
Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 4 juli 2021, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. P.J. van der Ende 
Organist:      Willeke Smits 

  Vieren: 
Zondag   4 juli, ds. Pieter van der Ende, Rijnsburg. 
Zondag 11 juli, ds. Margreet Klokke. 
Zondag 18 juli, ds. Jacob Korf, Den Haag. 
Zondag 25 juli, ds. Willem de Boer, Voorschoten. 

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:  

 Bij het afscheid van Emmie Kaljouw  

 Kliederkerk 

 Promenadeconcerten 

 Nepal actie: update 

 Bakken voor Nepal 

4 juli 2021, 29e jaargang 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 

Zesentwintigste jaargang 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en  
huur/onderhoud kerkelijke gebouwen, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 4 juli 2021 LBG 
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  Bij het afscheid  
  van  
  Emmie Kaljouw 
 
In de dienst van 
zondag 11 juli 
nemen we afscheid 

van Emmie Kaljouw. Het is lastig uit te 
drukken wat Emmie allemaal voor de 
LBG, voor de kinderen en jongeren en 
voor hun ouders heeft gedaan en 
betekend.   
 
Het zal geen verwondering wekken dat 
we met de Kliederkerk beginnen. Het 
concept is door Emmie in Leiden 
geweldig neergezet en staat als een 
huis. Talloze kinderen (ook van buiten 
de LBG) en hun ouders hebben met 
veel plezier aan de Kliederkerk 
meegedaan. Tijdens corona zorgde 
Emmie voor corona-proof alternatieven, 
waardoor de Kliederkerk toch in stand 
bleef. 
Ook voor de jongeren was Emmie een 
geliefd gezicht, door haar bijdrage als 
leidster bij Basics en organisator van 
challenges, speurtochten en escape 
rooms. Ze zette zich in  voor diensten 
met jongeren op regelmatige en  
frequente basis. Samen met Margreet 
was ze de zondag ervoor steeds bezig  
die dienst met de jongeren voor te 
bereiden.  
Voor de Jeugdraad van de LBG is 
Emmie als professional steeds een 
aanjager en inspirator geweest. Met 
haar onvermoeibare inzet, zeker ook 
tijdens corona, pepte ze mensen op en 
dwong ze bewondering af. Wat een 
kilometers door die stad, met steeds 
een nieuw tasje met knutselspullen of 
geestige opdrachten!  
Ook voor andere groepen binnen de 
LBG die zich met kinderen en jeugd 

bezighouden – zoals onder meer de 
crèche, de kindernevendienst en de 
Jeugd van Tegenwoordig was Emmie 
een vraagbaak en steunpunt. Met het 
project Logeerkoffers voorzag Emmie 
niet alleen in een behoefte, maar 
creëerde ze ook de nodige publiciteit. 
Met name in de laatste periode, maar 
ook al daarvoor, heeft Emmie haar 
energie ook gericht op de 
samenwerking op het gebied van de 
jeugd met de andere 
geloofsgemeenschappen van de 
Protestantse gemeente Leiden.  
 
Emmie gaat met haar gezin in 
Middelburg wonen. Ze komt vast nog 
wel eens langs en anders kun je jaar 
zomaar tegenkomen als je in Zeeland 
op vakantie gaat (doen!).   
Met hartelijke groet,  

Henk ten Voorde, voorzitter kerkenraad 
Antje Ras, voorzitter Jeugdraad  

 
o-o-o-o-o 

 

  Kliederkerk 
Beste (groot)ouders, 
Op zaterdag 10 juli is 
er weer kliederkerk in 
de Hooglandse kerk! 
Het thema is het licht, 
naar aanleiding van 
de eerste verzen van 

Johannes 1. We gaan onder andere 
leuke proefjes doen. 
We mogen nog niet samen eten, 
daarom beginnen we wat eerder, 
namelijk om 15.00 uur en is het 
programma rond 17.00 uur afgelopen. 
Geef je vooraf op via een email naar: 
jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Hartelijke groeten, 
Emmie 

o-o-o-o-o 
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  Promenadeconcerten 
Vanaf 17 juli 2021 starten de 
Promenadeconcerten weer  in 
de Hooglandse Kerk. U bent van harte 

welkom op 
zaterdagen van 
13.30 tot 14.15 
uur. 
In de serie wordt 
zowel het  

De Swart Van Hagerbeer-orgel (SH) als 
het ‘Father’ Willis-orgel (W) bespeeld. 
Er wordt een bijdrage gevraagd van 
€5,= of meer (collecte of QR-code). 
Giften voor de instandhouding van de 
serie zijn welkom op rekening  
NL78 INGB 0000 0418 78 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Leiden 
onder vermelding van: 
Orgelpromenade. 
 
De volgende organisten zullen spelen: 
17 juli                Gerben Mourik (W); 
24 juli                Willeke Smits (W); 
31 juli                Sander van den Houten (SH); 
  7 augustus      Willeke Smits (SH); 
14 augustus      Arjen Leistra (W); 
21 augustus      Cor de Jong (SH); 
28 augustus      Leo van Doeselaar (SH); 
  4 september    Lidia Książkiewicz (W). 

o-o-o-o-o 

  Nepal actie update 
Jullie hebben in de 
vorige "Op de Hoogte" 
kunnen lezen over de 
vreselijke Corona 
crises in Nepal, en 
onze oproep voor 
Project zuurstof-
fabriek in Nepal “Geef 
adem aan corona patiënten in Nepal”. 
Voor wie het heeft gemist: kijk op de 
website: 
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 

onder “Archief” en “Op de hoogte”, in de 
Op de Hoogte van 20 juni. 
Het project maakt voortgang en er 
wordt via allerlei kanalen geld 
opgehaald. In totaal is er op dit moment 
via verschillende wegen 30.000 euro 
binnen gekomen. Dit betekent dat we 
nu op de helft zijn; er is nog eens 
30.000 euro nodig.  

Bouw van de fabriek is begonnen  

Het regen- 
seizoen, de 
moesson, is 
dit jaar 
eerder 
begonnen 
dan 
gebruikelijk 
en dit bemoeilijkt de bouw. Maar 
ondanks dat heeft ons team in Nepal 
een begin gemaakt met het bouwen van 
de Zuurstoffabriek.  
Nepal is momenteel nog steeds in totale 
lockdown, al gaat het iets beter met de 
corona-cijfers. Goed om te weten is dat 
deze Zuurstoffabriek niet alleen voor 
corona-patiënten van levensbelang is 
maar ook voor andere patiënten in het 
ziekenhuis. Ook na corona blijft de 
Zuurstoffabriek van grote waarde. 
We maken u ook attent op de 
mogelijkheid om direct een gift te doen 
bij Stichting Nepal. De stichting heeft de 
ANBI status: 

Stichting Nepal, 
AmsterdamNL26ABNA0469766727o.
v.v.: Zuurstoffabriek Nepal LGB 

  Bakken 
De bakkers gaan weer bakken en u 
mag bestellen. We organiseren een 
ophaal moment op zaterdag 10 juli, tijd 
en plaats worden bekend gemaakt in de 

https://hooglandsekerk.com/
https://www.cathedralorgan.nl/site/index.cfm
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digitale nieuwsbrief. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn uw bestelling te komen 
ophalen, dan kunt u dat aangeven bij 
uw aanmelding, en zullen we ons best 
doen om uiterlijk zondag de bezorging 
te regelen (Leiden en dichtbij).  
De prijs blijft 1 euro per stuk. Maar voelt  
u zich vrij om meer te geven. U mag 
natuurlijk ook contant geld geven, maar  
dan wel graag gepast.  
Ook mag u direct bij uw bestelling uw 
betaling doen, dit kan op het 
rekeningnummer voor het Nepal gebak: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen u vriendelijk vragen om u 
uiterlijk woensdag 7 juli op te geven als 
u wilt bakken. 
Mw. Van Wijlen-Hempel, Leiden,  
NL 73 INGB 0004 0815 33, o.v.v.:  
Gebak Zuurstoffabriek Nepal. 
Opgeven bij voorkeur via de mail of via 
telefoon. 
Met een hartelijke groet,                                                   
                 Jutta Hartkoorn en Ram Budhathoki 

 
P.S.  Opgeven voor gebak: (aantal en eventuele 

allergieën):Ram Budhathoki, email: 
ram009771@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

Dit is de laatste ‘Op de Hoogte’ voor de zomervakantie. 
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 5 september. 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 30 augustus. 
 

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 
 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  

 
Predikant: Ds. M.R. Klokke,Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505 

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
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