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Zondag 10 maart 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 maart 2013
Voorganger: ds. A. Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Stichting Communication
Middle East

Vieren:
Zondag 10 maart , Zondag ‘laetare’ (verheugt u!), ds. A. Alblas. Bevestiging
van ambtsdragers. Thema: David en “de verloren zoon” Absalom.
Zondag 17 maart, Zondag ‘judica’ (doe mij recht), Voorganger Judith Meelisvan de Berg. Thema: David versus Absolom.
Zondag 24 maart, Palmzondag, ds. A. Alblas.

In deze Op de Hoogte:
Kring Kerkgeschiedenis
Happietaria 2013
Stichting Present
Solidaridad: Rheingold

Woensdag 13 maart 2013

Biddag voor gewas en arbeid
Marekerk
15.00 uur ds. A. de Snoo (kinderdienst)
19.30 uur ds. T. Jacobs

Kerkgeschiedenis
De volgende bijeenkomst van de kring
‘Wat betekent de kerkgeschiedenis voor
ons?’ is op donderdag 21 maart van 10
u. tot 12 u. in het Hooglandse Huys.
Onze gast is Professor Jan Boersema
en zijn onderwerp is: “Hoe groen is de
Bijbel? Over natuur en schriftuur in
onze westerse cultuur”.
Voor inlichtingen kan men zich wenden
tot Jan den Boeft (telefoon: 5132657).
Jan de Boeft

Recent hebben we contact gehad met
Sietske Steenbergen van stichting
Present. Dit is één van de activiteiten
die door de Bakkerij wordt
ondersteund. Stichting Present
organiseert een klus bij iemand thuis
die deze hulp nodig heeft. Hulp achter
de voordeur. Sietske bemiddelt tussen
de hulpverleners die de hulpvraag
aanbieden (van een maatschappelijke
organisatie) en de vrijwilligers (minimaal
3 vrijwilligers) die hulp aanbieden. Het
gaat altijd om eenmalige actie. De
organisaties geven aan waar hulp nodig
is. Enkele voorbeelden van organisaties
die hulp vragen zijn Binnenvest,
Rivierduinen, Gemiva, Stichting MEE,
STUV, sociale projecten bij
verzorgingshuizen, alleenstaande
moeders, gezinscoaches.
Voorwaarde is dat de hulpontvanger dit
niet zelf kan, geen netwerk heeft die het
voor hem kan doen en/of vanwege zijn
gezondheid dit niet zelf kan (psychisch
of lichamelijk). De hoop is dat door de
eenmalige inzet een beweging in gang
wordt gezet en de persoon weer verder
kan met zijn leven.
De Stichting is
nu 3 jaar actief
in Leiden en wil
ook graag
contacten in de
LBG.
De Stichting wil vanuit een christelijke
sociale basis een beweging op gang
brengen, waarbij mensen het
vanzelfsprekend vinden om elkaar te
helpen. Te denken valt aan een kamer
opruimen of opknappen, een
strandwandeling maken, een gezellige
middag organiseren voor bewoners. Dit
zijn wat voorbeelden. Je kunt met je
groep op de site een activiteit opgeven
waar je zelf goed in bent en bepaalt zelf

Happietaria 2013
Eten voor het goede doel! Dat kan bij
het gelegenheidsrestaurant Happietaria.
Vanaf 8 april tot
en met 27 april
aan de
Bernardkade 4
runt een team van vrijwilligers 3 weken
lang een gelegenheidsrestaurant in
buurtcentrum “’t Spoortje” in Leiden
Noord. Happietaria gaat geld inzamelen
voor stichting ZOA, die in het droge en
door oorlog verscheurde Afghanistan
helpt met het verbeteren van de
waterkwaliteit en de beschikbaarheid
van water. Vorig jaar is in Leiden een
bedrag van 30.000 euro bijeengebracht
voor het project moeder- en kindzorg
van Tear. Ook in andere steden, zoals
Nijmegen, Utrecht en Amsterdam zijn
Happietariateams actief. Door bij
Happitaria te gaan eten draagt u bij aan
het goede doel. Eten bij Happitaria of
meer info? Zie happietarialeiden.nl.
Niet eten maar wel het goede doel
steunen? Ook dat kan: 3936.11.914
t.n.v. Happietaria Leiden.
Stichting Present
Gezocht: Vrijwilligers die met elkaar
eenmalig een klus willen doen.
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het tijdstip wanneer je tijd beschikbaar
hebt. (een middag, een avond).
Verdere informatie is te vinden op
www.stichtingpresent-leiden.nl.
We hopen dat mensen uit de LBG als
groep hieraan mee willen doen door
zich op te geven voor een klus.
Jitske Visser

slechte omstandigheden in en rondom
goudmijnen en laat zien dat het ook
anders kan.
Waarom deze samenwerking?
Zowel de culturele sector als de
ontwikkelingssector staan onder druk.
In plaats van ons achter de dijken te
verschuilen en onze grenzen te
bewaken, zoeken Rheingold op de Rijn
en Solidaridad naar nieuwe manieren
van samenwerken. Het zoeken naar
'ongebruikelijke' verbindingen is een
van de belangrijkste kenmerken van
Wagner en van Solidaridad. Daarom
past deze samenwerking zo goed bij
beide partijen. Door onze krachten te
bundelen kunnen we twee keer zoveel
mensen bereiken met de muziek van
Wagner en het verhaal rond Goed
Goud!

Solidaridad: Rheingold
In 2013 is de 200e verjaardag van de
grote operacomponist, Richard Wagner.
Het is ook het jaar dat het USConcert,
het oudste symfonieorkest van
Nederland, 190 jaar oud wordt. Om
deze gelegenheden te vieren vindt in
juli 2013 een revolutionaire
muziektheaterproductie plaats:
Rheingold op de Rijn. In een bijzondere
samenwerking brengt deze productie
Wagner’s Rijngoud terug naar zijn
artistieke oorsprong, de rivier de Rijn,
en legt de link naar goudmijnen
wereldwijd.

Varend theater
Twee muziektheatervoorstellingen,
Wagner’s opera Das Rheingold en de
symfonische show The Wagner
Experience, zullen geheel worden
ingescheept in het ruim van een
vrachtschip en op het water van de Rijn
worden uitgevoerd. Binnen in het schip
vindt de bezoeker een volwaardig
theater met een cast van 14 topzangers
uit Nederland en buitenland, 80 man
orkest, en plaats voor 500 man publiek.
Het Rheingold-theater zal de loop van
de Rijn volgen en uitvoeringen geven in
verschillende steden in Nederland en
Duitsland: Koblenz, Duisburg, Arnhem,
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam. De
unieke combinatie van klassieke
cultuur, het stalen, varende theater én
Goed Goud zal voor een absoluut
onvergetelijke ervaring zorgen!
Artistieke leiding is in handen van Wim
Trompert (DNO).
Solidaridad

In de opera Rheingold staat het Goud
van de Rijn centraal. Goud dat een
bijzondere aantrekkingskracht en
magische krachten heeft. Ook in de
echte wereld heeft goud een bijzondere
betekenis en unieke waarde. Helaas
heeft het ook een schaduwkant.
Daarom maakt deze uitvoering van de
opera Rheingold een duidelijk
statement: Rheingold = Goed Goud.
Samen met Solidaridad vraagt
Rheingold aandacht voor de zeer
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 24 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 maart.
Website
Bezoek ook de vernieuwde website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
13 maart
14 maart
21 maart
26 maart
7 april

Biddag voor gewas en
arbeid
Leids Cantate Consort
Kring Kerkgeschiedenis
Leerhuis Johannes
Evensong

19.30 uur Marekerk
20.15 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De samenstellers van uw nieuwsbrief ontvangen graag uw bijdragen en
mededelingen op het volgende e-mail adres:

opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332KB Leiden
Redactie:
Aad Hamoen
Wim Timmers
Hetty Veldhuyzen van Zanten

Wijkpredikant:
Ds. A. Alblas,
P/A: Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
071-5232488
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