
 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 27 november 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. Bert Kuipers. 
Ouderling van dienst: Hans Wijntjes 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 27 november, ds. Bert Kuipers, Rotterdam, 1e Adventszondag. 
Zondag 4 december, ds. Margreet Klokke, 2e Adventszondag, met 
medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. 
Zondag 11 december, ds. Margreet Klokke,3e Adventszondag. 
Zondag 18 december, ds. Arnold Vroomans, Rijnsburg. 

In deze 

Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• In Memoriam 

• Stiltewandeling 

• Corona-vak in de kerk 

• Adventsproject 

• Kerkverwarming 

• Nieuwe stoelen 

• Agenda 

•  

27 november 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL 
Derde collecte: jeugdwerk LBG  
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 27 november 2022 LBG,  

                    of met de Givt-app.  
 

Kindernevendienst 
Project in Advent-en Kersttijd  

'Tussen hemel en aarde' 
 



2 

 

  Van de 
  predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Advent – een nieuwe 
serie diensten 
In de advent begint er 
een nieuwe serie 
diensten, voor 

kerkgangers en kindernevendienst- 
bezoekers, met als thema ‘Tussen 
hemel en aarde’.  
Er worden verhalen gelezen waarin 
engelen een hoofdrol spelen – 
boodschappers, die zorgen voor contact 
tussen hemel en aarde. Jasmijn van der 
Weide zal telkens voor het moment met 
de kinderen zorgen, en hen dan ook 
iets laten ervaren van de vleugelslag 
van engelen. De Advent- en Kersttijd is 
immers bij uitstek een tijd voor 
verwondering. 
Ds. Bert Kuipers, emerituspredikant van 
de Laurenskerk in Rotterdam, die op de 
eerste Advent voorgaat doet niet mee 
met onze serie diensten – Hij leest het 
verhaal van Batseba uit 2 Samuël 11, 
één van de voormoeders van Jezus 
volgens de stamboom van Matteüs. 
Op tweede Advent lees ik het verhaal 
van de ontmoeting van de priester 
Zacharias met een engel in de tempel 
uit Lucas 1. 
 
Gezocht en gevonden 
Het is heel fijn dat er opvolging 
gevonden is voor onze scriba Aad 
Hamoen, die in de zomer na acht jaar 
zijn taak zal teruggeven. Twee mensen 
hebben zijn taken onderling verdeeld: 
Rutger van Soeren en Piet Vellekoop. 
Rutger wordt ambtsdrager en eerste 
scriba, Piet wordt tweede scriba. Piet 
zal ook één van de taken van Jitske 

Visser overnemen: Het maken van het 
preekrooster. We mogen onszelf hier 
heel gelukkig mee prijzen! 
 
We hebben intussen ook een extra 
liturgiemaker gevonden in Metha van 
Vliet. Maar aangezien dit een steeds 
terugkerende taak is, lijkt het ons goed 
om het team nog wat te versterken.  
We zoeken er dus nog één!  
Gevraagd wordt: 
Vaardigheid met Word, en 
één keer per maand op 
dinsdag en woensdag een 
paar uurtjes tijd om thuis op 
je pc een boekje te maken 
van de liturgie. Informatie is verkrijgbaar 
bij corhoogerwerf@gmail.com 
En dan zoeken we nog versterking voor 
BKL (Bijzonder Kerkenwerk Leiden)! 
BKL organiseert de Cantatediensten en 
Evensongs, de Allerzielenvesper en 
Palmzondagvesper èn 
Kerstnachtdiensten in de Pieterskerk. 
Als je hart hebt voor muziek en kerk is 
dit misschien een leuke taak voor je. 
Informatie is verkrijgbaar bij mij of 
roelwildenmans@gmail.com 
 
 
Tot slot: 
Dezer dagen krijgt iedereen 2 x 190 
euro als compensatie voor de hoge 
energieprijzen. Veel mensen hebben 
dat bedrag hard nodig. Maar anderen, 
die een vast contract hebben, juist niet. 
Als u dit bedrag kunt missen, kunt u het 
overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 
457 van Kerk in Actie o.v.v. ‘Samen 
tegen armoede’ of naar NL 46 INGB 
0000 0970 65 van de Diaconie 
Protestantse Gemeente Leiden t.a.v. 
‘De Bakkerij’. 

Met een hartelijke groet!  
Ds. Margreet Klokke 

mailto:roelwildenmans@gmail.com
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In memoriam 
Op donderdag 10 november is na een 

kort ziekbed overleden  
Dammis Johannes van den Berg,  

die woonde aan de Smaragdlaan 69 in 
Leiden. Dammis is 84 jaar geworden. 

  
Geboren in Leiden, leerde hij al jong 
Thea van Houweling kennen, 
die uit een door het Leger des Heils 
gevormde familie komt. Hij voelde zich 
aangetrokken door de warmte die ze 
uitstraalde. Uiteindelijk won hij haar 
voor zich, ze trouwden en kregen twee 
zoons en een dochter.  
Dammis had een loopbaan die begint 
bij de Meelfabriek (Leidser kan het bijna 
niet!) en eindigde bij de ANWB, waar hij 
vertegenwoordiger èn bedenker was 
van ANWB- producten die nu onder de 
naam Human Nature verkocht worden. 
Tijdens vakanties ging de familie graag 
naar Frankrijk, waar ze uiteindelijk een 
vaste stek vonden voor hun caravan in 
de Drôme – ze noemden die plek ‘notre 
paradis’. Dammis was goed in genieten 
van gewone dingen als stokbrood, wijn 
en kaas en mooie natuur. En hij was 
iemand die voor je klaarstond als je 
hem nodig had. Hij kon alles van hout 
maken wat hij in zijn hoofd had.  
Liefde was het hart van zijn leven met 
zijn dierbaren.  
Daarom is 1 Korinthiërs 13 gelezen in 
de afscheidsdienst, die op vrijdag 18 
november gehouden is in de 
Hooglandse Kerk – het loflied van 
Paulus op de liefde, die nooit ophoudt 
te bestaan. 
Aansluitend heeft de crematie in 
besloten kring plaatsgevonden in 
Rhijnhoff. 
Wij gedenken hem met genegenheid. 
                                                     MRK 

  Stilte- en     
  ontmoetingswandeling 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als Christus duizendmaal 
geboren zou zijn in de stal, 

maar niet in ons hart, 
dan was Zijn geboorte 

overbodig 
                                                  (Augustinus) 

 

Graag nodigen we u uit voor onze stilte- 
en ontmoetingswandeling tijdens de 
advent.  
Op zaterdagochtend 17 december 2022 
om 10 uur ontmoeten wij elkaar bij 
kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest, 
adres: Poelgeesterweg 1, 2341 NM 
Oegstgeest. (We verzamelen bij de 
parkeerplek en fietsenstalling, links 
voorbij het restaurant.) 
We lopen ongeveer een uur in stilte, 
afgewisseld door teksten en liederen. 
Voor wie dat wil is er na afloop 
gelegenheid om iets te drinken en 
elkaar te ontmoeten in Restaurant Oud-
Poelgeest. 
Van harte welkom! Aanmelden graag bij 
Sytske Wiersma: 
sytske.wiersma@ziggo.nl 

Met vriendelijke groet, 
Willemien, Drieke, Helmut en Sytske 

 
PS: Bij echt slecht weer gaat het niet 
door. 
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  Coronavak  
  in de winterkerkopstelling 
Sinds 2 weken maken we weer gebruik 
van de winterkerk. Ook hier is een 
speciaal vak gereserveerd voor mensen 
die graag samen naar de kerk gaan, 
maar toch 1,5 afstand willen houden. 
 
Dit vak bevindt zich 
achterin bij het 
gordijn ter afsluiting 
van de winterkerk. 
Doordat de 
stoelenrijen hier 
verder uit elkaar staan, liggen er geen 
oranje briefjes meer waarop staat dat 
deze rij niet gebruikt mag worden. Aan 
het begin van deze rijen ligt een A-4tje 
waarop staat: hier 1,5 meter afstand 
houden. Deze ruimte is extra belangrijk 
voor mensen die zich hierdoor veiliger 
voelen. Houdt hier dus rekening mee. 
Natuurlijk mag u hier ook zitten 
wanneer u afstand minder belangrijk 
vindt, maar houd dat wel de ruimte van 
3 stoelen aan, voor degene voor wie die 
afstand wel belangrijk is. 
We willen iedereen vragen juist daar de 
1,5 meter te respecteren, ook tijdens 
het verplaatsen in de kerk, zodat dat 
iedereen zich veilig kan voelen tijdens 
de kerkgang.                                                                
                                                Monica v.d. Heul 

  o-o-o-o-o 

 
  Adventsproject 
  Tussen hemel en aarde 
Vandaag is het de eerste 
zondag van advent. Dat 
betekent dat we toeleven 
naar het Kerstfeest. 
Misschien heb je het al 
gezien in winkels en etalages: 
kerstmannen, rendieren, engelen. 

Kerstmannen en rendieren kennen we 
niet uit de bijbel en daar doen we niks 
mee in de kerk. Maar engelen komen 
heel veel voor in bijbelverhalen, zeker 
ook in de verhalen van advent en Kerst. 
Engelen zijn boodschappers tussen 
God en mensen, tussen hemel en 
aarde. We zullen zien wat ze ons te 
vertellen hebben. En misschien zit er 
nog wel een engel in de kerk...  

Tot zondag! 
Jasmijn van der Weide 

 
o-o-o-o-o 

 

  Kerkverwarming  
  en nieuwe stoelen 
Zoals u gemerkt heeft (en ongetwijfeld 
verwacht had) is de verwarming in de 
winterkerk dit najaar nog niet aan 
geweest. Dat heeft uiteraard alles te 
maken met de huidige hoge kosten voor 
energie.  
Om met name onze oudere kerk- 
gangers zich toch welkom te laten 
voelen, gaan we proberen de kerk 
beperkt te verwarmen, zodat de ergste 
kou eruit is. Daar is het systeem niet 
helemaal op ingesteld (het is kort 
gezegd: aan of uit), dus het is een 
experiment dat twee kanten op kan 
uitpakken, naar de warme kant of naar 
de koele kant.  
De komende winter zullen we van 
zondag tot zondag bekijken of het weer 
het toelaat zonder verwarming de kerk 
te gebruiken (wellicht andersom: of het 
weer het noodzakelijk maakt de kerk te 
verwarmen). Wellicht kunnen we met 
elkaar delen hoe je je het beste kunt 
kleden voor een koudere kerk: dubbele 
sokken, dikkere zolen, een extra trui 
mee (voor als dat echt nodig mocht 
blijken) etc. Er is in ieder geval na 
afloop warme koffie in het Hoogkoor. 
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stoelen 
Deze zomer berichtte ik u over de 
vervanging van de stoelen in de kerk. 
Het is bijna zover dat de stoelen worden 
geleverd. Een aantal van u heeft 
aangegeven graag een stoel (of meer) 
uit de kerk te willen hebben. Welnu: dat 
kan! Daarvoor is nodig dat u uiterlijk op 
30 november een verzoek indient. 
Dat kan bij mij (via 
voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
of bij Ronald & Peter: 
info@hooglandsekerk.com  

 
Met nog een klein voorbehoud kunnen 
de stoelen dan in beginsel op 3 
december worden opgehaald. Bij de 
rouwdienst voor Koningin Elizabeth, die 
velen van u hebben bekeken, heeft u 
overigens kunnen zien hoe “onze” 
stoelen zich tot een grote kerk 
verhouden, want ze staan inderdaad 
ook in Westminster Abbey. Als het goed 
is, beginnen we het nieuwe kerkelijk 
jaar en Advent met de nieuwe stoelen. 

Met hartelijke groet,                                                                                      
Henk ten Voorde, voorzitter 

                                                                                                                         

o-o-o-o-o 
 

  Financieel talent gevraagd 
Het Classicaal College voor 
Behandeling van Beheerszaken 
(CCBB) is op zoek naar een nieuw lid 
die als vrijwilliger de jaarcijfers, 
begrotingen en solvabiliteitsverklaringen 

van de gemeenten in Zuid-Holland 
mede gaat beoordelen. 
Heeft u kennis van financiën en vindt u 
het interessant om dit mooie werk op te 
pakken samen met collega's en de 
beleidsondersteuner in Zuid-Holland 
dan kunt u zich melden bij de voorzitter 
van het CCBB Zuid-Holland (Bert de 
Knikker, tel. 0643893344, e-
mail: b.deknikker@protestantsekerk.nl. 
We zien uit naar positieve reacties. 

Met vriendelijke groet, 
namens het CCBB Zuid-Holland, 

B. de Knikker, voorzitter. 
 

o-o-o-o-o 
 

 

SWEELINCK TO BACH 
Onlangs is een nieuw 
album uitgekomen van 
Willeke Smits, gespeeld 
op het De Swart Van 
Hagerbeer-orgel van de 
Hooglandse Kerk. 
  
Willeke stelde een programma samen 
dat klinkt als een klok op dit instrument 
met werken van de Nederlandse 
componisten Sweelinck en Van Noordt. 
Ook Buxtehude, Böhm en Bach zijn 
vertegenwoordigd. De cd kost €18,00 
en is te bestellen via 
info@willekesmits.nl of tijdens de koffie 
na de dienst. Te zijner tijd zal de cd ook 
op Spotify en andere digitale kanalen 
gepubliceerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labyrintavond 
Hooglandse Kerk 

Ingang via Hooglandse Huys 
 

Dinsdag 13 december 20.00 uur 
Mee doen? meldt je dan aan door een mail te 

sturen naar 
Labyrint.pgl@gmail.com 

 

mailto:voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl
mailto:b.deknikker@protestantsekerk.nl
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Agenda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda    

29 november Pastorale Raad 20.00 uur Hooglandse Huys 

  1 december In. visie. groep Opvoeden/geloof 20.30 uur Zoom 

  8 december Diaconale Raad 20.00 uur Hooglandse Huys 

10 december korenweekend  13.00 uur Hooglandse Kerk* 

13 december Leerhuis 20.00 uur Hooglandse Huys 

13 december Labyrintavond 20.00 uur Hooglandse Huys 

18 december Adventsconcert Leidse Cantorij 20.15 uur Hooglandse Kerk* 

21 december      muziek- en zang Matinee 14.00 uur Hooglandse Kerk* 

 *Muziek in de kerk: vrije inloop   

   

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 11 december. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 5 december. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 Deze en vorige Óp de Hoogten zijn op de website na te lezen onder ‘archief’. 

 

 

 

Verwacht de komst des Heren 
 

 

Verwacht de komst des Heren 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
Lied 439 v.1  

 

 

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

