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Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 19 mei 2013
Voorganger: ds. A.Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Predikantsplaatsen en
kerkelijk werkers

Vieren:
Zondag 19 april, Pinksteren. Ds. A.Alblas. We vieren de uitstorting van de
Geest. Uitbundigheid kleurt dit christelijk feest. Thema: ‘Het kan niet op…! ‘
De Leidse Cantorij verleent muzikale medewerking.

Pinksteren
Liturchische verbeelding
En er vertoonde zich tongen
als van vuur
De tongen als van vuur zijn hier
vormgegeven door zeven vlamvormige
takken
waarbij het getal zeven verwijst naar de
zeven Gaven van de Geest

In deze Op de Hoogte:
Interview Elly de Boer
Vieringen komende weken
Het nieuwe liedboek
Evensong 16 juni
Collectebonnen

Dat haar huis aan de Mozartstraat vol
staat met allerlei bruikbare ingrediénten
hoeft geen betoog.
Elly: Er is een tekst of thema en dan ga
je denken hoe je dat tastbaar kunt maken. Door de jaren heen krijg je daar
een bepaalde vaardigheid in, hoewel
het ook wel voorkomt dat ik de boel
weer uit elkaar haal en opnieuw begin..
Materialen die ik gebruik voor de
opbouw zijn bijvoorbeeld schuim,mos
en draad.Maar ook een grote vaas kan
een uitgangspunt zijn. Ik heb eens een
oude weegschaal gebruikt bij het thema
‘evenwicht’. Als
laatste komen altijd
de verse bloemen
erbij.”
Door de jaren heen
heeft Elly heel wat
speciale bloemstukken gemaakt. Velen
zijn op hoogtijdagen
te zien geweest in
de Hooglandse
Kerk. Maar ook voor het stiltecentrum in
het LUMC maakte ze geregeld liturgische bloemstukken. Dikwijls raakte ze
met mensen daarover in gesprek, dat
waren soms emotionele momenten.
Ook verzorgde ze door de jaren heen
presentaties voor bijvoorbeeld de
NCVB . En nog steeds komen uit haar
handen heel bijzondere schikkingen. Op
onze vraag hoelang je er over doet om
zo’n bloemstuk te maken antwoordt ze:
“Die vraag heb ik ook weleens van onze
voorganger gekregen; reken maar
gerust op gemiddeld drie preken van
Ad...”.

Interview
Elly de Boer houdt zich bezig met
liturgisch bloemschikken. De redactie
had een gesprek met haar.
Bloemen spreken in stilte
een taal waar woorden niet kunnen
reiken
Het was in 1991 dat ons gemeentelid
Elly de Boer een oproep zag in de
NCRV Gids om op de Floriade mee te
doen in een groep die het Liturgisch
Bloemschikken op de bloemententoonstelling handen en
voeten zou geven.
Samen met nog
zo’n 300
enthousiastelingen werd ze
uitgenodigd om te
komen proefschikken. Ze kreeg naar
de hand van een
bijbeltekst de
opdracht deze tekst in een bloemstuk
uit te beelden. Elly had het in haar
vingers want het resultaat was dat ze
met nog 13 anderen werd gekozen om
mee te doen. Elly: “Uitgangspunt bij
liturgisch bloem schikken is een bijbeltekst die je eerst op je laat inwerken en
de betekenis daarvan probeert te doorgronden. Allerlei materialen helpen je
daarbij om uit te beelden wat de tekst
te zeggen heeft. Elke vorm, kleur en elk
cijfer heeft een betekenis die je kunt
vinden in bijvoorbeeld hout of steen. Ik
heb wat af lopen sjouwen met gemeentelijk snoei afval…”
Vieringen Binnenstadsgemeente:

Zondag 26 mei, ds.A. Alblas Thema:’opnieuw geboren en getogen’
Zondag 2 juni, ds.A. Alblas Dienst van Schrift en Tafel. m.m.v.de Leidse Cantorij
Zondag 9 juni, ds.A. Alblas enTon Snepvangers(De Bakkerij) Thema:‘het Broodhuis’
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men, waaronder zeven 'Psalmen voor
nu'. Sommige opwekkingsliederen
zijn opnieuw vertaald voor het liedboek. Meer info vindt u op de infor
matietafel of bekijk de speciale
website www.liedboek.nl
Nels Fahner

Het nieuwe liedboek
Het nieuwe liedboek komt eraan! Het
boek wordt op zaterdag 25 mei
a.s. gepresenteerd in de Grote
Kerk van Monnickendam.De
presentatie en het bijbehorende
liedboek festival is al uitverkocht,
maar misschien is het toch leuk
om iets te vertellen over het
nieuwe 'liedboek – zingen en bidden in huis en kerk'. In tegenstelling tot
het oude 'rode boekje' uit 1973 staan er
ook kinderliederen en gebeden in. Het
is niet alleen een boek voor in de kerk,
maar ook voor thuis. Veel blijft hetzelfde, maar tegelijkertijd is het boek veel
dikker: alle 'berijmde' psalmen zitten er
bijvoorbeeld gewoon weer in, mét meer
dan honderd varianten erbij.
En daarnaast zijn zo’n 60 procent van
de gezangen van het oude Liedboek
voor de kerken overgenomen, ongeveer
300 van de 491. Er is van alles bij geko-

Kerkennacht 2013
Vrijdagavond 21 juni, op de langste
dag, vindt er weer een kerkennacht
plaats. Net als 2 jaar geleden wordt ook
de Hooglandse Kerk opengesteld voor
het publiek. Op dit moment wordt er
hard gewerkt om van deze avond een
waardige ontmoeting te maken met de
kerk en het gemeenteleven dat er in
huist. Wilt u meehelpen om deze avond
vorm te geven? Neem dan contact op
met Jan Hulzinga J.hulzinga@tiscali.nl.

Oproep gebruik collectebonnen
Collectebonnen zijn voor de kerk MEER
geld waard dan de waarde die de bonnen vermelden. Door gebruik te maken
van collectebonnen helpt u de kerk de
bankkosten voor het inleveren van geld
terug te dringen. Voor u zijn collectebonnen meer waard omdat u op deze
manier uw bijdragen aan collectes fiscaal kunt aftrekken.
Collectebonnen zijn onbeperkt geldig in
alle wijkgemeenten van de Protestantse
gemeente te Leiden. Ze kunnen worden
aangeschaft met de volgende waarden:
€ 0,75 per bon (€ 15,00 per vel van 20
bonnen)
€ 1,20 per bon (€ 24,00 per vel van 20
bonnen)
€ 2,00 per bon (€ 40,00 per vel van 20
bonnen)
Hoe aanschaffen ?
Door overmaking van het totaalbedrag
op ING rek.no. 41878 t.n.v. Protestant-

Evensong 16 juni

De Leidse Cantorij in York

archieffoto

De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
zingt zondag 16 juni de Evensong in de
Hooglandse Kerk. ‘Thema van de
overdenking is : ‘door liefde gevangen’
Liturg is onze wijkpredikant Ad Alblas
en het orgel wordt bespeeld door Theo
Visser. Aanvang 19.00 uur.
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se gemeente te Leiden,onder vermelding van aantal,
soort gewenste vellen en
uw adres. U kunt ook gebruik maken van het formulier ‘eenmalige machtiging’ , te vinden in de lectuurkast bij de informatietafel. De bonnen worden daarna door
het kerkelijk bureau naar u opgestuurd.

Nog meer voordeel?
Als u bij de notaris vastlegt dat u voor
vijf jaar voor een vast bedrag aan collectebonnen koopt en dit bijvoorbeeld
combineert met uw bijdrage voor Actie
Kerkbalans kunt u de totale bedragen
volledig aftrekken van de belasting.
Vragen? Telefoon kerkelijk bureau:
071-5764145
Metha van Vliet
Namens het college van kerkrentmeesters

Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 2 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 27 mei.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
22 mei
25 mei

Bijbelse kernfiguren
Afrikadag 13-17.30 uur

20.00 uur Hooglandse Huys
De Bakkerij

28 mei
16 juni
17 juni

Leerhuis
Evensong
Wijkkerkeraad

20.00 uur Hooglandse Huys
19.00 uur Hooglandse Kerk
20.00 uur Hooglandse Huys

Bezoek wekelijks
OPEN KERK LEIDEN
www.openkerkleiden.nl
De samenstellers van uw nieuwsbrief ontvangen graag uw bijdragen en
mededelingen op het volgende e-mail adres:

opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Redactie:
Aad Hamoen,Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten.
Wijkpredikant:
Ds. A. Alblas, Jac. P.Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest Tel.071-5232488
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