
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 20 juni 2021, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. Gerrit van Dijk 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 20 juni, ds. Gerrit van Dijk, Driebergen. 
Zondag 27 juni, ds. Rob Visser, Rhenen. 
Zondag 4 juli, ds. Pieter van der Ende, Rijnsburg. 

 
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 

 Liturgisch Miniatuurtje: 
Avondmaal 

 In memoriam:               
Wiebren de Boer 

 Viering 25+ zondag 27 juni 

 Kindernevendienst in de 
zomervakantie 

 Geef adem aan 
coronapatienten in Nepal 

 Ouderen in het zonnetje 
 

o-o-o-o-o 
 
 

 

20 juni 2021, 29e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en  
jeugdwerk LBG, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 20 juni 2021 LBG  
of via de Givt-app 
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  Van de   
  predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
De komende 
zondagen gaan er 
gastpredikanten voor 
in de LBG, ik ben er 
even twee weken 

tussen uit. Deze zondag is ds. Gerrit 
van Dijk uit Driebergen er, en volgende 
week ds. Rob Visser uit Rhenen. Goede 
diensten gewenst! 
Als ik weer terug ben begin ik met een 
zomerserie diensten over ‘De bijbel in 
steen’. Op verschillende plaatsen in 
onze stad zijn er gevelstenen met 
bijbelse afbeeldingen. En ook in onze 
eigen kerk is er een grafsteen met een 
afbeelding van de Samaritaanse vrouw, 
en een losse steen met de profeet Elia 
erop. Deze afbeeldingen zullen het 
uitgangspunt vormen van de diensten. 
Zo kijk je hopelijk weer eens met 
nieuwe ogen naar je eigen stad en je 
eigen kerk. 
 
Kloosterweekend wordt Stilte-dag 
Oorspronkelijk was ik van plan om in de 
zomer een kloosterweekend te houden 
in de Hooglandse Kerk. Vanwege de 
beperkingen die Corona ons altijd nog 
geeft, heb ik besloten er een stilte-dag 
van te maken. Deze begint op vrijdag 
16 juli om 20.00 uur, en eindigt op 
zaterdag 17 juli om 17.00 uur. Slapen 
doet iedereen thuis. Er hebben zich al 
13 mensen aangemeld, er kunnen er 
nog 2 bij. Willeke Smits bespeelt het 
orgel tijdens de liturgische momenten.  
 
Even bijpraten?  
Nu steeds meer mensen gevaccineerd 
zijn, en de maatregelen versoepeld 

worden, kan ik me voorstellen dat er 
behoefte is om bij te praten. Er is veel 
gebeld en geappt in de gemeente, de 
afgelopen tijd, dat wel. Maar er gaat 
niets boven elkaar echt zien en 
spreken. In de zomer zal ik af en toe 
een bijpraatmiddag of -avond 
organiseren, in de kerk. In een 
volgende Op de Hoogte of digitale 
nieuwsbrief kom ik met een eerste 
datum. U kunt zich vast melden als u er 
belangstelling voor hebt!  
 
DIP-fonds 
Aan het begin van dit seizoen heeft de 
diaconale raad een fonds in het leven 
geroepen voor steun aan mensen uit 
(de omgeving van) onze eigen 
gemeente. Aan dat fonds is door velen 
van u gul aan gegeven. Ik heb er tot nu 
toe drie keer een bedrag van 250 euro 
uit mogen doorgeven, dat was steeds 
heel noodzakelijk en welkom. Ik merk 
dat het goed doet, om zo’n bedrag in 
vertrouwen te krijgen, zonder dat er 
eerst om al je bankafschriften wordt 
gevraagd. Dank dus, aan allen die 
hieraan bijdroegen!   
 
Vakantie 
Deze zomer zijn mijn man en ik twee 
keer twee weekjes weg, aan het begin 
en het einde ervan. Daans eigen bedrijf 
laat het dit jaar niet toe om vier weken 
achter elkaar vakantie te nemen, zoals 
gebruikelijk in domineesland.  
Met ingang van heden ben ik tot zondag 
4 juli met vakantie. Ds. Ellis Ezinga 
vervangt mij. Haar telefoonnummer is 
06-23490429.   

Met een hartelijke groet! 
ds. Margreet Klokke 

 

o-o-o-o-o 
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  Liturgische miniatuurtje (7)    
  Avondmaal 

 
Schrijven over het avondmaal heb ik 
telkens uitgesteld. Want ik ervaar het 
als pijnlijk, dat wij dit sacrament nu al zo 
lang niet vieren, in de LBG.  
Afgelopen zondag, toen het in de dienst 
ging over God de Vader, de 
scheppende, de zorgende, had het echt 
gemoeten: Danken voor het brood op 
de tafel, onze handen uitstrekken om 
brood en wijn te ontvangen, en het 
delen met elkaar. Laten we hopen, dat 
het vanaf september weer kan… 
Het is een rijk sacrament, dat van het 
avondmaal. De hele triniteit komt erin 
voor. Vijf geloofselementen worden erin 
uitgedrukt: 
 
- Dankzegging aan de Vader, de 
bron van alle leven 
- Gedachtenis van de Zoon, zijn 
leven, lijden, sterven en opstanding 
- Aanroeping van de heilige Geest, 
aanwezig in de gemeente 
- Gemeenschap van de heiligen, 
ook die ons zijn voorgegaan  
- Maaltijd van het Koninkrijk, Gods 
toekomst ìs er aan de tafel éven in het 
heden   
 Afhankelijk van de inhoud van de 
dienst wordt het ene of het andere 

geloofsaspect benadrukt, maar ze 
zingen altijd alle vijf mee.  
 
De liturgie van het avondmaal begint 
altijd met de collecte. Zo is het ook ooit 
begonnen, in de eerste gemeenten. Als 
men op zondag naar de dienst ging, 
nam men van alles mee. Brood en wijn, 
olijven en vijgen. Maar ook kleding en 
schoeisel. Men keek wat men kon 
missen. Al deze goede gaven werden 
eerst ingezameld, en daarna werden 
brood en wijn gedeeld. Na afloop van 
de dienst werden alle andere gaven bij 
de mensen gebracht die ze nodig 
hadden. Daarom heeft de diaken altijd 
nog de leiding bij de dienst van de tafel. 
Hij/zij bereidt het voor, staat bij de 
voorganger achter de tafel, en helpt met 
het breken van het brood. 
  
Na het breken van het brood nodigt de 
voorganger iedereen uit, met een ‘Kom 
nu, want alle dingen zijn gereed’. Alle 
dienstdoende ambtsdragers gaan dan 
in een halve cirkel om de tafel staan, en 
delen brood en wijn eerst met elkaar, 
voor zij het uitdelen aan de gemeente. 
Misschien vindt u dat vreemd. Als 
gastheer of -vrouw aan uw eigen tafel 
geeft u anderen immers juist eerst voor 
u zelf neemt. Maar dat is anders aan de 
tafel van de Heer. Daar moeten we 
eerst ontvangers zijn, voor we kunnen 
doorgeven.  
   
NB 
Dit was het laatste liturgische 
miniatuurtje. Reacties zijn welkom. 

Ds. Margreet Klokke 
 

o-o-o-o-o 
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In memoriam 
Wiebren de Boer 

 
Op vrijdag 4 juni is 
overleden dhr. 
Wiebren de Boer, 
die woonde aan het 
Bloemlustplein 28 
in Leiden.  
Wiebe is 83 jaar 
geworden.  
 
Geboren in Drenthe, 
kwam hij in zijn 

diensttijd naar Den Haag.  
Daar ontmoette hij Jeaneke Jilleba, die 
in het Westeinde-ziekenhuis werkte op 
de tandheelkundige afdeling. Door zijn 
vasthoudendheid in de liefde, won hij 
haar voor zichzelf. Wiebe en Jeaneke 
gingen eerst naar Veendam, waar zoon 
George geboren werd, daarna woonden 
ze korte tijd in Leiden, waar Marjoleine 
geboren werd. Vervolgens liep hun weg 
via Ermelo naar Venlo, waar Wiebe een 
eigen fotografie-zaak had, en waar 
Anouk geboren werd.  
Wiebe beleefde de periode in Venlo als 
de fijnste van zijn leven, hij stond er 
goed bekend als fotograaf, en sociaal 
als hij was vond de familie er veel 
vriendschap, ook in de kerk. Toen de 
zaak moest sluiten is hij tot zijn 
pensioen nog vertegenwoordiger 
geweest – hij heeft hard gewerkt voor 
zijn familie.  
De laatste jaren woonden hij en 
Jeaneke weer in Leiden. Daar stond hij 
bekend als een lieve man, vriendelijk en 
positief. Ook toen hij ziek werd, toverde 
hij bijna altijd een glimlach voor je op 
zijn gezicht.  
De eerste keer dat ik hem ontmoette, 
tijdens een ziekenhuisopname, zei hij al 

tegen me: Ik houd me vast aan het lied: 
‘Wat de toekomst brengen moge, mij 
geleidt des Heren hand.’ En dat heeft hij 
ook gedaan, tot het laatst. Hij was net 
zo vasthoudend in zijn geloof als in de 
liefde. De afscheidsdienst is gehouden 
op woensdag 9 juni in de Hooglandse 
Kerk. Psalm 139 is gelezen, over de 
hand van God, die je vasthoudt, overal 
waar je gaat. Aansluitend aan de dienst 
heeft de crematie plaatsgevonden in 
crematorium Rhijnhof. We gedenken 
Wiebe met genegenheid. 

ds. Margreet Klokke 
 

o-o-o-o-o 
 

  Viering 25+  
  zondag 27 juni 
Naar aanleiding van 
het boek 'Het zijn 
mensen' van Frans 
Douw en vanuit 
persoonlijke 
ervaring willen 
Willemijn van der 
Bijl en Zwanet 
Drees een 
interactief 
programma 
organiseren over detentiecentra, hoe 
we naar 
gedetineerden kijken en hoe geloof 
daarbij een rol kan spelen. 
Deze bijeenkomst voor 
jongvolwassenen (25-35 jaar) is op 
zondagmiddag 27juni, om 16 uur in de 
Hooglandse kerk.  
Vooraf aanmelden is nog verplicht 
en kan via een email naar 
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Inmiddels worden meer mensen 
toegelaten in de kerk, dus schroom niet 
om de uitnodiging te delen met andere 
jongvolwassenen. 

mailto:jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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  Kindernevendienst  
   in de zomervakantie 
Van 18 juli tot en met 29 augustus is het 
weer zomervakantie en zijn we 
voor 7 zondagen op zoek naar 
enthousiastelingen die de kinderneven-
dienst willen verzorgen. 
Nu er weer meer kerkgangers de kerk 
in kunnen, mag je ongeveer 5 a 8 
kinderen verwachten in de leeftijd van 4 
tot 10 jaar. Het Nederlands 
Bijbelgenootschap verzorgt een mooi 
programma waarvan je gebruik kunt 
maken, maar je bent ook vrij om zelf 
iets voor te bereiden. 
 
Lijkt dit je leuk om eens te doen? Geef 
je dan op voor één of meerdere 
zondagen in bovengenoemde periode 
via een mail naar 
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Hartelijke groet, 
Emmie Kaljouw. 

  o-o-o-o-o 
 
 

  Geef adem aan   
  corona patiënten in Nepal 
   Ram Budhathoki 

Begin mei ben ik een paar weken in 
Nepal geweest.  
Naast  familiebezoek was ik van plan 
om langs de scholen te gaan en de 
kinderen te bezoeken waarvoor wij 
schoolgeld betalen vanuit de LBG (via 
de taartverkoop). Maar de reis verliep 
heel anders dan ik me had 
voorgenomen.  
Voordat ik naar Nepal vertrok, was de 
situatie al gespannen vanwege de 
heftige coronacrisis in India. In India 
werken honderdduizenden Nepalezen 
die wegens de coronacrisis naar huis 
terug keerden. Toen ik net in Nepal was 

aangekomen, kondigde de Nepalese 
overheid een strenge lockdown af. 
Alleen de essentiële winkels mochten 
open van 5 tot 9 uur in de ochtend. 
Daarna mocht niemand naar buiten; als 
je dat toch deed kon je gearresteerd 
worden. Alles was dicht inclusief de 
scholen en overheidsgebouwen. Binnen 
een paar dagen verkeerde Nepal in een 
complete chaos. De ziekenhuizen 
raakten overvol en veel coronapatiënten 
begonnen te overlijden tijdens een 
zoektocht naar ziekenhuisbed of 
zuurstoffles. Mensen stonden dagen in 
de rij om een zuurstoffles te 
bemachtigen 
voor hun 
geliefden in 
het 
ziekenhuis. 
Er was een 
wachtrij om 
de doden te 
kunnen 
cremeren. 
Bomvolle 
ziekenhuizen 
met patiënten 
die buiten het 
ziekenhuis op 
de grond lagen omdat er binnen geen 
plek was. 
Ik zag de wanhoop en de paniek bij de 
mensen om me heen. Mijn moeder 
verzocht me, indien ze corona zou 
krijgen, haar niet naar het ziekenhuis te 
brengen maar thuis te laten sterven. Ze 
was geschrokken van de 
wantoestanden bij de ziekenhuizen. 
Ondertussen hoorde ik dat mijn nichten 
en buren ook ziek begonnen te worden 
en sommigen ernstig ziek. Wat mij 
opviel was dat relatief veel jonge 
mensen (tussen 20 en 50 jaar) 
overleden.  
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Ook het luchtruim werd gesloten en 
mijn terugvlucht naar Nederland was 
ondertussen geannuleerd. Niemand 
wist hoelang het vliegverbod zou gaan 
duren. Tijdens een vorige lockdown was 
Nepal voor een halfjaar dicht gegaan. 
Mijn hoop om snel naar Nederland 
terug te keren werd met de dag kleiner.  

Om de crisis met eigen ogen te zien 
ben ik naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis in mijn geboorteplaats 
gegaan. Toen ik daar aankwam zag ik 
dat de patiënten zowel binnen als 
buiten het ziekenhuis lagen. Artsen en 
ander ziekenhuispersoneel waren aan 
het rennen voor zuurstof. 
Ze hadden net voldoende zuurstof voor 
de komende paar uur. De situatie was 
hartverscheurend.  
Ik heb aan de leiding van het ziekenhuis 
en de burgemeester gevraagd welke 
hulp ze op dit moment het meest nodig 
hadden.  
Hun antwoord was een oplossing voor 
de langere termijn zodat ze niet telkens 
achter de feiten aan zouden lopen: het 
bouwen van een zuurstoffabriek. Dit 
kan al binnen vier weken gerealiseerd 
worden en kost rond 100.000 euro. De 
overheid stelt een stukje land 
beschikbaar bij het ziekenhuis en kan 

40% van de kosten betalen. Ik heb ja 
gezegd tegen dit voorstel en ben samen 
met partners in Nepal en Nederland de 
resterende 60% van de kosten bij 
elkaar aan het sprokkelen. Er is dus 
60.000 euro nodig. Een hele uitdaging, 
zo’n hoog bedrag. Daarom is uw hulp 
van harte welkom. 
Wilt u concreet helpen, dan kunt u dit 
project steunen en het leven van veel 
Nepalezen redden in deze crisis en in 
de toekomst. Dit kunt u doen door te 
doneren op het onderstaande 
rekeningnummer:  
Ms. Van Wijlen-Hempel 
NL 73 INGB 0004 0815 33 
o.v.v.: Zuurstoffabriek Nepal 
 
Alvast heel veel dank voor uw steun! 
Mocht u verdere vragen hebben, bel mij 
gerust. Inmiddels ben ik veilig en wel en 
zonder zelf corona te hebben 
opgelopen, weer in Nederland. 

Ram Budhathoki 
06 20145700 

o-o-o-o-o 
 

 

  Ouderen in het zonnetje 
Ook dit jaar organiseert RCN Vakantie-
parken in samenwerking met  
Het vakantiebureau.nl een ouderen-
midweek 
‘ouderen in 
het zonnetje’ 
voor ouderen 
die al lange 
tijd niet met 
vakantie zijn 
geweest. 
 
Deelnemers kunnen kosteloos genieten 
van een heerlijke midweek inclusief 
ontbijt, lunch, diner en diverse leuke 
activiteiten. Van maandag 6 december 
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tot en met vrijdag 10 december 2021 
kunnen groepen ouderen met vakantie 
op RCN de Flaasbloem in Chaam, RCN 
de Jagerstee in Epe en RCN de Potten 
in Offingawier. 

 
De midweek is bedoeld voor mobiele 
ouderen (de accommodaties zijn helaas 
niet aangepast!) die de afgelopen jaren 
niet meer op vakantie zijn geweest, die 
in het dagelijks leven weinig aanspraak 
en/of weinig financiële middelen hebben 
en het daarom zo verdienen er eens 
lekker tussen uit te gaan! 
Men kan zich aanmelden met een 
groepje van minimaal 4 senioren 
en één begeleider òf individueel.  
 
Deelnemers verblijven in een of 
meerdere kleinere bungalows / mobile 
homes. Bij het plaatsen van een groep 
in meerdere kleinere accommodaties 
staan deze vlak bij elkaar. 
Bij het samenstellen van een groep kunt 
u denken aan ouderen die weinig 
sociale contacten hebben. Het is de 
bedoeling dat elke groep een eigen 
begeleider mee neemt. 
Meldt u een individuele deelnemer aan, 
dan is dat zonder begeleider. Het is dus 
belangrijk dat deze mensen zelfstandig 
deel kunnen nemen.  
Individuele deelnemers verblijven 
gezamenlijk in een bungalow en delen 
de kamer met een andere deelnemer. 
Voor de individuele deelnemers is 
een vrijwilliger aanwezig die hun eerste 
aanspreekpunt is. 
 
Voor ondersteuning bij het programma 
zijn medewerkers van RCN 
Vakantieparken en vrijwilligers van Het 
vakantiebureau aanwezig. Er wordt 
geen zorg verleend in de midweek. 

Fijn als u mee wilt zoeken naar mensen 
voor wie een dergelijke vakantie 
geschikt zou zijn. 
Aanmelden is niet vrijblijvend, we willen 
u vragen alleen kandidaten aan te 
melden die ook echt op vakantie willen. 
Het zou jammer zijn als we mensen 
plaatsen die uiteindelijk geen gebruik 
willen maken van de vakantie. Bij 
plaatsing is de plek niet overdraagbaar 
naar anderen. 
(Uiteraard realiseren we ons dat er 
onvoorziene redenen zijn waardoor 
iemand zich toch moet 
afmelden).  
 
Corona maatregelen 
Tijdens de midweek en bij besluit-
vorming omtrent het doorgaan van de 
midweek nemen we de landelijke 
richtlijnen in acht. Mochten er tegen die 
tijd wijzigingen of aanvullende maat-
regelen nodig zijn, dan worden 
betrokkenen hierover geïnformeerd. 
 
Meer informatie 
Voor het voorlopige programma en een 
mooi filmpje van een eerder jaar, kunt u 
terecht op www.rcn.nl/ouderenmidweek. 
Omdat we graag weer andere ouderen 
blij maken met deze midweek, kunnen 
deelnemers van de afgelopen jaren zich 
niet opnieuw aanmelden. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens Het vakantiebureau,Renata 

Timmerman en Jet Habermeh 
 

o-o-o-o-o 
 



8 

 

De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
Vanaf de dagen der schepping 
Staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
Het water zal tintelen, stralen, 
Dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 
Huub Oosterhuis, LB 608: 1. 

 
 

 
 
 

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 

 
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 

Vervangende predikant (tot 4 juli) Ds. Ellis Ezinga tel: 06-23490429. 
 

 

 

 

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

Dit wordt de laatste Op de Hoogte vóór de zomervakantie! 
De eerstvolgende editie ná de zomervakantie verschijnt 5 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’) 

 
 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

