anders.
Ik word een paar keer afgedrukt op
verschillende printers en ik kom binnen
in dezelfde ruimte, met dezelfde stenen
en zuilen, maar het is leeg. Slechts een
handje vol mensen is aanwezig en zij
blijven het hele uur op zo’n 11 handen
afstand van elkaar.
Ik word meegenomen naar de
gebruikelijke plekken: een rijtjesstoel,
een lezenaar, preekstoel en muziekstandaard, alleen is er een nieuwe plek
bijgekomen: een tafel vol beeldschermen, kabels en lichtjes, en alle
aanwezigen richten zich enkel op een

De lofzang gaande…
Wekelijks werken op zondagmorgen
wisselend een viertal zangers vanuit
de Leidse Cantorij mee aan de live
streamingsdiensten van de LBG.
Over koorzang en zingen in het algemeen wil het bestuur van de cantorij
graag het volgende met u delen.
Zoals bekend heeft het kabinet
aangekondigd dat bijeenkomsten vanaf
1 juni met 30 personen weer mogelijk
zijn. De Protestantse Kerk Nederland
heeft aan dit besluit invulling gegeven
5

door weliswaar met een beperkt aantal
kerkleden bijeen te mogen komen,
maar dan met nauwelijks enige vorm
van samenzang. Gemeentezang is
vooralsnog in zijn geheel niet aan de
orde, en zelfs koorzang mag maar
beperkt plaatsvinden tijdens diensten.

Voorlopig worden ook de plannen voor
het najaar in de ijskast gezet en zal,
zodra meer bekend is over de risico’s
en kansen voor het cantorijzingen, daar
hopelijk in augustus of september
besluiten over genomen worden. Tot
die tijd werkt de Leidse Cantorij volop
mee met de streamingsdiensten van de
LBG die wekelijks worden verzorgd
vanuit de Hooglandse Kerk, en helpen
wij heel graag mee om de lofzang
gaande te houden.
Bart Labuschagne
Secretaris Cantorijbestuur

Nepal

Hoogtijdag 2019

Vanwege de Corona crisis heb ik mijn
geplande reis in april naar Nepal niet
kunnen maken. Voorlopig is Nepal nog
in lockdown en gaan er geen internationale vluchten heen. Ik wil iedereen
van de LBG
bedanken die zijn of
haar meeleven heeft
betuigd na het
overlijden van mijn
vader. Zodra het
weer mogelijk is om
te reizen, wil ik mijn
moeder bezoeken.

foto: Niek Bavelaar

Momenteel is het beleid van de Leids
Binnenstadsgemeente dat telkens vier
zangers in de online streamingsdiensten optreden, en op hoogtijdagen
zoals Pasen en Pinksteren acht
zangers.
Dit betekent dat grotere optredens
voorlopig geen doorgang kunnen
vinden. De achterliggende reden is dat
er nog te weinig bekend is over hoe
besmettingen in koren plaatsvinden,
zelfs bij grote afstand tot elkaar in een
grote ruimte als de Hooglandse Kerk.
De zogeheten aerosolen die vrijkomen
bij het krachtig gebruik van de stem en
die vele minuten tot uren in de lucht
blijven hangen, lijken een rol te spelen
bij het besmettingsgevaar van het
coronavirus in dit soort situaties.
Er is echter nog te weinig onderzoek
gedaan dat hier definitief uitsluitsel over
zou kunnen geven.

Schoolkinderen Nepal/taartenactie
Doordat we de afgelopen tijd niet in de
kerk samen komen en er dus ook geen
taartverkoop voor Nepal plaatsvindt,
krijg ik van sommigen de vraag of het
schoolgeld van de vijf kinderen in
Changu nog wel kan worden betaald
door onze gemeente. Dat is gelukkig
het geval. Het bedrag dat tot maart was
binnengekomen met de taartverkoop is
voldoende om voor alle vijf de kinderen
het schoolgeld voor het gehele jaar te
kunnen betalen.
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Noodhulp aan Dalits (mensen zonder
kaste / 'onaanraakbaren')
Graag vraag ik mede namens de
Diakonale Raad aandacht voor het
volgende.
Door de lockdown maatregel van de
Nepalese overheid is het voor de Dalits
in Nepal nu extra moeilijk. Deze
mensen moeten dagelijks er op uit om
te werken om hun gezin van eten te
kunnen voorzien. Ze doen vaak
laagbetaald werk en hebben sowieso al
een zwaar leven omdat ze vaak
gediscrimineerd worden.
Op dit moment mogen ze hun huis niet
meer uit door de lockdown.
De Nepalese overheid is niet bij machte
om al deze mensen te helpen. Zonder
eten en drinken, de wanhoop stijgt met
de dag bij deze Dalits.

Nieuw kunstwerk
Stilteruimte
In de Hooglandse Kerk is al enkele
jaren een Stilteruimte in gebruik.
Een ruimte waar we even vanuit de
drukte en de gejaagdheid van alle dag
stil willen zijn, een kaarsje willen
branden, nadenken over wat voor ons
'lief en dierbaar' betekend.
Waar we iets willen schrijven in het
gebedenboek of bij sommige gelegenheden aan de'gebedsmuur' wanneer
we blij zijn met wat nieuw of
vernieuwend is, of verdrietig en
opstandig over wat van ons wordt
weggenomen en waarvan we afscheid
moesten nemen.

Stichting 6 Degrees
Academy for women
(www.6dafw.org) zet
zich al een aantal
jaren in voor deze doelgroep.
Ze hebben een betrouwbaar netwerk in
Nepal en kennen de doelgroep goed.
Daarom wil ik ze ondersteunen voor
hun bijzondere werk. Ik ken de mensen
van deze organisatie persoonlijk via de
Nepalese gemeenschap in Nederland.
Indien u wenst de Dalits in nood te
helpen, kunt u een gift overmaken voor
voedsel en producten voor persoonlijke
hygiëne, aan Stichting 6 Degrees
Academy for Women, Iban:
NL19TRIO 0338805370 onder
vermelding van 'noodhulp Dalits'.
Alvast heel hartelijk dank!

Kunstenares Shirley Kwakernaak

Voor deze ruimte waarvan we hopen
dat alle onderdelen die hier aanwezig
zijn daaraan mogen bijdragen hebben
we Shirley Kwakernaak bereid
gevonden om voor ons een kunstwerk,
een glazen schaal te maken.
Enige tijd heeft een voorbeeld van de
schaal in de stilteruimte gestaan maar
vrijdag 22 mei heeft de kunstenares het
definitieve exemplaar overhandigd aan
de Leidse Binnenstadsgemeente.
Op de achterzijde van deze Op de
Hoogte staat een beschrijving van de
schaal en de teksten waardoor de
kunstenares zich liet inspireren.

Ram Budhatoki

Kees Zaalberg
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De werkgroep DOEN gaat hiermee heel
concreet aan de slag; in deze werkgroep zijn alle geloofsgemeenschappen
vertegenwoordigd. Het doel van dit alles
is een slagvaardig bestuur, effectieve
uitvoering, een financieel gezonde
organisatie, en een toekomstbestendige
PgL.

De Protestantse Gemeente
Leiden kan beter
Soms is het goed om iemand van
buiten te vragen om je situatie eens te
bekijken. Zo iemand kijkt met een frisse
blik, en kan vragen stellen bij dingen die
jou niet eens meer opvallen.
De Protestantse Gemeente Leiden
heeft dat ook gedaan. Vorig jaar heeft
adviesbureau BDO de PgL onder de
loep genomen. Begin dit jaar is het
rapport gepresenteerd.
De aanleiding voor dit onderzoek was
dat er knelpunten in de organisatie van
de PgL gevoeld werden. Het rapport
constateert inderdaad dat er een aantal
dingen sterk verbeterd moeten worden
en geeft adviezen hoe dat te doen. Als
er niets gedaan wordt, gaat de PgL het
menselijkerwijs gesproken niet redden.
Het is daarom heel belangrijk dat de
PgL in actie komt.
De Algemene Kerkenraad en het
College van Kerkrentmeesters hebben
een stuurgroep ingesteld die een
verbeterplan moet gaan uitvoeren.
Deze stuurgroep heeft de naam ‘Elim’
gekregen, een vrije toespeling op de
oase in Exodus met twaalf
waterbronnen en zeventig dadelpalmen.
De PgL maakt op dit moment een pas
op de plaats; het is tijd voor onderhoud
en versterking met het oog op de
uitdagingen van de toekomst.
Waar gaat het om? Heel kort gezegd
gaat het om kortere lijnen en
verheldering van de verantwoordelijkheden, zowel tussen de geloofsgemeenschappen en het Kerkelijk
Bureau als tussen het CvK en het KB.
Bovendien vergeten we projecten die in
het PgL-beleidsplan staan uit te voeren.

Dit is niet alleen een zaak van het PgLbestuur. Het is belangrijk om te
beseffen dat we één PgL zijn, in alle
diversiteit en rijkdom aan kleuren. Aan
dit besef schort nog het een en ander,
we weten soms niet eens van elkaar
wat we allemaal doen. Van mensen die
de PgL in de volle breedte beter leren
kennen, horen we hoe inspirerend dat is
en hoe enthousiast dat je maakt. De
predikanten hebben op Pinksteren met
hun gezamenlijke boodschap hiertoe
een duit in het zakje gedaan. Een
prachtig initiatief. We hopen dat er nog
vele volgen.
Namens de stuurgroep Elim,
Jacqueline Rijsdijk (vz.)
Cor Hoogerwerf (secr.)

Kom Heilge Geest
Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij
leren wilt.
Bernardus van Clairvaux
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Het kunstwerk van glas, in de vorm van deze schaal,
is speciaal ontworpen voor de stilteruimte.
Een groene tak met bloemen, toont zowel
nieuw leven als vergankelijkheid: ’als een
bloem die bloeit op het veld en verdwijnt als de
wind daarover blaast’ Ps.103
Druppels doen denken aan dauw in de vroege morgen.
Dauw, in de Bijbel synoniem met de zegen van de
Eeuwige, ’Hij zal u zijn als de dauw’ Hosea 14:6
Het matte deel van het glas beeld de onvolledigheid uit,
een wazige spiegel: nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben! 1 Korinthe 13:12
Shirley Kwakernaak

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 14 junii.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 8 juni.
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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