
Online drieluik draagt bij aan de verbondenheid 

Kathedraal van het licht 
zorgt voor 'lichtpuntjes' 
LEIDEN - Net als alle andere kerken 
in Leiden en in het hele land is de 
Hooglandse Kerk voor de Leidse Bin
nenstadgemeente (LBG) de afgelopen 
maanden op slot geweest. In de peri
ode van de maatregelen die noodza
kelijk zljn In verband met de pande
mie is er een uitbraak van creativiteit 
ontstaan. 

door Ella Veenstra-Monteban 

Ds. Margreet Klokke, predikant 
van de LBG, verwoordt het zo op de 
website: "Dienst doen in een lege 
kerk, het went op de een of ande
re manier maar tegelijk went het 
nooit. Zeker niet op de afgelopen 
Pinksterzondag toen het 26-jarig 
bestaan van de LBG werd gevierd. 
Helaas niet met koffie en taart na 
de dienst zoals het zou moeten." 
In de afgelopen tijd is er vanuit de 
Hooglandse Kerk van alles georga
niseerd om zichtbaar te blijven en 
de verbinding tussen de mensen 
levendig te houden. Een creatief 
initiatief is het Lichtpuntjes-pro
ject: 'Een lichtpuntje in de week'. 
Ik heb een gesprek met twee mede
werkers ervan. 
Kathinka de Ruiter en Dick van 
Broekhuizen willen mij graag 
te woord staan. Kathinka maakt 
deel uit van het livestream team. 
de mensen die de digitale kerk
diensten mogelijk maken. Zij is de 
initiatiefneemster van 'Een licht
puntje· in de week'. Dick is voorzit
ter van de kunstcommissie in de 
Hooglandse Kerk en denkt en doet 
geestdriftig mee met het aangeven 
van onderwerpen en de verwezen
lijking daarvan. De Ruiter: "Door 
de coronacrisis is er heel veel stil
gelegd aan activiteiten; de gemeen
teleden missen daardoor vooral de 
ontmoeting en het actiefbezig zijn 
met elkaar. Het YouTube-kanaal 
van waaruit we de kerkdiensten 
online zetten kan voor veel meer 
gebruikt worden dan alleen de 
kerkdiensten. We hebben samen 
met onze predikant flink gebrain
stormd. Midden in de week op 
woensdag zou ook wel iets leuks 
uit te zenden zijn." 
Van Broekhuizen: "In onze kerk is 
bet thema 'Licht' heel belangrijk. 
de kerk wordt niet voor niets 'De 
kathedraal van het Licht' genoemd. 
Dus lag het voor de hand dat wij dit 

Kathinka de Ruiter en Dick van Broekhuizen: "Dienst doen in een lege kerk, het 
went maar tegelijk ook weer nlet" (Foto: pr). 

als thema zouden kiezen." De Rui
ter: "We kozen voor een drieluik 
om te beginnen: drie uitzendingen 
van ongeveer 10 minuten die bij 
elkaar horen. We hebben het eer
ste drieluik al online gezet en het 
wordt goed bekeken." 
Van Broekhuizen:" Ik ben 
kunsthistoricus en mij sprak de 
lichtsymboliek erg aan. Het is bij
zonder dat gemeenteleden aan het 
woord komen die allemaal vanuit 
een ander gezichtspunt. het thema 
belichten. Ik kan iets vertellen 
over kunst, een ander is fotografe. 
weer een ander filosofeert interes
sant over het gebouw." De Ruiter: 
"We hadden voor ogen dat deze 
film-lichtpuntjes voor de mensen 
een luchtig en positiefkijkmoment 
moeten zijn. midden in de week. 

lets leuks om naar te kijken en 
te luisteren vanuit de vertrouwde 
omgeving van onze kerk." 
Van Broekhuizen: "Het is niet de 
bedoeling om te preken maar om 
een verhaal te houden over mooie 
onderwerpen. Denk aan mooie 
schilderijen of beeldhouwwerken 
die zich altijd lenen voor bezin
ning. In de schilderkunst is het 
begrip 'Licht' heel belangrijk." De 
Ruiter: "We hebben genoeg ideeen. 
denkookaan liederen die gaan over 
licht. We willen graag. als we weer 
met elkaar naar de kerk kunnen 
gaan. dit soort lichtpuntjes blijven 
uitzenden. Wellicht op een andere 
manier of in een andere vorm want 
we zien dat mensen het bekijken en 
waarderen." Meer info: www.leid
sebinnenstadgemeente.nl. • 


