Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

20 september 2020, 28e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 20 september 2020, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Mr. Klokke
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 20 september, ds. Margreet Klokke,
dienst met jongeren.
●
Zondag 20 september 17.00 uur ds. Margreet Klokke Jubileumvesper,
Hans Brons 40 jaar dirigent van de Leidse
CantorijKlokke
Margreet
Zondag 27 september, ds. N.J. de Jong- Dorland, Utrecht.
Zondag 4 oktober, ds. Margreet Klokke, Doopdienst,
met medewerking van de Leidse Cantorij, o.l.v. Hans Brons
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Vanmiddag, 17.00 uur, Jubileumvesper
Hans Brons 40 jaar dirigent van de
Leidse cantorij
Op ‘Kerktijd’ uitnodiging en te volgen
via de livestream van de Hooglandse Kerk.

paar voor aan de kinderen. Hieronder
volgt een completer overzicht:
Om samen te geloven, te zingen en te
luisteren naar de Bijbel, om samen te
oefenen in geloven
Om God te danken voor al het goede
en te bidden voor de dingen die moeilijk
zijn
Om met elkaar steeds meer te leren
vertrouwen op God
Om in het licht van God te staan, op te
laden en weer door te kunnen geven
Om de stilte te zoeken en in die stilte
God te ontmoeten. En zo fijn om dat
met elkaar te doen
Om even een stapje naast het
alledaagse te gaan staan en samen te
geloven in en te getuigen van Gods
aanwezigheid
Om na te denken over mijn geloof in
God. En dan is het fijn om mensen te
ontmoeten die dezelfde dingen
belangrijk vinden als ik
Om op een speciale plek even wat
dichter bij God te zijn
Voor de heilige rust die er is en voor de
mensen
Om weer op te laden, zoals je telefoon,
door God te ontmoeten en mensen
Soms ben ik God een beetje kwijt in het
dagelijks leven, gelukkig woon ik
dichtbij zijn huis, dan kan ik altijd
langsgaan
De meeste tijd uit een goede gewoonte,
en soms…
Om hoop te houden op een betere
wereld en om dankbaar te zijn voor wat
er om je heen is
De kerk is voor mij een anker en een
sociaal bedje
We hebben andere mensen nodig; het
is fijn om in de kerk mensen te
ontmoeten die ook in God geloven. En
we hebben uitleg van de bijbelverhalen
nodig, die krijgen we in de kerk van de

Van de
predikant
Vandaag wordt de
tweede in de serie
diensten ‘Ik en de
ander’, over de
mens en zijn broer
gehouden. Dit is een
dienst met jongeren.
Vorige week hebben jongeren uit de
LBG samen met jeugdwerker Emmie
Kaljouw en jeugdouderling Antje Ras
stil gestaan bij het verhaal van Jakob
dat vandaag gelezen wordt. In dat
verhaal moet Jakob vluchten voor de
woede van zijn broer Ezau. Vlak voor hij
de grens van Israël over gaat, krijgt hij
een droom. Een droom van een open
hemel, met een ladder waarop engelen
naar boven en naar beneden gaan. Híj
heeft zijn broer kwaad gedaan, maar de
Eeuwige laat hem toch niet vallen. De
jongeren hebben erover gepraat, waar
er nu zo’n ladder naar de hemel nodig
is. En ook, over waar ze er zelf soms
een zien. Ze maakten er foto’s van, u
ziet ze in de liturgie en op de
livestream.
De jongeren doen in deze dienst zoveel
mogelijk mee, als ouderling en lector.
Niet alle jongeren kunnen er fysiek bij
zijn. Sommigen, ook jongeren van de
Verbinding, kijken thuis naar de
livestream. Allen een fijne dienst!
In de dienst bij de opening van het
nieuwe seizoen van 13 september had
ik een gesprek met de kinderen over de
vraag, waarom ze naar de kerk gaan.
Via een kerkapp had ik de volwassen
kerkgangers al gevraagd, wat hùn
antwoord op die vraag zou zijn. Er
zaten mooie reacties bij. Ik las er een
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dominee. Daaraan kunnen we denken
door de week, in het gewone leven.
Bijvoorbeeld als we verdrietig zijn of
ene moeilijke keuze moeten maken. De
uitleg van de bijbelverhalen kan dan
helpen.
Tot zover! Wat een mooie oogst was
dat, op de vroege zondagmorgen.

verbinding kon alleen gedijen bij de
oprechte belangstelling voor en
betrokkenheid van Toos bij alle
verschillende projecten van De Bakkerij,
waar ze voortdurend aandacht voor
vroeg binnen de Diaconale Raad van
de LBG en indirect bij de
gemeenteleden van de LBG zelf. Toos
is (net als Sandra) lid geweest van het
College van Diakenen van de
Protestantse gemeente Leiden. Toos
regelde samen met de Leidse Ekklesia
op gedreven wijze inzamelingen voor
de Voedselbank.

Tot slot: Deze week wordt er door de
Protestantse Gemeente Leiden een
kaartenactie gehouden. Alle mensen
die bij ons staan ingeschreven krijgen
een ansichtkaart met daarop de open
deuren van de vijf kerken en de zin: We
zijn weer open, welkom! Wilt u helpen
om deze kaarten rond te brengen? Heel
graag, ze liggen bij de uitgang van de
kerk. Dank!

Sandra Breugem was meer dan een
diaken. Bij haar zag je hoe diaconale
taken en pastoraal attent zijn tegenover
mensen hand in hand kunnen gaan.
Sandra heeft ook geruime tijd het werk
van de diakenen van de LBG binnen de
Diaconale Raad als voorzitter
gecoördineerd en vormgegeven. Net als
Toos en de andere diakenen was
Sandra verantwoordelijk voor het
organiseren van het avondmaal en zij
was bijvoorbeeld diaken bij die
indrukwekkende, gestreamde
avondmaalsviering op Witte Donderdag
in coronatijd. Sandra was ook de
vertegenwoordiger van de LBG in de
Leidse Raad van Kerken, een rol die zij
met verve vervulde.

Met hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

-o-o-o-o-o-

Bij het afscheid van Toos Boersema
en Sandra Breugem
In de ochtenddienst van
13 september namen we
afscheid van diakenen
Toos Boersema en
Sandra Breugem. Het is
goed om hier, in Op de
Hoogte, wat uitgebreider
(maar nog steeds te kort) stil te staan bij
wat zij beiden voor de LBG hebben
gedaan en betekend.

Samen met de andere diakenen van de
LBG waren zij beiden betrokken bij het
sturen van paasgroeten naar gevangen,
bij het opzetten van succesvolle actie
met rugzakken met speelgoed voor
kinderen en bij het regelen
zomerbonnen voor gezinnen die leven
op of onder bijstandsniveau, om maar
een paar voorbeelden van concrete
acties te noemen.

Toos Boersema was, naast veel andere
dingen, als diaken onder meer de
verbinding tussen de LBG en De
Bakkerij, het diaconale centrum van de
Protestantse gemeente Leiden. Die
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Eerder deze zomer hebben we maar
liefst drie nieuw diakenen bevestigd, die
nu het stokje van Sandra en Toos gaan
overnemen. We gaan Toos en Sandra
toch (en zeker) missen.
Met hartelijke groet, Henk ten Voorde,
voorzitter

-o-o-o-o-o-

Joop Brons 1928-2020
Op 1 september is onze oud-organist
Joop Brons overleden. Hij werd 91 jaar,
was 60 jaar gehuwd met Truus Brons –
Houweling, vader van Hans, Eric en
Thea, lid in de Orde van Oranje
Nassau, drager van de Gouden Speld
van de Gemeente Leiden, en óók 60
jaar organist. Op zaterdag 5 september
was er een dankdienst voor zijn leven
(na te beleven via ‘kerkdienst gemist’).
Dat was in de Hooglandse Kerk, het
‘tweede (t)huis’ van Joop.
De koorruimte van de kerk gevuld met
de leden van de Leidse Cantorij, vlak bij
het Father Willis-orgel, waar hij lyrisch
over was. Het werd een muzikale
dankdienst. Noem het gerust ‘een
vorstelijke uitvaart’.
Joop was de muzikale pijler van de
nieuwe periode voor de Hooglandse
Kerk bij het ontstaan van de Leidse
Binnenstadsgemeente. Zijn vocale en
inkleurende begeleiding werd benoemd
en zijn introductie van de Evensong in
Leiden gememoreerd. Uit die ‘hemelse
liturgie’ komt de tekst op de rouwkaart:
“Lord, now lettest thou thy servant
depart in peace”.
Deze woorden werden gesproken bij
het sluiten van de kist en gezongen als
antwoord op de overdenking.
Vanuit de Kathedraal van het licht ging
de familie naar de Kathedraal van de

Overleden
Op 30 augustus is mw. Gerda Hendrika
Bokma – van de Belt overleden. Ze
werd bijna 80 jaar.
In de Hooglandse
Kerk was zij altijd te
vinden op de
achterste bank in de
zomerkerk, samen
met kerkvriend(in)en.
Zeven jaar geleden
verhuisde ze naar
Zoetermeer en bleef
met de LBG meeleven. Verder leefde
ze haar leven lang in de Kooi. Ze werd
op latere leeftijd gedoopt in de
Hooglandse, was een periode niet bij de
kerk betrokken, kwam kort na Pasen
weer terug, en bleef. Haar lijflied was
‘de steppe zal bloeien’. Tijdens de
bijeenkomst in het uitvaartcentrum
klonk de vertolking door Trijntje
Oosterhuis van dit ontroerende lied.
Haar kinderen, kleinkinderen, zus en
verdere familie zullen haar enorm
missen. De dankbaar heid voor alles
wat zij voor hen heeft betekend werd
uitgedrukt in het gedicht: “Waar je ook
bent / Ik zou het niet weten / Niet in
afstand of tijd te meten / Maar ik heb je
bij me / Diep in mij / Daarom ben je zo
dichtbij”.
ds. Ad Alblas
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natuur, op Rhijnhof. Daar werd Joop
begraven in het familiegraf, bij Truus:
twee vlammen bij elkaar als een vuur
dat nooit meer dooft

Een lichtpuntje in de week

ds. Ad Alblas

-o-o-o-o-oJaap Melse
Op 8 september is
dhr. Jaap Melse
overleden. Hij werd
bijna 89 jaar en was
bijna 60 jaar
getrouwd met Joke.
Jaap was vol
belangstelling en
warm meelevend
mens. Hij droeg bij
aan de sociale kwaliteit van de buurt.
Met hart en ziel was als diaken
dienstbaar voor de hele kerk van
Leiden. In de Hooglandse Kerk was hij
uit te tekenen, samen met Joke, op de
voorste rijen. De kerk was voor hem
belangrijk. Dat had hij van huis uit al
meegekregen. Hij noemde met name:
verantwoordelijkheidsgevoel en omzien
naar anderen. Gedurende de laatste
jaren moesten we stapje voor stapje
afscheid nemen van wie hij was.
Toch bleef hij tot het laatst verrassen
met heldere momenten en waardevolle
uitspraken. Zijn leven werd geschetst in
de afscheidsdienst op maandag 14
september in de Hooglandse Kerk.
Het slotlied hoorde Joke ‘toevallig’, op
een CD die draaide toen ze bij hem
kwam: ‘eens aan de avond van mijn
leven, breng ik van zorg en strijden
moe, voor elke dag mij hier gegeven, U
hoger, reiner loflied toe’. Verdrietig
maar dankbaar was het afscheid, met
de zegen (ook) als zijn zegen voor ons.

Vorige week kwam het laatste
lichtpuntje van de serie ‘lichtpuntje in de
week’ online op ons YouTube-kanaal.
In 16 afleveringen hebben verschillende
mensen uit de gemeente het thema
‘licht’ verbonden aan een kunstzinnige
of dagelijkse praktijk die veel voor hen
betekent, om te delen met ons allemaal.
Soms een ‘handje’ geholpen door wat
figuranten, zoals in de 2e meditatie van
ds. Margreet Klokke, waarvoor een
aantal van jullie hun handen hebben
gefilmd/gefotografeerd. De series liepen
uiteen: de Hooglandse Kerk, meditaties,
muziek, schilderijen, dopen, en ten
slotte een serie over de landgrenzen
heen. Zo weten wij nu alles over
gregoriaans zingen, non-dualiteit,
Rembrandt, school in Nepal, de
kegeltjes in je oog en Chinese
radicalen!
Ik vond het verrassend hoe het steeds
weer lukte om het thema ‘licht’ vanuit
verschillende en zelfs nieuwe
perspectieven te belichten. Nu is het tijd
voor een nieuw seizoen. Ik denk dat
iedereen daar wel aan toe is. Hopelijk
wordt het een seizoen waarin het virus
onder controle komt en we weer
gewoon een dienst kunnen volgen:

ds. Ad Alblas
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zonder aanmelden, met schoenen aan
in plaats van pantoffels, met koffie nà

Jubileum Hans Brons
Op 26 september 1980 werd na 11 jaar
te hebben gezwegen het
gerestaureerde De Swart-van
Hagerbeerorgel weer in gebruik
genomen.

de dienst in plaats van voor of tijdens,
en telefoons gewoon weer uit kunnen
(behalve voor de collecte 😉).
Maar alle lichtpuntjes blijven online
staan en zijn te zien via YouTube of op
de website:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lich
tpuntje-in-de-week

Op 26 september
1980 werd na 11
jaar te hebben
gezwegen het
gerestaureerde
De Swart-van
Hagerbeerorgel
weer in gebruik
genomen.
Cantor-organist Joop Brons had
jarenlang de Leidse Cantorij vanaf het
kabinet- orgel geleid. Vanaf het grote
orgel was dat niet meer mogelijk en
ging zijn zoon Hans het koor dirigeren.

Kathinka de Ruiter

-o-o-o-o-o-

Folder LBG
seizoen2020/21
De folder voor het
nieuwe seizoen is
weer beschikbaar.
In de kerk maar ook
te vinden op de
website van de
Leidse Binnenstadsgemeente.
Alle informatie over cursussen en
activiteiten zijn erin te vinden, uiteraard
onder voorbehoud.

Dat is nu 40 jaar geleden! Daarom is er
vanmiddag, 20 september, een
feestelijke vesper in de Hooglandse
Kerk, ter gelegenheid van dit 40 jarig
jubileum van Hans Brons als dirigent
van de Leidse Cantorij. Het koor zal
muziek ten gehore brengen uit vele
eeuwen. Er staat al een voorproefje op
de website! Ook deze dienst is enkel
toegankelijk voor mensen die zijn
uitgenodigd via de app Kerktijd, maar
ook deze dienst zal te volgen zijn via
een live stream op onze website. Om u
nog wat meer mee te laten vieren, kunt
u een online gastenboek tekenen, wat
uiteindelijk afgedrukt in boekvorm aan
Hans zal worden overhandigd. Van
harte aanbevolen! U vindt alles op de
website:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/jubi
leumvesper-hans-brons/

Evensong 11 oktober
De Evensong van 11 oktober wordt
verzorgd door het Vocaal Ensemble
Kwarts o.l.v. Gerrit Maas. Het koor zingt
als introïtus een ‘Miserere’ van Ludwig
van Beethoven (1770-1827). Verder
klinken het Magnificat en Nunc Dimittis
in B flat van Charles Stanford (18521924) en de anthem ‘There is an old
belief’ van zijn tijdgenoot Hubert Parry
(1848-1918). De vaste gezongen
gebeden worden gezongen in een
zetting van William Smith (1603-1645)

Leidse Cantorij
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Gelukkig konden we afgelopen zondag
weer Nepal gebak delen met iedereen
en iedereen heeft enorm gedoneerd.

Nepal, in actie voor Changu
Al sinds jaren ondersteunen we vanuit
de Leidse Binnenstadsgemeente
gezinnen in het dorp Changu (Nepal)
door het schoolgeld van hun kinderen te
betalen. Eerst 3 maar nu 5
kinderen kunnen
door onze
bijdrage naar
school.
Voor Corona deden
we 1x per maand
wat lekkers bij de
koffie na de kerk in
de tuinzaal. Voor een
donatie uiteraard.
Door corona moesten we daar mee
stoppen. In Nepal waren door de locked
down ivm Corona de scholen dicht en
hoefden de ouders nog geen school
geld te betalen.

De opbrengst was 187 euro's. Dat is
een geweldig bedrag.
Daarnaast heb ik de afgelopen
periode 30 euro gekregen van
gemeente leden.
Dat betekent dat ik 217 euro
heb bij geschreven op de
Nepal rekening.
Op de foto’s hieronder ziet
u de kinderen die door ons
naar school kunnen gaan. En hiernaast
de boterkoek die duidelijk aangeeft
waar- voor die gemaakt is.
Voor informatie: rietje@vanwijlen.com
Met groet, Rietje van Wijlen

De kinderen van Changu…
Pritesh

Shishil
Ritesh
(l)Alisha
(r)Aayusha
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VREDE VERBINDT VERSCHIL

Vredes
Ontmoeting 2020
Maandag 21 september 16.00-17.00 uur Hooglandse Kerkgracht

Aanmelden: info@debakkerijleiden.nl

Agenda
20 september
21 september
24 september
30 september
8 oktober
11 oktober

Jubileumvesper Hans Brons
Vredesontmoeting
Wortels en Vleugels
Kerncursus
Autobiografisch Bijbellezen
Evensong

17.00 uur
16:00 uur
20.15 uur
20:15 uur
20.15uur
uur uur
17.00

Hooglandse Kerk
H. Kerkgracht
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 4 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 28 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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