
''Elke dag schijnt Gods 
in de kerk en op de me 
LEIDEN - De Leidse Binnenstadsge
meente (LBG) viert haar 25-jarig 
bestaan. De gemeente kerkt in de 
ruim 700 jaar oude Hooglandse 
Kerk In het centrum van Leiden. De 
deuren van de kerk staan heel vaak 
open en komend weekend legt de 
LBG daar nadruk op: ledereen is wel-

. kom tijdens Pinksteren, op zondag 
9 juni, Ook op_ zaterdag 8 juni wor
den er activitelten gehouden waar 
iedere bezoeker welkom is. "Maak 
je wekelijkse rondje in het·weekend 
wat groter en bekijk de Hooglandse 
eens van de binnenkant!", vertelt 
een gemeentelid enthousiast. "Het 
zonlicht door de zevenhonderd jaar 
oude ramen zien schijnen, is de 
moeite al waard." 

door Sandra van Beest 

Muziek 
Willeke den Hertog-Smits volgde 
in augustus 2018 organist Theo 
Visser en diens voorganger Joop 
Brons op die de voorgaande jaren 
onder andere het De Swart-Van 
Ha erbeer-or el van de Hoo -

landse Kerk tijdens de diensten 
van de LBG hebben bespeeld. 

I Ook is ze, net als haar voorgan
gers, de vaste begeleider van de 
Leidse Cantorij onder leiding van 
dirigent Hans Brons. "lk verheug 
mij op de jubileumdienst op Eer
ste Pinksterdag. De cantorij en ik 
laten muziek uit diverse eeuwen 
klinken. Ik hoop en wens dat de 
afgelopen 25 jaar LBG een mooi 
begin is geweest voor een toe
komst waarin de lofzang nog lang 
is te horen." Ull~~ll:i..;'✓:.....:.....a .. VJ1.aa...-'-=--..,..... 

De gemeente bestaat uit zo'n 250 
De kerkelijke -gemeente heeft 
in 2018 een verandering door
gemaakt wat betreft predi
kant, organist en jeugdwerker. 
De gemeente bleef grotendeels 
dezelfde, hoewel er in de loop 
der jaren natuurlijk steeds leden 
gaan en komen. Predikant Mar
greet Klokke is in maart 2018 Ad 
Alblas opgevolgd die sinds het 
begin van de LBG predikant is 
geweest van deze gemeente, van 
Pinksteren 1994 tot juli 2017. 

actieve leden en op feestdagen 
Vrij en verbonden komen er zelfs 750 naar de kerk
Emmie Kaljouw-Conijn is sinds diensten, weet voorzitter Cent 
september 20_~8 aan de . LBG van Vliet. De huidige voorzitter 
yerbon~en. ZiJ vo~gde Lisette is, met een pauze, zeventien jaar 
Crew-Hilgers op als Jeugdwerker. voorzitter van de gemeente en 
Zij leert veel jonge gemeentele- · kent het reilen en zeilen van de 
den kennen die wellicht ook in LBG dus goed: "Elke dag schijnt 
2044 aanwezig zijn bij het vijftig- Gods licht in de kerk en op de 
jarig bestaan of zelfs bij het vijf- mensen. Dat geeft orientatie op 
enzeventigjarig bestaan in 2069. hun levenspaden en bouwstenen 
"Samen met betrokken vrijwil- voor de geloofsgemeenschap. Er 
ligers organiseer ik onder ande- zijn veel redenen voor grote dank
re de zogenaamde Kliederkerk. baarheid." 

Thuis Kinderen tot en met 12 jaar, hun 
Dominee Klokke is na ruim een ouders en andere betrokkenen 
jaar helemaal thuis in Leiden: "Ik gaan op zaterdagmiddag aan de \ 
heb een kerkelijke gemeente aan- slag met een Bijbelverhaal, zet-
getroffen die eenheid uitstraalt, ten verschillende knutselwerken 
warmte en openheid en echt iets in elkaar die wat met het verhaal 
kan betekenen voor mensen in te maken hebben, en eten met 
de stad die op zoek zijn naar een elkaar. Het zijn succesvolle mid-
geestelijk dak boven hun hoofd:"- dagen die mensen met elkaar 
Klokke kijkt uit naar Pinkste- verbindt en hen de verhalen beter 
ren en de voorafgaande zaterdag leert kennen. De eigenheid van de 
waarop veel te doen en te zien is LBG waarin je je 'vrij en toch ver
in de Hooglandse Kerk. Zaterdag bonden' kunt voelen, komt ook 
kunnen kinderen bijvoorbeeld naar voren in deze middagen. Die 
reuze zeepbellen blazen en wordt eigenheid spreekt veel mensen 
de tentoonstelling over 25 jaar aan. De LBG is een toegankelijke 
L~G geopen~. Zo~dag is er de ere- kerk en als we de eigenheid bewa
d~~nst ~aa~m stilgestaan wordt - ren, komen de volgende jubilea er 
biJ het Jubileum en een aantal zeker" stelt Kaljouw overtuigd en 
gemeenteleden belijdenis van vroliik. 
hun geloof afleggen. Na de dienst ""-
is er taart. De opbrengst is voor 
kinderen in Nepal. Op woensdag-
avond 12 juni voert Renee van 
Beek de theatervoorstelling Hos-
seini op. Deze eenakter gaat over 
de liefde tussen een Leidenaar en 
een illegale vluchteling. 

Onmisbare bron 
Ouderling Ruurd Salverda is sinds 
2000 lid van de LBG en in 2003 
in deze kerkgemeente met zijn 
man getrouwd. Hij is nu ook nog 
actief als voorzitter van de jubile
umcommissie. 'Ik ervaar het als 
een zegen dat we in alle vrijheid 
en verscheidenheid erediensten 
kunnen houden, kinderen kun
nen laten dopen, huwelijken kun
nen laten sluiten en overledenen 
kunnen herdenken. Er zijn veel 
ervaringen in de LBG die mij heel 
dierbaar zijn. Ook tijdens verga
deringen en koffiebijeenkom
sten ontstaan vaak waardevolle 
gesprekken die voor verbincling 
zorgen. Het gaat om samen zijn 
waarbij het woord van de Eeuwige 
een onmisbare en rijke bron is om 
uit te putten.' 
Voor een programmaoverzicht en 
meer achtergrondinformatie kan 
men kijken op www.leidsebin
nenstadsgemeente.nl. • 
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