Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

18 april 2021, 29e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:

Gecombineerde Collecte:

Zondag 18 april 2021, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Ouderling: Monica van der Heul & Inge
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 18 april 2021 LBG
of via de GIVT app.

Vieren:
Zondag 18 april, ds. Margreet Klokke. Dienst met jongeren.
m.m.v. Emma Brown, Luc Groen (gitaar) en zangers uit de Leidse Cantorij.
Zondag 25 april, ds. Dennis Verboom.
Zondag 2 mei, ds. Margreet Klokke, doopdienst.
Zondag 9 mei, ds. Hester Smits, Leiderdorp.
De diensten zijn beperkt toegankelijk maar worden via livestream uitgezonden.
Zie daarvoor de website en de vrijdagse nieuwsbrief van de Leidse Binnenstadsgemeente

In deze Op de Hoogte:
• Van de predikant
• sponsors gezocht
• In en om de dienst (7)
• Nepal Bakactie

●
• Evensong
• Nieuw Leesplan
• JobHulpMaatje
• Ga je mee het land op?
• De wekelijkse
collecte
Kindernevendienst
Jesaja 2: 48

Volgende week zondag gaat ons
gemeentelid ds. Dennis Verboom voor
in de dienst. Op 2 mei zal er weer een
doopdienst zijn, waarvoor twee
dopelingen zijn aangemeld. En op
Pinksteren zal er belijdenis zijn. Zo is er
van alles om ons op te verheugen.
Hartelijke groet!

Van de
predikant
Vandaag begint er
een nieuwe serie
diensten, met als
thema: ‘
De spiritualiteit van
de twijfel’.
Ik ben op het idee gekomen van deze
serie n.a.v. een boek met dezelfde titel
van Roger De wandeler, en een artikel
van Wolter Huttinga in Trouw van 19
december 2019. In dat artikel ging het
over de beste religie boeken van dat
jaar.
Opmerkelijk werd gevonden, dat dit
allemaal boeken waren met ruimte voor
twijfel, geschreven vanuit de
kwetsbaarheid van ons mens-zijn.
De komende zondagen waarop ik
dienst doe, zullen we daarom stil staan
bij bijbelse gestalten die van twijfelen en
vragen weten: Thomas, Petrus en
mogelijk Job (dat laatste weet ik nog
niet zeker).
Thomas is natuurlijk een aantrekkelijke
gestalte voor jongeren. Met hem
kunnen ze vragen stellen over de
opstanding. Wat betekent dit: De Heer
is waarlijk opgestaan?’ Vorige week
hebben Emmie Kaljouw en ik daar met
hen over gesproken. Het was geweldig,
dat er toen zoveel jongeren meededen,
en het is fantastisch dat er vandaag
zoveel meedoen in de dienst.
Vanmiddag wordt de eerste evensong
van het seizoen gehouden, in een aan
de mogelijkheden aangepaste vorm.
Mogelijk bent u ervoor uitgenodigd, er
mogen 30 kerkgangers komen. Maar zo
niet, dan kunt u via de livestream
meegenieten.

ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Stiltecentrum
Sponsor(en) gezocht
Zoals u
waarschijnlijk al
eens hebt
gezien,
staat er in
het Stilte
centrum
sinds
enige tijd
een
mooie glazen schaal.
De bedoeling is dat er, voor de
nabestaanden die dat willen, voor een
overleden gemeentelid een gekleurd
gedenksteentje van glas wordt gemaakt
met daarin opgenomen de naam en
datum van overlijden.
De gedenksteentjes worden na de
uitvaart in de glazen schaal geplaatst
en kunnen na Eeuwigheidszondag door
de nabestaanden worden
meegenomen.
Met deze gedenksteentjes willen we
een bescheiden bijdrage leveren aan
het verwerkingsproces na het overlijden
van een dierbare.
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Aan deze gedenksteentjes zijn, zoals u
zult begrijpen, kosten verbonden. Ieder
glazen steentje kost €15,— Gelet op het
aantal overledenen van de laatste twee
jaar kunnen de kosten voor onze
gemeente op jaarbasis oplopen van
€200,—tot €250,—.
Het moderamen van de LBG wil uit het
oogpunt van zorgvuldigheid niet een te
groot beslag op de wijkkas leggen en
om die reden zoekt men sponsor(en)
die een bijdrage willen leveren aan dit
project.
Als u hieraan wilt meewerken dan volgt
hier het banknr. van de LBG.
NL30INGB0000111806 t.n.v. Leidse
Binnenstadsgemeente o.v.v.
'gedenksteentjes'
Heeft u vragen, neemt u dan contact op
met Kees en Truus Zaalberg
(truus.kees@ziggo.nl) of met Ruurd
Salverda (r.salverda@telfort.nl)
Hartelijk dank alvast!

In en om de dienst…(7)
Deze week: de organist
Tussen hemel en aarde
Kerkmuziek verbindt de hemel met de
aarde, zeker in een prachtig, eeuwenoud gebouw als onze Hooglandse Kerk.
De unieke orgels zorgen ervoor dat
muziek gespeeld en gezongen kan
worden uit die voorbije eeuwen.
En dat ik die mag bespelen ervaar ik als
iets heel bijzonders, waar ik iedere keer
weer van geniet.

Met vriendelijke groet,
Kees en Truus Zaalberg
en Ruurd Salverda

Bezorger Leids Kerkblad
m/v gezocht…
Wie wil in de binnenstad de bezorggroep
van het Leids Kerkblad komen versterken?
Een uurtje lopen in de buitenlucht, dat is
wat we zeven keer per jaar van u vragen
om bij vaste adressen het kerkblad in de
bus te doen.
Als u denkt, dat is wat voor mij, bel of mail
dan gerust voor meer informatie:

Gelukkig zijn de zangers van onze
Leidse Cantorij bereid om week in week
uit de lofzang gaande te houden, zolang
we dat niet met elkaar als gemeente
kunnen doen. Soms ontstaan nieuwe
mogelijkheden, omdat er gemakkelijker

Tel. 06-38462309 of mail:
willemtim@gmail.com
Hartelijke groet, Rias en Wim
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Hieronder een paar foto’s van alle
gebak bij Ram en José thuis en een
paar aflevermomenten.

nieuwe liederen aangeleerd kunnen
worden, soms kan er meerstemmig
gezongen worden en soms ook a
capella, zoals dat gebruikelijk was in de
eerste eeuwen van het bestaan van
onze Sint Pancraskerk.
Maar wat ik mis is de gemeentezang,
een volle kerk met Pasen, uit volle borst
samen met de voltallige cantorij ‘Dan
zal ik leven’ zingen. En die oude
psalmen die al zo lang deel uitmaken
van onze traditie. Ik zie er naar uit om
weer met een volle kerk oude en
nieuwe liederen te zingen. Niet
ingehouden, voorzichtig, zoals nu nog
nodig is, maar weer met luide stem,
gedragen op volle adem om hemel en
aarde te verbinden. Cantate Domino
canticum novum [Zing voor de Heer een
nieuw lied, psalm 149].
Willeke Smits

o-o-o-o-o

Met dankbaarheid kijken we terug op
een goede Nepal bakactie.
Eind april hoopt Ram weer naar Nepal
te gaan en dan krijgen we weer een
update over de kinderen waar wij het
schoolgeld voor betalen.

Nepal Bakactie
Het afgelopen Paasweekend was er na
lange tijd weer een Nepal bakactie.
Er zijn bijna 100 punten van lekkere
cakes en taarten gemaakt.
De taarten zijn bij Ram en José
verzameld, gesneden en verdeeld en
vervolgens naar de adressen gebracht.
Voor velen was het fijn elkaar weer
even te zien en te spreken.
Er is veel geld opgehaald. Iedereen
heeft royaal gedoneerd en ook
gemeenteleden die geen gebak
bestelden hebben geld gedoneerd.
In totaal werd er 360 euro
bijgeschreven op de Nepal rekening.

In september zouden we graag weer
een Nepal bakactie willen doen.
Hopelijk kan het dan weer net als vorig
jaar, echt met elkaar. Maar mocht dat
niet lukken dan gaan we opnieuw
proberen het op deze manier te gaan
doen.
Ram en Rietje

o-o-o-o-o
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iedereen die geen uitnodiging ontvangt:
ook dit seizoen worden alle diensten via
livestream uitgezonden op de website.
Om een dienst bij te wonen in de
Hooglandse Kerk moet u zich
registreren in de app Kerktijd.
Deze zal per dienst, op basis van een
roulatiesysteem, uitnodigingen uitsturen
op basis van het aantal beschikbare
plaatsten. Dit is een uitnodiging om een
stoel te reserveren en die moet binnen
24 uur beantwoord worden, zodat
wanneer u verhinderd bent, op tijd nog
iemand anders kan worden
uitgenodigd. Lees hiervoor de
instructiepagina waar alles stap voor
stap staat uitgelegd:
ga naar de instructiepagina.
Op deze pagina vindt u tevens een
handige handout, die u kunt uitprinten.
U hoeft zich maar één keer aan te
melden in de app, dus als u dit vorig
jaar gedaan heeft, doet u automatisch
mee in de roulatie van dit seizoen
Evensongs.

Start Evensongs
Het Evensong seizoen 2021 gaat van
start. We beginnen het seizoen met
koren in kleine bezetting en hopen
gedurende het seizoen de bezetting te
kunnen uitbreiden.
Koor en
Repertoire
De eerste
Evensong
van het
seizoen 2021
is op zondag
18 april om
17:00 uur in
de
Hooglandse Kerk. Medewerking wordt
verleend door het Pancras Consort
o.l.v. Hans Brons. Voorganger is ds.
Margreet Klokke en organist is Willeke
Smits. De Evensong staat geheel in het
teken van Pasen. Zo is de introit een
nieuwe compositie van Emma Brown
‘Quasi modo geniti infantes’. Na de
bekende gregoriaanse hymne Victimae
Paschali laudes, klinkt de
bevrijdingspsalm 114 en worden twee
Paasanthems ten gehore gebracht: This
is the day van Maunder en If we believe
that Jesus died van Goss. De gekozen
hymnes zijn: Jesus lives, This joyful
Eastertide en Light’s glittering morn
bedecks the sky.

Volgende Evensong:
Zondag 30 mei 2021 - 17:00 uur
o-o-o-o-o

Nieuw
Leesplan
Er is een
nieuw bijbel
leesplan
beschikbaar,
gemaakt in samenwerking met de PKN.
Vanaf komende zondag, 11 april, start
het leesplan ‘Het goede leven’. Een
leesplan in samenwerking met de
Protestantse Kerk in Nederland.

Bijwonen
Komende zondag kunnen met
inachtneming van de huidige
maatregelen 30 bezoekers worden
uitgenodigd. Met 300 inschrijvingen is
de kans klein dat u een uitnodiging
krijgt. Dus houd uw email (en uw spam/reclamefolder) in de gaten en voor
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Wat geeft het leven zin, wat maakt het
leven goed? In een tijd van beperkingen
dringt die vraag zich bij veel mensen
op. Met dit bijbelleesplan dagen
verschillende theologen je twaalf weken
uit tot een nieuw perspectief op ‘het
goede leven’. Theologen die o.a.
hebben meegeschreven zijn Elsbeth
Gruteke, René de Reuver en Paul
Visser.
Iedere zondag is er een nieuwe
aflevering van dit leesplan. Schrijf je in
op het leesplan om op zondag de
notificatie van de nieuwe aflevering te
ontvangen op je telefoon.
Om je aan te melden voor het leesplan
ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het
menu. Hier vind je het kopje
‘leesplannen’. Op deze pagina kan je je
aanmelden voor het nieuwe leesplan
‘Het goede leven’.

Deze hulp is dus aanvullend op de
aangeboden mogelijkheden vanuit
overheidsinstanties.
We organiseren dit met vrijwilligers (uit
onder andere de lokale kerken) in
samenwerking met de
hulpverleningsinstanties uit Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en
Voorschoten. De vrijwilligers worden
opgeleid tot gecertificeerd
JobHulpMaatje.
Door dit programma worden onze
hulpvragers beter bemiddelbaar om een
al dan niet betaalde baan te vinden. De
mogelijkheden zijn individueel en in
JobGroups. Bij de intake wordt
besproken wat het beste bij jou past.
Meer info of aanmelding?
We horen graag van je als je hulp nodig
hebt of als je hulp wilt bieden en maatje
wilt worden.
Contactgegevens:
website: www.voorelkaarleiden.nl en
klik op JobHulpMaatje
e-mail: info@voorelkaarleiden.nl
telefoon: 071–20 321 20
Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. biedt
hulp aan kwetsbaren - ongeacht
afkomst en levensovertuiging - uit liefde
voor God en de medemens.

o-o-o-o-o

JobHulpMaatje Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en
Voorschoten
Werk geeft
voldoening en
het biedt
zingeving en
waardigheid
voor mensen.
En voor een deel van mensen zonder
baan geldt daarnaast dat er financiële
problemen ontstaan. Doorbreek deze
vicieuze cirkel: vraag hulp of bied hulp.

Dank…
Deze aardige brief ontving de redactie op
het postadres
Beste redactie,
Allereerst wil ik jullie prettige Paasdagen toewensen. Ik wil jullie bedanken,
in het bijzonder Wim Timmers, die mij
elke veertien dagen de “Op de Hoogte”
bezorgt. Zodoende blijf ik toch op de
hoogte van de Leidse Binnenstadsgemeente.
Heel hartelijk dank!

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
organiseert het programma
JobHulpMaatje voor hulpvragers, die op
zoek zijn naar wat extra ondersteuning
bij de oriëntatie op nieuw of ander werk.

de hartelijke groeten van
Trudy v.d. Wijngaard
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Wat ga je doen?
Je werkt met een klein team van
vrijwilligers op de tuin. We vragen je
minimaal zes dinsdagochtenden, in de
periode van half mei tot en met half
november, drie uur beschikbaar te zijn
voor de oogstwerkzaamheden op de
tuinderij in Zoeterwoude.
Wekelijks oogsten we vijf verschillende
soorten groenten en maken daar
honderd porties van die we
‘verzendklaar’ maken voor de
voedselbank.

Ga je mee het land op?
Vrijwilligers gezocht voor een lokaal,
sociaal én duurzaam project.
Allereerst hartelijk
dank aan iedereen
die half maart jl.
weer heeft geholpen
om maar liefst 16
kratten te vullen
voor de Leidse
Voedselbank.
Hartverwarmend om
te zien hoe juist in
deze moeilijke tijd
mensen graag omzien naar elkaar, ook
naar mensen uit onze eigen stad. De
kratten zijn gevuld met houdbare
levensmiddelen en producten voor
persoonlijke verzorging, zoals shampoo
en tandpasta. Maar juist ook mensen
die afhankelijk zijn van de voedselbank
hebben verse groenten en fruit nodig.
Onze ‘partner in de Hooglandse kerk’
Ekklesia is in 2020 enkele duurzaamheidsprojecten gestart om hun 50-jarige
jubileum te vieren. Voor een project
dicht bij huis zoeken we samen met de
Ekklesia vrijwilligers die het leuk vinden
om in de frisse buitenlucht de handen
uit de mouwen te steken.

Wanneer en waar?
Het oogsten gebeurt op dinsdagochtenden van 09.00 uur tot 12.00 uur
vanaf half mei tot half november.
Het adres van de tuin is zelfoogsttuin
BijMei, Ommedijkseweg Zoeterwoude
Wat bieden we je?
In samenspraak met jou en met elkaar
maken we een planning (rooster). Jouw
beschikbaarheid én het werkaanbod
zijn daarbij leidend.
Wat heb je nodig?
Je hoeft geen ervaring of ‘groene
vingers’ te hebben! We werken zoals
vermeld samen met een ervaren
biologische tuinder. Het is wel handig
als je oude kleren en laarzen hebt!

Om dit project echt te laten slagen
zoeken we vrijwilligers. Eens in de vier
weken ga je op een dinsdagochtend
met een ploegje aan de slag om
groenten te oogsten voor de voedselbank. Je help mee om duurzame
landbouw te stimuleren. Je voorziet
klanten van de voedselbank van
gezond voedsel en andere mensen met
een groen hart op een leuke manier
en je beleeft samen een gezellige
ochtend.

Vragen of aanmelden?
Neem alvast een kijkje op de site bijmei.nl. Voor geïnteresseerden zal er op
een zaterdag een mogelijkheid worden
georganiseerd om een kijkje op de
tuinderij te nemen. Voor nadere
informatie of aanmelden: Margreet
Gauw, margreetgauw@ziggo.nl,
of 071 – 5142015.
Met vriendelijke groet,
Margreet Gauw
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Agenda
18 april
20 april
21 april
22 april
28 april
11 mei

Evensong
Pastorale raad
Doopgesprek
Autobiografisch bijbellezen
Kerncursus
Leerhuis

17.00 uur

Livestream

19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Teams

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 2 mei
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 26 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’)
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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