12 juni 2022, 30e jaargang
Dienst
in de Hooglandse Kerk:
Zondag 12 juni 2022, 10.00 uur.
Voorganger: ds. J.S. van Rijn
Organist:
Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en
Eredienst en Pastoraat,op rekening
NL71INGB0678651094t.n.v. Protestantse
Gemeente Leideno.v.v. collecte 12 juni 2022
LBG, of met de Givt-app.
Bij de uitgang is er een schaalcollecte

Vieren:
Zondag 12 juni, ds. Julia van Rijn, Classispredikant Zuid-Holland-Noord.
17.00 uur Evensong, m.m.v. De Leidse Cantorij.
Zondag 19 juni, ds. Mirjam Buitenwerf, De Regenboog, Merenwijk Leiden.
Zondag 26 juni, ds. Jaap Smit, Oegstgeest, Commissaris van de Koning in
Zuid-Holland.
Bij de Kindernevendienst
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Kamervragen: vanmiddag 15.00 uur
Hooglandse kamer

en liefde, trouw, taaiheid en volharding.
Over haar bijna monastieke levensstijl.
Over offers en impact, over roepen in
de woestijn en over roeping. En over
wat haar drijft en draagt.
Zondag 12 juni, 15.00 uur in de
Hooglandse Kamer, Hooglandse
Kerkgracht 58.

Van de
predikant
Dit maal geen
bijdrage van ds.
Margreet Klokke aan
deze Op de Hoogte.
Zij is met vakantie tot
27 juni.
Haar vervangers tot die datum zijn:
ds. Mirjam Buitenwerf ( 06-40425789)
en ds. Ton Jacobs (06-36008000).

o-o-o-o-o

Evensong
Vanmiddag om 17.00 uur verzorgt de
Leidse Cantorij weer een evensong.
De Leidse Cantorij reist deze zomer
naar Bath in Engeland voor het
verzorgen van een concert en een
aantal evensongs.

o-o-o-o-o

Kamervragen
Katinka Simonse – Tinkebell – is een
kunstenaar die met haar projecten,
objecten en interventies
ongerijmdheden in onze politieke en
sociale systemen uitvergroot en
blootlegt.
Naar eigen
zeggen is ze
continu bezig
de wereld te
redden. Dat
wordt haar
niet altijd in
dank
afgenomen.
Ze ontdekte
dat het best mogelijk is de politieke en
sociale agenda te beïnvloeden. Als je
maar weet hoe je dat moet doen.
Tijdens KAMERVRAGEN geeft
Tinkebell een korte handleiding. En ze
vertelt ook hoe het komt dat haar leven
en werk en zo onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn geraakt. Over een
meisje uit Goes dat al héél anders naar
de wereld keek. Over opgroeien als dat
vooral bestaat uit overleven. Over leren

Delen van het repertoire daarvoor
worden ook in deze evensong
uitgevoerd.
Dat zijn onder andere het Magnificat en
Nunc dimittis van de dit jaar op 104
jarige leeftijd overleden Francis Jackson
en het uiterst feestelijke “O clap your
hands” (Psalm 47) van Ralph Vaughan
Williams, een toepasselijk stuk voor
deze zondag Trinitatis.
Speciaal voor deze zondag bedoeld is
ook “O lux beata Trinitas” van Emma
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Brown waarmee deze evensong zal
beginnen.
Bijzonder aan deze compositie is dat
elke stem (sopraan, alt, tenor en bas)
daarin slechts drie tonen zingt in plaats
van de twaalf die van het octaaf in
theorie gezongen zouden kunnen
worden.
Zo zingen bijvoorbeeld de sopranen
alleen een G, een C, en een Es.
Uiteraard is ook de keuze van de
hymns op de viering van de
Drievuldigheid Gods afgestemd en
eindigt de evensong met de bekende
hymn “Holy, holy, holy, Lord God
almighty”.

denken, waar je blij of gelukkig over
bent.
Het is misschien ook goed om daar
over na te denken als je gevoel nu iets
heel anders zegt.
Het programma is:
Korte inleiding,
Voorbereiding,
Labyrint lopen,
Napraten.

Volgende Choral Evensongs zijn op:
●
24 juli 2022, Projectkoor o.l.v. Stef
Collignon
●
11 september 2022, Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons, Willeke
Smits (orgel)
●
9 oktober 2022, Northern Voices
o.l.v. Daniël Rouwkema
Een Labyrint is een weg die je kunt
bewandelen, een soort pelgrimage,
onderweg maak je dingen mee: je
maakt bochten, je loop lange rechte
stukken, soms denk je dat je er bijna
bent…. Je hoeft niet te zoeken, alleen
maar het pad te volgen. Door dit alles
maak je je hoofd vrij voor nieuwe
gedachten!

Hartelijke groet,
Bijzonder Kerkenwerk Leiden

o-o-o-o-o

Labyrintavond
in de Regenboog, Merenwijk
Maandagavond 20 juni houden we een
Labyrint avond in de Regenboogkerk.
Aanvang 20:00 uur.
Thema is:
Jubelen!
Omdat het
mooi is om zo
rond de langste
dag van het
jaar eens na te

Iedereen is van harte welkom.
We stellen het op prijs wanneer je je
aanmeldt door een mail te sturen naar
Labyrint.pgl@gmail.com.
Barbara, Rietje, Jutta en Marius

o-o-o-o-o
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Onze contactgegevens zijn:
Tim Wildeman
Tim.omarm@gmail.com
Tel. 06- 12 56 36 92

De jeugdwerkers
Beste gemeente,
Al twee maanden mogen wij als
jeugdwerkers meelopen met en
onderdeel zijn van de Leidse Binnenstadsgemeente.

Robert Huurnink
robert@roberthuurnink.nl
Tel. 06- 55 92 22 19
Groeten van de jeugdwerkers,
Tim en Robert.

o-o-o-o-o

Slavernijverleden
Op dinsdag 21 juni van 18.00 uur tot
20.30 uur (inloop vanaf 17.30 uur)
organiseert De Verbinding een
bijeenkomst met als thema het
slavernijverleden.
Samen, tijdens een maaltijd, informatie
vergaren en nadenken over het
koloniale verleden en de wijze waarop
het doorwerkt in het heden.

We zijn al bij verschillende activiteiten
geweest waarbij we de kinderen/tieners
en jongeren maar ook hun ouders
hebben mogen ontmoeten. Wel merken
we dat het nog niet bij iedereen duidelijk
is hoe wij als jeugdwerkers de taken
verdeeld hebben. Daarom ook hier een
kort berichtje daarover:
Robert draait mee in de crèche,
Kindernevendienst, de Basics en de
Kliederkerk;
Tim draait mee bij de Jeugd van
tegenwoordig en de jeugddiensten.
Samen pakken we de activiteiten met
studenten en met jongvolwassenen op
en zijn we verantwoordelijk voor de
coördinatie van het jeugdwerk Leiden
breed.
Mocht u vragen hebben of ideeën dan
kunt u altijd contact met ons opnemen,
onze gegevens staan onder aan dit
bericht. Onze vraag aan u is of u het
jeugdwerk in uw gebed bij God wil
brengen, wij kunnen als jeugdwerkers
alles proberen maar als er geen zegen
op rust heeft het geen zin.

De bijeenkomst vindt plaats in de
Vredeskerk, Van Vollenhovekade 24. Er
wordt een vrijwillige bijdrage voor de
kosten gevraagd. Opgave via de
website www.deverbindingleiden.nl.
o-o-o-o-o
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Kliederkerk

Parkeren
nieuwe maatregelen binnenstad

Zaterdag 25 juni is er weer Kliederkerk
en dit keer gaat het over Ruth.
Komen jullie ook samen luisteren naar
een mooi verhaal en daarna samen
spelen en knutselen?

Vanaf maandag 13 juni kan je als
bezoeker van de Leidse binnenstad, en
dus ook van de Hooglandse Kerk, op
slechts enkele plekken nog op straat
parkeren.
Bijna alle parkeerplekken op straat
worden bestemd voor vergunninghouders. Parkeerders met een
gehandicaptenparkeervergunning
mogen – en dat is nieuw – op
vergunninghoudersplekken parkeren.

Meld je aan via
kliederkerk.lbg@gmail.com. Het is deze
keer nog zonder maaltijd.
Wanneer: zaterdag 25 juni 2022, 15.00
tot 17.00 uur, deur open 14.45 uur.
Voor wie: alle kinderen van 0 tot 12 jaar
en hun ouders, begeleiders of opa's en
oma's
Waar: via ingang Hooglandse Huys
Hopelijk tot dan!
Hartelijke groet van
het Kliederkerk team

Bezoekers parkeren in een van de
parkeergarages. Bezoekers kunnen
bovendien een parkeerplek met korting
reserveren via Reserveer & Parkeer.
Voor een kort bezoek (minder dan 2
uur) kunnen ze ook parkeren op een
van de negen kortparkeerlocaties in het
centrum.
Voor meer informatie:
https://andersparkerenleiden.nl/
5

Dragende, moederlijke God,
U baarde mij, ik ben uw kind.
Schepper die mij adem geeft,
U bent mijn zon, mijn weer en wind.
Gevende, moederlijke Zoon,
U werd een mensenkind als wij,
U voedde mij met hemels brood,
als levensgraan stierf u voor mij.
Zonnige, moederlijke Geest,
kus mij nu wakker als het graan,
dan zal ik groeien in geloof
tot ik voor U in bloei zal staan.
Liedboek 707

Agenda
12 juni
12 juni
20 juni
25 juni

Kamervragen: Tinkebell
Evensong
Labyrint lopen
Kliederkerk

15.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
15.00 uur

Hooglandse Kamer
Hooglandse Kerk
Regenboogkerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 26 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 20 juni.
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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