Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

6 september 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 6 september 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. E.M. Ezinga
Ouderling van dienst: Antje Ras
Organist:
Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten
predikanten/kerkelijk werkers,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 6 september 2020 LBG

Vieren:
Zondag 6 september, ds. Ellis Ezinga, Leiden Zuidwest.
Zondag 13 september, startzondag, ds. ●
Margreet Klokke
m.m.v. De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Zondag 13 september, 17.00 uur: Evensong,
ds.Klokke
Margreet Klokke, m.m.v.
Margreet
het Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies.
Zondag 20 september, ds. Margreet Klokke, dienst met jongeren.
Zondag 20 september, 17.00 uur, Vesper, m.m.v. De Leidse Cantorij
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Na de dienst zal de activiteitenfolder
van 2020-2021 worden uitgedeeld.
Vanzelfsprekend moet er een
voorbehoud worden gemaakt op alle
cursussen en groepen die bedacht zijn:
het hangt af van de ontwikkelingen in
de pandemie of ze door kunnen gaan.

Van de
predikant
Na een lange,
warme zomer begint
zo langzamerhand
het nieuwe seizoen
in de kerk.
Vandaag is er eerst
een dienst, met
ds. Ellis Ezinga uit Leiden Zuid-West
als voorganger.
Welkom en allen een fijne dienst.
De zondag erna begint er een nieuwe
serie diensten, met als thema ‘Ik en de
ander, over de mens en zijn broer’. Er
worden verhalen gelezen uit Genesis over Jacob en Ezau en Jacob en
Laban, maar ook verhalen over Jacob
en zijn God. En die laatste verhalen, die
hebben invloed op de eerste verhalen –
over de mens en zijn broer. De
ontmoeting met de Eeuwige kan zorgen
voor verandering… De serie diensten
sluit aan, bij de pandemie van 2020 en
de vraag, wat deze doet in onze
verhouding tot elkaar.
We openen het seizoen op 13
september niet alleen met een nieuwe
serie diensten, maar ook – als het niet
regent – met koffie drinken na de
dienst, buiten op de Hooglandse
Kerkgracht. Bij de uitgang van de kerk
zullen klapstoeltjes klaarstaan. Iedereen
kan z’n eigen stoeltje mee naar buiten
nemen en zo ‘op veilige afstand’
bijpraten met anderen! Ook wie die
zondag zijn ‘uitgeloot’ of om
gezondheidsredenen nog niet naar de
kerk gaan, kunnen hier bij aansluiten.
We mogen van het plein gebruik maken
tot 13.00 uur. Er zal dan ook weer taart
te koop zijn, voor Nepal! Eindelijk, wat
hebben we dit gemist. En nu maar
hopen dat het weer een beetje meezit.

Hier onder volgt alvast een uitnodiging
voor de cursussen die als eerste
beginnen:
De donderdagochtendkring, o.l.v.
Jan Boersema, begint weer op
donderdag 17 september.
De cursus ‘Wortels en vleugels’,
voor wie z’n kinderen wortels wil geven
in de christelijke traditie, begint op
donderdagavond 24 september.
Ds. Margreet Klokke en Emmie Kaljouw
geven die avond een introductie op het
boek ‘Wijs me de weg’, van Wim ter
Horst, over opvoeden met geloof, en
organiseren een gesprek erover.
Opgave bij:
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

De cursus ‘Kern van de
christelijke traditie’, voor wie zich wil
bezinnen op z’n persoonlijke
verhouding tot ‘geloven’, begint op
woensdag 30 september. In deze
cursus ga je met zevenmijlslaarzen
door de bijbel en de geloofsbelijdenis,
en krijg je de ruimte om jezelf ertoe te
leren verhouden. Hij is net zo goed
bedoeld voor zoekers, als voor mensen
die al veel voetstappen in de kerk
hebben staan. Informatie en
aanmelding bij:
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.
De cursus ‘Autobiografisch
bijbellezen’ begint op donderdagavond
8 oktober. In deze cursus wordt het
boek ‘Mijn held en ik’ van Bert Dicou
e.a. als uitgangspunt genomen van het
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gesprek. Bij veel belangstelling wordt er
een middag- en avondgroep gevormd.
Opgave bij:
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Het leerhuis ‘Het eigen verhaal
van het Oude Testament’, o.l.v Matthijs
de Jong begint meestal ook in
september/oktober. Voor meer
informatie: matthijsjdejong@gmail.com

dat geloofsvertrouwen is zij ook van ons
heengegaan en thuisgekomen bij God.
Elke dag heeft zijn eigen last. Maar de
morgen bij God heeft de eeuwigheid.
We zien een zorgeloze toekomst
tegemoet. Bemind door Hem. Van licht
tot licht. “Heb elkaar lief” was de laatste
opdracht die Mien ons mee wilde geven
en “doe wat God van je wil en vraagt en
alles zal je gegeven worden”. Mooie
woorden voor ons allen om ter harte te
nemen.
De dienst waarin we God voor het leven
van Mien gedankt hebben vond plaats
in de Hooglandse Kerk op 17 juli. De
crematie vond plaats in besloten kring.

Ik ben nog met vakantie tot zaterdag 12
september, ds. Jacob Korf vervangt mij,
zijn telefoonnummer is 06- 46017788.
Met een hartelijke groet!
ds. Margreet Klokke

o-o-o-o

Ds. A.B. Vroomans
Predikant van de Protestantse Kerk in
Nederland te Delft - Binnenstad-Vrijenban

In memoriam

-----

Wilhelmina Andrea HenzenGijzenij
Voorburg, 1 augustus 1934
Leiden, 11 juli 2020

Berend Herman Eshuis
Op 13 juli is overleden Berend Herman
Eshuis, die woonde aan het
Swammerdampad 79, in Leiden.
Herman is 82 jaar geworden.

Mien schreef het zorgen voor anderen
met een hoofdletter. Tot op de laatste
momenten van haar leven kwam er
geen klacht over haar lippen maar
bleven de zorgen voor haar man en
kinderen centraal staan: wat hebben
jullie nodig? Wat willen jullie?
Zorgvuldig en met liefde heeft ze
afscheid genomen van allen die haar
dierbaar waren. Ook haar
aangetrouwde kinderen beschouwde
Mien als haar kinderen. Dan wel niet
geboren in haar buik maar in haar hart.
Geloof was voor haar een vaste basis.
Twijfel over de liefde van God was haar
vreemd. Bij het laatste gebed samen
met Mien, omringd door al haar
kinderen, baden wij of God Zijn engelen
wilde zenden om haar thuis te halen. In

Geboren in Rijssen,
kwam hij door zijn
huwelijk met Hesther
Boter naar Leiden.
Eerst bestierden ze
samen een
vakantieboerderij aan
de Korte Vliet, daarna
begon hij zijn eigen
timmer- en later aannemersbedrijf
vanuit hun huis aan de Herengracht. Hij
is ook nog een tijd docent timmeren
geweest aan de MTS, iets waar hij erg
van genoot. Herman en Hesther
adopteerden twee zonen, Wim en Marc.
Hij was, zoals iemand zei, ‘een boom
van een vent, zelfs zijn handen waren
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groot’. Dat maakt het des te ontroerender, dat er tussen zijn aantekeningen
voor zijn afscheid een kopietje van een
gebed zat, waarop stond: ‘God, In uw
hand ben ik geborgen en bewaard voor
altijd. En mocht ik toch in een afgrond
storten, ik weet, op de bodem wacht uw
hand op mij, uw goede, alles behoedende hand.’ Over dit vertrouwen is
gelezen uit psalm 139, in de afscheidsdienst op vrijdag 17 juli om 15.00 uur in
de Hooglandse Kerk. Aansluitend heeft
de begrafenis plaatsgevonden op
begraafplaats Rhijnhof in Leiden. God
sterke zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen
-----

wonen, daar waar gene pijn kan komen.
De mensen van voorbij, zijn in het licht,
zijn vrij.’ De afscheidsbijeenkomst is
gehouden op 28 juli in de Jan
Steenaula van begraafplaats Rhijnhof.
Op die begraafplaats heeft aansluitend
ook de teraardebestelling
plaatsgevonden. Wij gedenken haar
met eerbied.
----Lemke van der Klaauw–
Houweling
Op 18 augustus is overleden Lemke
van der Klaauw – Houweling, die de
laatste jaren van haar leven woonde in
verpleeghuis Rijn en Vliet aan de Aaltje
Noorderwierlaan in Leiden.
Lemke is 89 jaar geworden.

Willemina Marina Stavleu-van
Kampenhout
Op 22 juli is overleden Willemina
Marina Stavleu-van Kampenhout, die
woonde aan de Bernhardkade 21, in
Leiden. Wil is 88 jaar geworden.

Geboren en getogen in Leiden, in een
Leger des Heilsgezin, trouwde ze met
Nico. Het paar ging op den duur wonen
aan de Tasmanstraat 80 en kreeg één
dochter, Carla. Lemke heeft allerlei
banen gehad, het meeste heeft ze
genoten van haar werk bij de catering
voor de Universiteit, eerst in het
Prentenkabinet en later in het Witte
Singel Doelencomplex. Koffie schenken
en een praatje maken, ze deed het ook
graag hier in de kerk. Met overgave
nam ze deel aan de vrijwilligersploeg
van Arnold en Geertrui Vroomans.
Lemke wordt herinnerd als een
zorgzame, lieve en gezellige moeder,
oma en overgrootmoeder. Een fijne zus
en buurvrouw, met wie je veel kon
delen. En iemand, die op vrijdagmiddag
genoot van haar advocaatje. Een bikkel,
die wist van doorzetten als het moeilijk
was in haar leven. Ondanks dat ze
protestants was geworden voor haar
huwelijk, bleef ze zich thuis voelen in
het Leger des Heils. Het lied dat daar

Ik leerde Wil en Wim kennen n.a.v. hun
70-jarig huwelijk. Zo’n jubileum had ik
nog niet eerder meegemaakt! Ze waren
ook heel jong getrouwd, omdat hun
eerste zoon op komst was. Ze kregen
er vijf. Voor hen zorgen was de
levensopdracht van Wil. Ze was een
hartstochtelijke moeder en later ook
schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder. Moeilijke tijden, zoals
rond het overlijden van haar vierde
zoon, kwam ze door, door te zingen psalmen en gezangen, die ze ook met
haar koor zong. Erg kerkelijk was ze
niet, maar wel zingend gelovig. Het
liedje, dat haar in haar laatste dagen
begeleidde, was van Hanna Lam: ‘De
mensen van voorbij, zij worden niet
vergeten. De mensen van voorbij, zijn in
een ander weten. Bij God mogen ze
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veel gezongen werd: ‘In het holle van
Gods hand, o hoe veilig zijn Gods
kinderen in het holle van zijn hand’
heeft haar tot het laatst begeleid.
Daarover heb ik dan ook enkele
woorden gesproken in de
afscheidsbijeenkomst op 24 augustus is
de Rembrandtaula van crematorium
Rhijnhof. Wij gedenken haar met
genegenheid.

(Oude Vest 61, 2312 XS Leiden). We
zingen christelijke en niet-christelijke
liedjes, treden op in de Marekerk en
organiseren leuke activiteiten met
elkaar. Het is helemaal gratis en je bent
van harte welkom om eerst eens te
komen kijken!
Op vrijdagavond 25 september starten
we het nieuwe seizoen met een open
repetitie. Kom lekker meezingen en
neem vooral vriendjes of vriendinnetjes
mee. Ook ouders mogen mee om te
komen kijken en luisteren. Tot dan!”

ds. Margreet Klokke

o-o-o-o

Mariska Wesselo,
dirigente

Evensong
Dank

Vorig jaar rond deze tijd ontdekte ik
dat er iets niet in orde was met mijn
gezondheid. Inmiddels, na de
succesvolle operatie, bestralingen en
zware chemokuren, gaat het weer
heel goed en ben ik weer energie aan
het opbouwen. Gelukkig kon ik veel
van de zondagse diensten blijven
spelen, wat me heel goed heeft
gedaan, en sinds juli speel ik ook
weer orgelconcerten. Graag wil ik
iedereen heel hartelijk bedanken voor
alle blijken van medeleven. Appjes,
telefoontjes, kaarten, bloemen, teveel
om op te noemen. Het heeft Harrie en
mij heel goed gedaan en ons door
deze moeilijke periode heen
geholpen.
Heel veel dank daarvoor!

Volgende week zondag, 13 september
om 17.00 uur, is er weer een Evensong
in de Hooglandse Kerk.
Muzikale Medewerking wordt verleend
door het bekende Roder Jongenskoor
o.l.v. Rintje te Wies.
Organist is Willeke Smits, voorganger is
ds. Margreet Klokke
o-o-o-o

Kinderkoor Marekidz
“Hou je van zingen? Vind je het leuk
om er met andere
kinderen een
gezellig en muzikaal
avondje van te
maken? Dan zijn we
op zoek naar jou!
Kinderkoor Marekidz
repeteert om de week op vrijdagavond
van 18.00-18.45u in Het Marehuis

Willeke Smits

Bijwonen van kerkdiensten
Sinds juli kunnen we als LBG weer
kerkdiensten bijwonen. Om ons als kerk
aan de huidige richtlijnen te kunnen
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houden, dient iedereen die aanwezig wil
zijn bij een dienst zich eenmalig aan te
melden via app.kerktijd.nl.
Met elkaar hebben we nu een paar
weken ervaring kunnen opdoen met het
organiseren van diensten die voldoen
aan de corona-richtlijnen. Veel gaat
gelukkig al goed, maar er zijn ook een
paar punten die we samen nog kunnen
verbeteren. Daarbij hebben we ook uw
hulp nodig, als bezoeker.
Tot onze grote
vreugde zijn er op
dit moment 295
personen
aangemeld, die
graag een dienst
fysiek bij willen
wonen! Per dienst
kunnen er, naast alle mensen met een
taak, 'slechts' ongeveer 80 personen in
de kerk aanwezig zijn. Dat betekent dat
iedereen gemiddeld 1x per 2-3 weken
de dienst kan bijwonen. We realiseren
ons dat dit voor veel mensen te weinig
is. Helaas is het in deze periode niet
anders, we gunnen namelijk iedereen
een mogelijkheid om toch met
regelmaat een dienst te kunnen
bezoeken. We zijn als gemeenteleden
hiervoor met elkaar verantwoordelijk.
Daarom is het belangrijk dat iedereen
zich op de juiste manier aanmeldt en
alleen komt wanneer de
uitnodigingsmail is bevestigd.
Daarom nog even de puntjes op de i:
•
Meldt u eenmalig aan via
app.kerktijd.nl en geef aan met hoeveel
personen u verwacht diensten te willen
bijwonen. Voor meer informatie over het
aanmelden kunt u terecht op onze
website bij: aanmelden kerkdiensten.
•
Op woensdagavond verstuurt het
systeem een mail naar mensen die
worden uitgenodigd. Dit gaat volgens

loting, het systeem houdt keurig bij hoe
vaak iemand al aanwezig is geweest en
er vindt een zo eerlijk mogelijke
verdeling plaats.
•
De uitnodigingsmail dient binnen
48 uur bevestigd te worden. Met een
klik op de button Ik kom wel, bevestigd
u dat u aanwezig zult zijn. Doet u dit
niet dan vervalt de plaats en gaat deze
naar een ander gemeentelid.
•
Na bevestiging krijgt u een
bevestigingsmail.
•
Bij afmelden door een klik op de
button Ik kom niet, komt er een plaats
vrij, er wordt nu direct iemand anders
uitgenodigd.
•
Komt u met minder personen dan
bij aanmelding opgegeven, geef dit dan
aan bij het bevestigen van de
uitnodigingsmail, zodat er iemand
anders weer een plekje kan krijgen.
•
Wil u, in bijzondere gevallen, met
meer mensen komen dan bij
aanmelding opgegeven, stuur hierover
dan een mailtje naar
aanmelding@leidsebinnenstadsgemeen
te.nl. dan passen we het handmatig
aan.
•
Mensen die geen mailadres
hebben opgegeven, worden persoonlijk
gebeld wanneer ze zijn uitgenodigd.
Word u niet gebeld, dan bent u voor de
eerstvolgende dienst dus niet
uitgenodigd.
•
Op vrijdagavond worden de
overige plekken verdeeld en worden er
zo mogelijk nieuwe uitnodigingsmails
verstuurd, deze dienen binnen 24 uur
bevestigd te worden.
•
Vanaf zaterdagavond 18 uur sluit
de registratie. Openstaande
uitnodigingen kunnen dan niet meer
bevestigd worden en komen dan te
vervallen.
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•
Kom dus alleen wanneer u uw
uitnodiging bevestigd heeft! Zonder
bevestiging is er voor u geen plek
beschikbaar.
•
Kom op tijd: 9.30-9.45, om de
doorstroom goed te laten verlopen.
•
Kom alleen wanneer u geen
corona-gerelateerde klachten heeft.
Heeft u deze wel, geef dat dan aan ons
door via
aanmelding@leidsebinnenstadsgemeen
te.nl en blijf thuis.
•
Geef een wijziging van het aantal
personen waarmee u komt op tijd door,
zodat we alle toegestane plaatsen
kunnen benutten en er zoveel mogelijk
gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.

penningmeester@leidsebinnenstadsge
meente.nl of telefonisch 0625027795.
Geeft u aan waar u woont, dan delen
we u zo mogelijk in in uw eigen wijk.
De wijkactie begint op zondag 13
september aanstaande.
Alvast hartelijk dank,
Rien Rouw
Penningmeester LBG

o-o-o-o

Kaartenactie:
vrijwilligers gezocht
voor een kortlopend project
We gaan als LBG een persoonlijke
kaart versturen naar alle mensen in ons
bestand, niet om ze om geld te vragen
maar om ze uit te nodigen voor onze
activiteiten. Alle mensen betekent ook
iedereen die nooit komt en niet
bijdraagt. Dat zijn heel veel kaarten. We
doen dat niet alleen, maar ook de
andere geloofsgemeenschappen van
de PgL doen dat.

Mocht u vragen hebben over uw
aanmelding, of wijzigingen willen
doorgeven, mail dan met
aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Opstartteam LBG

o-o-o-o

Op de kaart komt de naam van de
predikant en de voorzitter (niet gedrukt,
maar geschreven), de kaarten moeten
in enveloppen, er moeten etiketten
worden geplakt (dat doen we allemaal
in de avond van 17 september) en ze
moeten daarna worden gesorteerd en
rondgebracht. Dat is best veel werk en
we hebben wel heel goede, maar nog
niet heel veel mensen die daarbij willen
assisteren.
Wie zou daarbij willen helpen?
Aanmeldingen kunnen naar Margreet
(klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl)
of naar Henk ten Voorde
(voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl of
per sms of whatsapp 06 5362 3854).

Lopers gezocht voor de
wijkactie
Beste gemeenteleden,
Binnenkort wordt onze jaarlijkse actie
voor de wijkkas van de LBG gehouden.
Dat houdt in dat bij zo’n 1500 leden van
de LBG een enveloppe wordt bezorgd
met het verzoek om een bijdrage te
geven aan de wijkkas. Vele handen
maken licht werk. Daarom ben ik op
zoek naar enthousiaste gemeenteleden
die in haar of zijn wijk enveloppen wil
bezorgen. Het gaat om kleine stapels
die enkel in de brievenbus hoeven te
worden gestopt.
Helpt u mee om op deze wijze onze
wijkkas weer aan te vullen? Meldt u zich
dan bij mij, via de mail:

Henk ten Voorde
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Durf mens te zijn met lege handen
En steeds opnieuw
groeien wij vast
aan welvaart, voorrecht
of gelijk.
Wij bouwen ons
een burcht van zekerheden
waarin de ziel geen adem krijgt.

Zalig wie zulke muren sloopt
en tegen beter weten in
een weg aanlegt
van duisternis
naar uitzicht.
Zalig wie uit zichzelf breekt.
Klein wordt.
Groot maakt.
Hoop geeft.
Omziet naar verschopten.
Zalig wie zich omkeert
van meer naar genoeg.
En zelf durft mens te zijn
met lege handen.
Kris Gelaude

Agenda
12 september
13 september
17 september
19 september
20 september
24 september
30 september

Orgelpromenade
Evensong
Donderdagmorgenkring
Kliederkerk
Vesper
Wortels en Vleugels
Kerncursus

13:30 uur
17:00 uur
10:00 uur
15:00 uur
17:00 uur
20:15 uur
20:15 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 20 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 14 september.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen:
(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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