
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
 
Zondag 19 september 2021, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. Jaap Smit, Oegstgeest 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 19 september, ds. Jaap Smit, Oegstgeest. 
Zondag 26 september, ds. Margreet Klokke                            
Zondag 3 oktober, ds. Margreet Klokke, doopdienst. 
m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons  
                De diensten zijn op uitnodiging via Kerktijd.nl en worden via livestream uitgezonden. 

 
 

In deze  
Op de Hoogte: 
 Van de predikant 

 In memoriam 

 Dag van de vrede 

 Stilte en ontmoetingswandeling 

 Kliederkerk 

 Evensong 10 oktober 

 Bakken voor Nepal 

 Agenda 
 

19 september 2021, 29e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

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 19 sept. 2021 LBG 

of via de GIVT app  

VredesOntmoeting 2021 
 

Dinsdag 21 september  
Hooglandse Kerkgracht 

16:00-17:00 uur 
 

KINDERNEVENDIENST 
 

Haman hoorde dat Mordechai niet voor 
hem wilde knielen.  
Hij werd woedend.  

 
ESTER 3:5 
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  Van de    
  Predikant 
 
Een nieuw seizoen  
 
Afgelopen zondag is 
het nieuwe seizoen 
geopend, met de 
eerste dienst in de 

serie met als thema ‘Over veerkracht’, 
n.a.v. de verhalen over Jozef en de 
opening van de Hooglandse Kamer. Het 
was een feestelijke dag, waarop we het 
alleen heel erg hebben gemist, dat wij 
niet ‘met z’n allen bijeen’ konden zijn, 
zoals de leerlingen van Jezus op de 
eerste Pinksterdag. Daarom doen we 
het a.s. zondag nog eens dunnetjes 
over: Na de dienst, waarin ds. Jaap 
Smit, (in het  dagelijks leven 
commissaris van de Koning in Zuid-
Holland) bij ons voorgaat, wordt er 
koffie gedronken met taart voor Nepal. 
Een tweede moment, om elkaar te 
ontmoeten en bij te praten. Wie niet 
wordt ingeloot voor de dienst kan dus 
wellicht nog even aansluiten bij de 
koffie. Dat zal ik zelf in elk geval doen.  
 
Kerkdiensten 
Op zondag 3 oktober is er weer een 
doopdienst. Ouders die overwegen hun 
kind(eren) ten doop te houden, kunnen 
zich bij mij aanmelden! 
 
Cursussen 
A.s. woensdag 22 september begint de 
Kerncursus, een serie avonden waarin 
alle basisvragen die je kunt hebben bij 
geloven en naar de kerk gaan aan de 
orde komen. Tussen de mensen die 
zich ervoor hebben aangemeld, zijn er 
nogal wat die nieuw zijn in de 
gemeente. Het zou fijn zijn als er zich 

nog een paar ‘echte LBG-ers’ bij 
aanmelden, die hen ook het gevoel 
kunnen geven opgenomen te worden in 
het geheel.  
Voor alle cursussen geldt: Het loopt 
goed met de aanmeldingen, maar er 
kunnen nog mensen bij. Denk er eens 
over na, of je niet mee wilt doen. Wat er 
de afgelopen tijd zó aan ontbroken 
heeft, is elkaar spréken, elkaar 
ontmoeten. Dat gebeurt nu juist, in een 
cursus/leerhuis/gesprekskring. Welkom 
dus, in dit nieuwe seizoen, in één van 
die cursussen! 
                                    Met een hartelijke groet,
    ds. Margreet Klokke 
 

Vorige week zondag opende burgemeester 
Lenferink de Hooglandse Kamer,  een 

project van de Leidse Binnenstadsgemeente. 
Op de woensdag- en zaterdagmiddagen 

bent u welkom tussen 12 en 16 uur 
en kunt u o.a. de fototentoonstelling zien 

OVER VEERKRACHT 
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In memoriam 
Dick Huurman 

1956- 2021 
 
Op 24 augustus is overleden ons 
gemeentelid Dirk Huurman, die woonde 
aan de Rijnsburgerweg 118 i n Leiden. 
Dick is 65 jaar geworden. Ik heb hem 
pas leren kennen toen hij al ziek was. 
Hij is geboren in Zoetermeer, heeft 
theologie gestudeerd en is 
vlootpredikant geweest. Dit werk heeft 
hij met veel plezier gedaan, in het besef 
van wat er in die context nodig is: 
authenticiteit, eenvoud en humor. In zijn 
vak ga je vroeg met pensioen. De 
marine hield echter zijn hart, hij bleef 
zich er bestuurlijk voor inzetten.  
Daarnaast kwam er ruimte voor andere 
dingen: orgelspelen, sportwedstrijden 
volgen, en vooral zijn liefde en zorg 
voor zijn dierbaren. Een van zijn 
kinderen zei over hem: Hij was een man 
van weinig woorden, maar ze waren 
altijd raak. Een collega en vriend van 
hem heeft de dankdienst voor zijn leven 
geleid, die in de Hooglandse Kerk 
gehouden is. Psalm 46 is gelezen, over 
God die voor ons een veilige 
schuilplaats is. Zijn partner Tea 
Mellema en wie bij hen beiden horen 
wensen we veel kracht en vertrouwen 
toe.  
                       MRK 
        ______ ___    
 

Adriaan Guldemond 
1947- 2021 

 
Op 29 augustus is overleden ons 
gemeentelid Adriaan Guldemond, die 
woonde aan de Zuidwijk 33, in 
Boskoop. Adri is 74 jaar geworden. Adri 
is geboren in Boskoop als oudste zoon 

van een boomkweker. Om in het bedrijf 
van zijn vader te kunnen werken, is hij 
naar de tuinbouwschool gegaan. 
Algauw begon hij voor dit bedrijf te 
reizen naar Engeland en Zweden, om 
bomen te verkopen. Hij trouwde met 
Mieke, die hij al heel jong had ontmoet 
bij het schaatsen. Ze kregen twee 
kinderen, Christer en Cher. Op een 
gegeven moment nam Adri het bedrijf 
van z’n vader over, Mieke en hij leidden 
het samen – een hele opgave.  

 
Toen hij 51 was, konden ze het 
verkopen en werd hij adviseur voor 
andere boomkwekers. Hij was iemand, 
met wie zij konden praten! Adri kon niet 
tegen onrecht. Geloven was voor hem 
vooral ‘Het goede doen’. Kerkelijk 
konden hij en Mieke het in Boskoop niet 
vinden. Ze leefden een tijd mee in 
Warmond, en nu in der LBG. De 
afscheidsdienst en begrafenis hebben 
op 4 september in besloten kring in 
Boskoop plaatsgevonden. Hun 
vroegere Warmondse dominee ging 
voor. De gelijkenis van het onkruid en 
tarwe is gelezen, waarin het gaat over 
het vertrouwen dat het goede krijgt van 
de Eeuwige. Wij gedenken Adri met 
genegenheid.  
                                                             MRK 
  ____________   
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 Dag van de Vrede 
  “Wat doe jij in Vredesnaam?” 

 
Op dinsdag 21 
september, de  
Internationale 
Dag van de 
Vrede, 
organiseert 
Diaconaal 
Centrum De 
Bakkerij 
samen met 
diverse 
partner 
organisaties 

om 16:00 uur  weer een 
VredesOntmoeting op de Hooglandse 
Kerkgracht. Dit jaar staan we stil bij het 
thema  
"Wat doe jij in Vredesnaam?" 
 Vrede sluit niemand uit en kan ook 
alleen bestaan bij de gratie van de 
aandacht en inzet van ons allemaal. 
Vrede maak je samen, vier je samen, 
koester je met elkaar. Daarom staan wij 
jaarlijks een uur stil bij vrede en delen 
wij wat ons zorgen baart. Ver weg en 
dichter bij huis.  
Inspiratie te over, dus komt u ook Ook 
dit keer kunt u weer rekenen op een 
afwisselend programma met diverse 
inspirerende sprekers: een 
goedgebekte feministe, een militaire 
vredesduif, een humanitaire 
levensgenieter en een kunstzinnige 
duizendpoot. 
De korte reflecties worden afgewisseld 
met enkele “Come Together Songs” van 
Hagara Feinbier. Dit zijn eenvoudige 
meerstemmige liederen uit de 
wereldmuziek: Canons, Mantra’s en 
Gospel. Prachtige volksliederen van 
soms oeroude culturen, waarmee 

universele levensthema’s worden 
bezongen. 
U en jij bent ook dit jaar weer van harte 
welkom!  
                     
                        o-o-o-o-o 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Wijkactie 2021 
   Steun de wijkkas van de LBG 
 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, 
met allerlei voornemens en plannen 
om ons kerkelijk leven in de stad kleur 
te geven. In de flyer staan ze allemaal 
vermeld: https://www.leidsebinnenstad
sgemeente.nl/lbgprogramma-2021-
2022/ 
  
Zonder uw bijdragen aan de wijkkas 
kunnen wij echter weinig doen aan 
deze en andere activiteiten die ons als 
Leidse Binnenstadsgemeente 
onderscheiden. Alle kringen en 
groepen, maar ook wijkavonden en de 
liturgieën worden namelijk uit de 
wijkkas betaald  
(jaarlijks ongeveer € 20.000). 
Daarom willen we u vragen om de 
wijkkas van de  Binnenstadsgemeente 
met een genereuze financiële bijdrage 
te steunen. U kunt daarvoor gebruik 
maken van de acceptgiro die alle leden 
van de LBG thuis ontvangen of u kunt 
uw bijdrage overmaken op gironummer 
NL30INGB0000111806 van de Leidse 
Binnenstadsgemeente. Wij danken u 
hartelijk voor uw steun! 
  
Voor meer informatie: aarzel niet om 
ons te benaderen! 
                           Corjan Vliek   Rien Rouw 
penningmeester@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 

https://www.debakkerijleiden.nl/sites/default/files/attachments/flyer_vredesontmoeting_2021.pdf
https://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lbgprogramma-2021-2022/
https://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lbgprogramma-2021-2022/
https://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lbgprogramma-2021-2022/
mailto:penningmeester@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Stilte- en   
  Ontmoetingswandeling 

Ik ontdekte dat ik minder en minder te 
zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd 
en begon te luisteren. En in die stilte 
hoorde ik de stem van God.                 
                                                     (Kierkegaard) 
 

Stilte- en ontmoetingswandeling in de 
avondschemer 
Op donderdagavond 23 september 
ontmoeten wij elkaar om 19.00 uur bij 
de brug van het eiland Koudenhoorn bij 
Warmond.  Het adres is: 
Gemeentehaven Warmond.  
Daar is ook parkeergelegenheid. 
 
Wij wandelen met elkaar ongeveer een 
uur door de avondschemer langs de 
tuinen en door het natuurgebied van dit 
eiland.  
Uitwisseling en stilte rond een thema 
wisselen elkaar af. Voor wie dat wil is er 
na afloop gelegenheid om iets te 
drinken en elkaar te ontmoeten in 
Brasserie Coazy aan het water. 
Meld je wel even aan. En vermeld dan 
ook of je nog iets wilt drinken. Dat kan 
bij Sytske Wiersma:  
sytske.wiersma@ziggo.nl 
                                       Met vriendelijke groet, 
                        Willemien, Sytske en Christiane 
PS: 
Niet alle paden zijn verhard.  
Bij echt slecht weer gaat het niet door.  

  Kliederkerk 
 

Beste ouders, 
Op zaterdag 25 september is er 
weer Kliederkerk in de Hooglandse 
kerk! 
 
Het thema deze keer is: 
'Wie zijn de 12 apostelen van Jezus?' 
We zullen hier samen meer over 
ontdekken via mooie verhalen, 
knutselopdrachten en een speurtocht 
door de kerk  
(voor de allerkleinste maken we 
een speelhoekje). 
 
We mogen nog niet samen eten, 
daarom beginnen we weer om 15.00 
uur en is het programma rond 17.00 uur 
afgelopen. 
 
Meld je vooraf aan 
via kliederkerk.LBG@gmail.com 
uiterlijk vóór 22 september. I.v.m. Covid 
hebben wij jullie contactgegevens van 
te voren nodig.  
 
We verwachten dat iedereen die zich 
aanmeldt, mag komen. Wanneer de 
maatregelen veranderen of de opkomst 
het max. aantal bezoekers 
overtreft  zullen we jullie persoonlijk 
informeren.   

 
We kijken uit naar jullie komst!  
 
Hartelijke groeten, 
Namens team Kliederkerk  

 
 
 
 
 

 

mailto:kliederkerk.LBG@gmail.com
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  Evensong 
  Zondag 10 oktober 
 
De laatste Evensong van dit seizoen 
vindt plaats op zondag 10 oktober 
aanstaande en wordt uitgevoerd door 
de Leidse Cantorij o.l.v. dirigent Hans 
Brons en organist Willeke Smits.  
Liturg is ds. Margreet Klokke.  

Leidse Cantorij 
 

Uitgevoerd worden werken van Thomas 
Tallis (Hear the voice and prayer) 
Humpfrey Clucas (Preces and 
Responses) en John Rutter (Cantus). 
Martyn Noble, als organist verbonden 
aan de Chapel Royal In Londen, 
componeerde recent “Evening Canticles 
in F minor” (Magnificat & Nunc Dimittis) 
die hij opdroeg aan de Leidse Cantorij. 
Tijdens deze Evensong zal de wereld- 
première van dit werk plaatsvinden. 
 
Zie voor de actuele bezoek- en 
reserveringsmogelijkheden: 
https://www.evensongsleiden.nl/. 
De Evensong kunt u ook volgen via 
livestream. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bakken voor Nepal 
 
Afgelopen week is er weer enthousiast 
gebakken zodat er vandaag weer van 
alles op de tafel staat. 
De opbrengst van deze zondag is nog 
bestemd voor de Zuurstoffabriek in 
Changu. 
Eerder in ‘Op de Hoogte’ heeft u erover 
gelezen maar als u het heeft gemist: 
kijk op de website van de LBG en onder 
“Archief” is de OdH van 20 juni te 
vinden waar een uitgebreid verslag van 
Ram in staat. 
Zoals u weet is het ook mogelijk om 
rechtstreeks een gift over te maken aan 
de Stichting Nepal (anbi status) 
Stichting Nepal, Amsterdam 
NL26ABNA0469766727 
o.vv. Zuurstoffabriek Nepal LBG 
 

Volgende keer is de opbrengst weer 
voor het schoolgeld.  
 

o-o-o-o-o 
 

      Nieuwe website Cantorij online 
 
Vorige week zondag, na de Evensong 
onthulde de Leidse Cantorij haar 
nieuwe website. Scan de QR code en u 
komt direct bij het laatste 
nieuws van- en over de 
Leidse Cantorij.   
www.leidsecantorij. 

Eerste Cantatedienst: 
Zondag 31 oktober  17.00 uur 
Hooglandse Kerk 

Abonnees op de nieuwsbrief 
ontvangen tijdig een bericht met het 
overzicht van het seizoen 2021-2022. 
https://stichtingcantate.nl 
 

https://www.evensongsleiden.nl/
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               VredesOntmoeting 2020 
                      Hooglandse Kerkgracht 

 
 
       
   
  

     Zal er ooit een dag van vrede 

 
      Zal er ooit een dag van vrede, 
     zal er ooit bevrijding zijn 
      voor wie worden doodgezwegen 
      levenslang gebroken zijn? 

 
      Zal er ooit een blijvend heden 
      vol van goede vrede zijn 
       waar geen pijn meer wordt geleden 
       en het leven nieuw zal zijn.              
 
      Zoals bomen mensen tonen 
     dat er kracht tot groeien is 
      zal de zoon des mensen komen 
      die de boom des levens is. 
   
      LB 462 vs 1,2,5 tekst: Henk Jongerius 

 

 
 

  Agenda    

21 september VredesOntmoeting 16.00 uur H. Kerkgracht 
 21 september Leerhuis 20.00 uur Hooglandse Huys/ 

   Teams 

22 september Kerncursus 
 

20.15 uur Hooglandse Huys/ 

23 september “Met alle respect”  20.00 uur Hooglandse Huys 

23 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiltewandeling 19.00 uur Warmond 
 24 september “In gesprek op vrijdagavond” 20.00 uur Hooglandse Huys 

25 september  Kliederkerk 15.00 uur Hooglandse Huys 
 

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 
 
 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 3 oktober 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 27 september 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

 
 

 

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

