Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

2 mei 2021, 29e jaargang
Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 2 mei 2021, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Willemijn v.d. Bijl
Organist:
Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten
predikanten en kerkelijk werkers,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 2 mei 2021 LBG
of via de GIVT app (zie pag.5)

Vieren:
Zondag 2 mei, ds. Margreet Klokke, doopdienst m.m.v. Liesbeth Boertien,
blokfluit en zangers uit de Leidse Cantorij.
Zondag 9 mei, ds. Hester Smits, Leiderdorp.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur, ds. Margreet Klokke.
Zondag 16 mei, ds. Peter Verhoeff, Alkmaar.
De diensten zijn beperkt toegankelijk maar worden via livestream uitgezonden.
Zie daarvoor de website en de vrijdagse nieuwsbrief van de Leidse Binnenstadsgemeente
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belijdenis doen, twee van hen zullen
ook gedoopt worden. Het is voor hen de
afsluiting van de Kerncursus, waar ze
sinds september aan mee hebben
gedaan.
Het is bijzonder dat de cursus, ondanks
dat hij de helft van de tijd via Zoom is
gegeven, hen hier toch toe heeft
kunnen inspireren! Volgend seizoen is
het opnieuw mogelijk om deze cursus te
volgen.

Van de
Predikant
De dienst van
vandaag is de
tweede in de serie
met het thema ‘de
spiritualiteit van de
twijfel’.
In het nieuwe testament is Thomas de
uitgesproken twijfelaar, in het Oude
Testament is Job degene die God echt
àlles durft te vragen en het waagt om
hardop zijn twijfels uit te spreken bij de
theologie van zijn tijd.
We lezen gedeeltes uit het begin en het
einde van het bijbelboek dat naar hem
genoemd is.
In deze dienst zullen twee kinderen ten
doop worden gehouden: Aron Floris,
zoon van Terry en Sarah Pater - van
Duijn en broertje van Nora, en Eveline
Antonia Daniëlla, dochter van Yves
Cornet en Arine Sijl en zusje van
Olivier. We verwelkomen hen graag in
ons midden!
De volgende doopdienst staat gepland
op de mooie datum van zondag 3
oktober.

Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Liturgisch miniatuurtje (6)
de heilige doop
De doop heeft geen
vaste plaats in de
liturgie. Er kan
gedoopt worden
aan het begin of het
einde van de
dienst.
Zelf vind ik het ’t
mooiste na het
kyrie en gloria, dus aan het begin van
de dienst. Praktische overwegingen
spelen daarbij ook een rol: De
dopelingen zijn vaak nog rustig als ze
nog maar even geleden door één van
hun ouders werden vastgehouden.

Op Hemelvaart wordt er een muzikaal
ochtendgebed gehouden rond het
bijzondere orgelstuk ‘l’Ascension’ (de
hemelvaart) van Olivier Messiaen.
Messiaen schreef het oorspronkelijk
voor orkest, maar bewerkte het later (in
1933/34) voor orgel. Willeke Smits zal
dit stuk spelen, het duurt een klein half
uur. Ik zal net als op Palmpasen en
Goede Vrijdagmorgen zorgen voor
verbindende teksten.

Het ritueel van de doop kent vier
momenten:
1: Het noemen van de na(a)m(en) van
het kind met de Naam van God, als
teken ervan dat de Eeuwige ieder mens
bij name kent. Zoals de dichter van
psalm 139 het zo mooi zegt: Toen ik in
het verborgene gemaakt werd, kunstig

Op Pinksteren zullen vier mensen zich
verbinden met de christelijke traditie en
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geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.

4. De belofte van de gemeente, het kind
op te nemen in haar midden en te
helpen groeien in zijn/haar leven en
geloven. Met deze belofte neemt de
gemeente verantwoordelijkheid voor de
dopeling. Dat gebeurt niet alleen
doordat zij kliederkerk,
kindernevendienst, de jeugd van
tegenwoordig en diensten met jongeren
organiseert. Als het kind uitvliegt, zal
het ook worden verwelkomd door de
nieuwe kerk waar hij/zij dan bij hoort.
Het zal merken, dat het niet alleen is. Ik
zelf schrijf alle nieuw ingekomen
studenten in de Leidse Binnenstad een
brief, er zijn twee vrijwilligers die deze
brieven langsbrengen!

2. Het water dat over het hoofd van het
kind wordt gegoten. Water staat in de
bijbel symbool voor twee dingen:
- het diepe, de dood. Denk maar aan de
verhalen van Noach, Mozes en Jona,
maar ook van Jezus en de storm op het
meer. Je komt door de diepten van het
leven heen aan de hand van God, zegt
de doop!
- het leven dat schuilt in het woord van
God. Denk maar aan psalm 1, waar
staat: gelukkig de mens die vreugde
vindt in de wet de Heer (…), Hij zal zijn
als een boom, geplant aan stromend
water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn
balderen verdorren niet. Alles wat hij
doet komt tot bloei.

Reacties op de liturgische miniatuurtjes
zijn welkom!
Ds. Margreet Klokke

Maar natuurlijk heeft
het water ook te maken
met reinigen,
schoonmaken en dus
met vergeving. Dat is
voor de meeste doopouders lastig, hun
kindje is de onschuld zelve, hij/zij heeft
echt nog geen vergeving nodig! Mijn
antwoord is dan: Bij de doopvont wordt
het kind op voorhand vergeving
toegezegd. Wat er in de toekomst ook
gebeurt, hij/zij kan als de verloren zoon
terugkeren bij de Vader.

o-o-o-o-o

Viering 25+ rondom NBV21
Ben jij tussen de 25 en 35 jaar oud en
wil je met leeftijdsgenoten in gesprek
over geloven?
Op zondagmiddag 9 mei om 15 uur is
er een viering speciaal hiervoor in de
Hooglandse kerk.
Tijdens de viering zal de NBV21
centraal staan. Cor Hoogerwerf neemt
ons mee door de nieuwe vertaling en er
is ruimte om, met inachtneming van de
regels, met elkaar kennis te maken en
ervaringen te delen.
Meld je vooraf aan via

3. De doopkaars die aan
de paaskaars wordt
aangestoken is het
teken van het licht van
Christus. De kaars kan
elk jaar worden gebrand
op de datum van de
doop, als een vorm van
doopgedachtenis.

jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Emmie Kaljouw
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In en om de dienst …(8)

heel goed, maar het houdt natuurlijk
ook in dat je als koster extra alert moet
zijn. Je moet snel in- of bij kunnen
springen. Al met al is het een hele
bijzondere periode waarin veel tot stand
gebracht is. Het team van kosters
speelt daar goed en met veel energie
op in. Dank jullie wel Rutger, Erik en
Jos! Jullie staan altijd klaar en niet snel
is iets teveel gevraagd!

Deze week: het Team Kosters
Sinds corona is er veel veranderd in de
kerk. Het heeft tot nieuwe vormen van
samenwerking geleid en ook de manier
van werken is anders geworden. Voor
het team van kosters is de impact van
corona op de werkzaamheden tijdens
de zondagochtend niet zo heel veel
veranderd. Maar rondom de diensten
loopt alles natuurlijk wel anders.
Zo hebben de coördinatoren van het
opstartteam en de kerkenraad een heel
eigen rol bij het toegangsbeleid.

Ronald Hartsuiker

o-o-o-o-o

Van de kerkrentmeesters
Sinds 2020 wordt de Givt app gebruikt
voor de digitale collectes in de
verschillende geloofsgemeenschappen
van de Protestantse Gemeente te
Leiden.
Door het Kerkelijk Bureau is
gesignaleerd dat er een verschuiving
van de opbrengsten is opgetreden naar
de Diaconie, wat het College van
Kerkrentmeesters hierbij graag onder
de aandacht brengt.

Bij binnenkomst worden de
aanmeldingen van de bezoekende
gemeenteleden geregistreerd en ook
vindt er triage van de kerkbezoekers
plaats. Al heeft de koster hier geen
directe verantwoordelijkheid voor, het is
natuurlijk wel zaak dat hij weet wat de
procedures zijn en hoe alles klaar moet
staan. Verder is het belangrijk om zo
min mogelijk mensen rondom de dienst
in te zetten om het besmettingsgevaar
zoveel mogelijk in te dammen. Om die
reden proberen we alles rondom de
techniek ook zo efficiënt mogelijk in te
plannen. Sinds een jaar hebben we
natuurlijk een team van vrijwilligers dat
de live stream verzorgt. Op dit moment
verzorgen die ook de bediening van de
geluidsinstallatie in de kerk. Dat gaat

We willen een paar observaties met u
delen:
* We zijn als College van
Kerkrentmeesters dankbaar dat het
geven aan collectes niet door de
Coronaomstandigheden beïnvloed is
maar dat de opbrengsten juist hoger
zijn geworden: de opbrengsten zijn in
2020 gestegen met 1,1% ten opzichte
van 2019 naar bijna € 135.000. Ruim
€ 57.000 hiervan kwam via de Givt app
binnen.
* De verdeling van de hoogte van de
opbrengst per collecte is verschoven
naar de 1e collecte, (bestemd voor
diaconale doelen), waarschijnlijk
4

doordat niet iedereen weet hoe de 2e
(bestemd voor Pastoraat) en 3e collecte
(bestemd o.a. voor onderhoud
gebouwen en diverse doelen) in Givt
gedaan moet worden.
De opbrengst voor de Diaconie is ten
opzichte van 2018 en 2019 gestegen
met ongeveer 50%, terwijl de opbrengst
voor de 2e en 3e collecte met ongeveer
20% is gedaald. Hieronder zie je hoe je
in Givt aan 3 collectes kunt geven.
* De kosten van de collectes via Givt
bedragen ruim 5% van de opbrengst,
wat overigens vergelijkbaar is met het
verwerken van contant geld. We gaan
in de komende maanden kijken naar
een goedkopere oplossing, die wellicht
in het volgende seizoen (2021/2022)
kan worden ingevoerd. Heeft u hier
ideeën over, laat het weten aan Jan
Geluk (jan.j.geluk@gmail.com).

Collectebonnen
Mocht u een voorraad collectebonnen in
uw bezit hebben waar u iets mee wilt,
neem dan contact op om het Kerkelijk
Bureau, tel. 071-5764145 of
info@kerkelijkbueauleiden.nl.
College van Kerkrentmeesters,
Jan Geluk, penningmeester.

o-o-o-o-o

De volgende Op de Hoogte komt
uit over 3 weken: met Pinksteren
5

De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen
De Heer is in de wolken
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij hem allemaal
Liedboek 666, Hanna Lam

Agenda
9 mei
11 mei
30 mei

Viering 25+ rondom NBV21
Leerhuis
Evensong

15.00 uur
20.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Kerk
Teams
Livestream

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 23 mei, Pinksterzondag
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 17 mei.
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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