
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst 
in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 15 mei 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke,   
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 15 mei, Avondmaal, dienst met jongeren, ds. Margreet Klokke.  
                           17.00 uur: Evensong, Liturg, ds. Margreet Klokke 
Zondag 22 mei, verhaaldienst, ds. Hans Bouma, Kampen. 
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur,  ds. Margreet Klokke.  
Zondag 29 mei, ds. P. Verhoeff, Alkmaar. 

 

In deze Op de Hoogte: 
 

  Van de predikant 
  In memoriam  
  Oproep crèche 
   Evensong 
  Inzamelingsactie 
  Speeltuinmiddag 
  Aanvulling Liedboek 
  Agenda 

 
 

 

 

15 mei 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten 
onderhoud kerkelijke gebouwen, op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Leiden o.v.v.  
collecte 15 mei 2022 LBG,  
of met de Givt-app. 
Bij de uitgang is er een schaalcollecte 

Kindernevendienst 
De knecht van Abraham gaat op zoek 

naar een vrouw voor Isaak.  
Hij vindt Rebekka en vraagt haar of ze 

met hem mee gaat. 
GENESIS 24: 42-53 

  
 

Zondag 15 mei, Hooglandse kerk 
17.00 uur 

EVENSONG 
M.m.v. Pancras Consort o.l.v. Hans Brons 

Liturg : ds. Margreet Klokke   
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  Van de 
  predikant      
 
Bij de diensten 
Vandaag, zondag 15 
mei, is er een dienst 
met avondmaal.  
Tim Wildeman, 
Robert Huurnink en ik 

bereidden deze dienst voor met de 
jongeren. Avondmaal, heb je er wel 
eens aan deelgenomen? Zo ja, hoe heb 
je dit ervaren? Wat denk je dat de 
betekenis is van brood en wijn met 
elkaar delen? Welke vragen heb je 
erbij? Over deze vragen hebben we met 
de jongeren gepraat. 
Wat viel er op: Veel jongeren hadden 
maar nauwelijks herinneringen aan 
avondmaal vieren. Het is de afgelopen 
twee jaar ook nauwelijks gebeurd, door 
Corona. Àls ze er al eens aan hadden 
meegedaan, waren ze het helemaal 
vergeten. Wat was het goed, om er met 
elkaar bij stil te staan! Bij het thema 
‘avondmaal’ zullen we in de dienst een 
verhaal lezen uit Johannes 21, over de 
derde verschijning van Jezus aan zijn 
leerlingen. De opgestane deelt in dat 
verhaal brood en vis uit aan zijn 
discipelen – en dan herkennen ze hem 
weer. 
Een groepje jongeren vormt voor deze 
gelegenheid een klein orkestje, dat 
onder leiding van Jasmijn van der 
Weide twee liederen in de dienst zal 
begeleiden. Heel leuk dat zij hun talent 
met ons willen delen. 
Vóór de dienst wordt er een inzameling 
van goederen gedaan voor Oekraïense 
vluchtelingen in Polen. Hierin sluit onze 
diaconale raad aan bij een actie van de 
Bakkerij. De volgende dingen zijn 
welkom: 

- Houdbaar voedsel als: pasta, rijst, 
bloem, suiker, olie, blikvoeding, 
ontbijtgranen, jam, nutella. 
- Spullen voor babyverzorging als: 
babyvoeding, luiers, babydoekjes 
- Verzorgingsproducten als: zeep, 
shampoo, tandpasta 
- Medische hulpmiddelen als: 
paracetamol, betadine, pleisters, 
steriele gaasjes, verband 
- Schoonmaakmiddelen 
- Schoolspullen als: pennen, 
kleurpotloden, stiften, schriften 
Ben je zondag vergeten iets mee te 
nemen? Je kunt nog goederen 
inleveren bij de Bakkerij tot 31 mei a.s. 
De Bakkerij bevindt zich aan de Oude 
Rijn 44B, de openingstijden zijn 
maandag t/m donderdag van 9.30 tot 
17.00 uur, vrijdag tot 12.30 uur. 
 
In mijn agenda van de komende twee 
weken staan veel vergaderingen – van 
de jeugdraad, de kerkenraad en de 
diaconale raad. De jeugdraad houdt 
zich o.a. bezig met het thema ‘veilige 
gemeente’, de diaconale raad met het 
project ‘schoon water’ van de Bakkerij 
(zie 
https://www.debakkerijleiden.nl/nieuws/
2022/01/schoon-water) en de 
kerkenraad met zingen in de kerkdienst, 
Willeke Smits zal er als gast bij zijn. 
 
Huwelijk 
Op vrijdag 27 mei zal om 14.30 uur het 
huwelijk van Willeke Ravensbergen en 
Steffan Roobol worden ingezegend in 
de Hooglandse Kerk. Van harte 
gefeliciteerd, bruidspaar, een feestelijke 
dag gewenst en veel zegen voor jullie 
leven samen! 
                                   Met een hartelijke groet,  
                                          ds. Margreet Klokke 
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In memoriam 
Afke Kastelein- Nijdam 

 
Op zaterdag 30 april is overleden mw. 
Afke Kastelein – Nijdam, die de laatste 
tijd woonde in Lorenzhof in Leiden. Afke 
is 92 jaar geworden. Geboren in Den 
Haag, trouwde ze na de oorlog ‘met de 
handschoen’ met Bas, die in Indië 
werkzaam was. Met de boot reisde ze 
daarna naar hem toe, een heel 
avontuur. 
Voor de geboorte van hun oudste 
dochter gingen ze terug naar 
Nederland. Ze woonden 
achtereenvolgens in Amersfoort en 
Amstelveen, waar nog twee kinderen 
kwamen, en streken ten slotte in Leiden 
neer. Als jonge vrouw deed Afke ooit 
Schroevers – een begrip in die tijd. Dat 
kwam goed uit, toen ze bij het kerkelijk 
bureau ging werken. Later werd ze 
gastvrouw van de Hooglandse Kerk – 
ze organiseerde tentoonstellingen in de 
kerk en zorgde ervoor dat het gebouw 
open was in de zomer. Afke was een 
doener en een verbinder. Ze was niet 
zo’n bidder. Daarom koos ik voor deze 
tekst uit de Bergrede, om er bij haar 
afscheid op vrijdag 6 mei in de 
Hooglandse Kerk iets over te zeggen: 
Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen mij 
zegt, zal het koninkrijk van de hemel 
binnengaan, alleen wie handelt naar de 
wil van mijn hemelse Vader.’  
We gedenken haar met genegenheid. 
                                                     M.R.K.                                                                                                                 
 

O-O-O-O-O 
 

 Oproep:  
  vrijwilligers gezocht voor de crèche 
Wij zoeken nog steeds een aantal 
vrijwilligers die het leuk vinden om circa 

2 keer per kwartaal in de crèche op de 
kleinsten van onze gemeente te 
passen!     U kunt zich opgeven bij 
Elisabeth Heins-Wunderle  

(eli.wunderle@gmail.com). 
 
 

O-O-O-O-O 
 

  Evensong 
 gezongen door het Pancras Consort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag, zondag 15 mei vindt om 
17.00 uur in de Hooglandse kerk de 
tweede evensong van dit seizoen 
plaats. Uitvoerenden zijn het Pancras 
Consort onder leiding van Hans Brons 
en Willeke Smits, orgel.  
Liturg is Margreet Klokke.  
De evensong begint met een Introïtus 
gezongen vanuit het 
noordertransept:  “Jesu dulcis memoria” 
van Tomás Luiz da Victoria. De “chants” 
op de onberijmde psalmen 123 en 124 
zijn van onze  “composer in residence” 
Emma Brown. De Evening Canticles 
(de lofzangen van Maria en Simeon)  - 
vaste onderdelen van de evensong – 
zijn van de hand van Charles Wood.  Er 
worden twee anthems uitgevoerd: 
“Thou wilt keep him in perfect peace” 

mailto:eli.wunderle@gmail.com
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met een  fraaie verklanking van de 
tekstdelen duisternis en licht van 
Samuel Wesley en "In Thee O Lord“ - 
een zogenaamd “verse anthem” voor 
(bas)solist en koor - van de 17eeeuwse 
componist Thomas Weelkes. Ook in 
deze compositie is sprake van treffende 
woordverklanking. Zo daalt de melodie 
bij de tekst “bow down thine ear” steeds 
dieper af en is in de orgelbegeleiding 
van het tekstdeel “draw me out of the 
net” als het ware hoorbaar dat het net 
wordt weggetrokken.  
Ter afsluiting wordt “Come ye faithful 
raise the anthem” gezongen dat eindigt 
in een daverende climax in het laatste 
vers  met een bovenstem in de 
sopraanpartij. 
                            Allen hartelijk welkom 
 

O-O-O-O-O 
 
 
 

  Inzamelingsactie 
Vandaag zal er in onze dienst het 
avondmaal worden gevierd. De dienst is 
mede door onze jongeren voorbereid. 
Wij vinden het mooi om onze blik 
vandaag behalve op onszelf ook naar 
buiten te richten, en dan met name op 
Europa waar helaas nog steeds een 
oorlog woedt. Graag willen wij onze 
medemens in nood een beetje helpen. 
Diaconaal Centrum De Bakkerij is in 
samenwerking met de Stichting Schenk 
een Glimlach, een inzamelingsactie 
gestart voor Oekraïense vluchtelingen 
in Polen. 
Hiervoor worden levensmiddelen, 
medische hulpmiddelen en 
schoolspullen ingezameld. Er wordt 
geen kleding ingezameld.  

Er staan vandaag dozen in de kerk die 
aan het einde van de dienst, hopelijk 
goed gevuld richting de Bakkerij zullen 
gaan.  
Vanuit daar worden de dozen op 1 juni 
rechtstreeks met een vrachtwagen naar 
Polen gebracht. Mocht u het gemist 
hebben en toch graag aan deze actie 
mee wilt doen: ook in het Atrium (de 
ontvangsthal) van de Bakkerij staan 
dozen waarin de spullen gelegd kunnen 
worden. De actie in de Bakkerij loopt tot 
en met 31 mei. Het adres van de 
Bakkerij is Oude Rijn 44B, 2312 HG te 
Leiden. 
Wij hopen in de dienst van 15 mei a.s. 
een mooie bijdrage te kunnen leveren 
aan dit initiatief. 
Alvast dank en hartelijke groet, 
                      Jutta Hartkoorn, ouderling Jeugd 
                    Tim Wildeman, Jeugdmedewerker 
                                    Margreet Gauw, diaken. 
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 Speeltuinmiddag 
Volgende week zondag,  22 mei  zijn 
alle kinderen van de LBG en hun 
ouders/verzorgers welkom in speeltuin 
Westerkwartier aan de Ten Kate straat 
10A.  
We beginnen vanaf ca 11.30 en je kunt 
blijven tot sluitingstijd! 
Neem wat lekkers mee voor tussen de 
middag, wij zorgen voor koffie en thee. 
                                                         Groetjes,  
                               De Kliederkerkcommissie 
 

O-O-O-O-O 
 
 

  Aanvulling Liedboek 
   ‘Psalmen anders’  
Onder muzikale leiding van Willeke 
Smits en Catrien Posthumus Meyjes 
vond op 14 mei in de Nicolaikerk in 
Utrecht de presentatie van de bundel 
‘Psalmen anders’ plaats.  
Eindredacteur Roel Bosch gaf daarbij 
korte toelichtingen. 

In 2013 
verscheen het 
Liedboek, zingen 
en bidden in huis 
en kerk. Nu 
verschijnt er een 
nieuwe bundeling 
met nog zo’n 100 
nieuwe varianten 
bij de 150 
Psalmen onder 
de titel Psalmen 
anders.  
 

Van het in 2013 verschenen Liedboek, 
zijn inmiddels meer dan 350.000 ex. 
verkocht. De eerste 150 nummers in dit 
liedboek zijn Psalmen. De kern daarvan 
wordt gevormd door de 150 Psalmen op 

de zogeheten Geneefse melodieën, 
volgens de berijming 1968. Daaraan 
zijn bij verschijnen van dit Liedboek in 
2013 reeds 120 alternatieven 
toegevoegd genummerd als a, b, c 
versies.  Nu, negen jaar later verschijnt 
er een nieuwe bundeling met nog zo’n 
100 nieuwe varianten bij de 150 
Psalmen onder de titel ‘Psalmen 
anders’, waarbij de nummering bij de 
bestaande indeling aansluit. 
Enkele psalmen op Geneefse 
melodieën krijgen een nieuwe tekst. 
Bestaande uitwerkingen krijgen nieuwe 
versies, soms omdat er een versie voor 
kinderen bijkomt. Er worden psalmen 
samengevoegd, er komen versies bij 
van over de grens en er komen versies 
bij die actuele maatschappelijke vragen 
verwoorden. 
 
Een proefbundel met daarin enkele 
psalmen en het complete overzicht van 
de inhoud is gratis aan te vragen. 
http://www.liedboek.nl/actueel/psalmen-
anders 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 25 juni 

is de volgende  

Kliederkerk 

 

Voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar en 
hun ouders, begeleiders, opa’s en 
oma’s gaan vanaf 14.45 de deuren 

open van het Hooglandse Huys, 
Moriaansteeg 50. 

 
De toegang is gratis, wel is er een collecte 
bij de uitgang voor tegemoetkoming van de 

onkosten. 
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Brood zal ik geven 
 
Brood zal ik geven 
en water als wijn, 
een hand vol genade 
om mens van te zijn. 
 
Kom je van verre 
en roept men je na- 
ik noem je mijn naaste, 
wees welkom, besta.  
 
 
                     Lied 1007 1-2 Tekst Maarten Das 

 
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 mei. 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 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 

AGENDA 
15  mei     Evensong  Pancras Consort              17.00 uur      Hooglandse Kerk 
18  mei     Kerkenraad                                        20.00 uur 
22  mei     Speeltuinmiddag                                11.30 uur      Ten Katestraat 
12  juni     Kamervragen Tinkebell                      15.00 uur      Hooglandse Kamer 

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

