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Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 2 maart 2014
Voorganger: ds. A. Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Kosten Kerkelijk Bureau

Vieren:
Zondag 2 maart, ds. A. Alblas. Met medewerking van de Leidse Cantorij.
Thema van de dienst: “Blind vertrouwen”.
Zondag 9 maart, ds. A. Alblas. We volgen Jezus bij zijn beproeving in de
wildernis. De verzoeking om ‘alle koninkrijken van de aarde’ in de macht te
krijgen staat tegenover de nederige intocht in Jeruzalem.
Zondag 16 maart, ds. A. Alblas. Thema: de beproeving van rijkdom en geld.
Jezus reinigt de tempel: geloof en liefde zijn voor geen goud te koop.
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Zondag 9 maart 2014, 19.00 uur, Hooglandse Kerk:

Cantatedienst met het Leids Cantate Consort
Onder leiding van Wouter Verhage.
Bach BWV 7: “Christ unser Herr zum Jordan kam”.
Oscar Verhaar, altus,
Scott Welstead, tenor,
Yoni van den Brink, bas.

40 dagen tijd
Op Aswoensdag, 5 maart, begint de
Veertigdagentijd en leven we
toe naar Pasen. De sobere maaltijd en
de Vesper, om half zeven en om half
acht in het hoogkoor van de
Hooglandse Kerk, vinden plaats in
samenwerking met de Studenten
Ekklesia en de Marewijk.

Wereldgebedsdag
Vrijdag 7 maart 2014 om 20.00 uur
vieren we in Leiden
Wereldgebedsdag in de
Lokhorstkerk,
Pieterskerkstraat 1.
De liturgie is dit jaar
geschreven door
vrouwen uit verschillende christelijke
kerken in Egypte.

Vorige week zondag, 23 februari, kon u
intekenen op een 40 dagenkalender.
Deze kalender geeft suggesties om
deze stille tijd van het kerkelijk jaar op
passende wijze in te vullen. De
kalender is vandaag, 2 maart,
beschikbaar voor degenen die zich
daarvoor hebben aangemeld.

Cantatedienst 9 maart
Het Leids Cantate Consort onder
leiding van Wouter Verhage zingt in de
cantatedienst in de Hooglandse Kerk
“Christ unser Herr zum Jordan kam”.

Lia van der Laan heeft speciaal voor de
40 dagen tijd een veertigtal gebeden
geschreven om de dag mee te
beginnen. `Ik denk dat heel wat mensen
steun kunnen hebben aan deze
gevoelvolle gebeden`, meent onze
wijkpredikant Ad Alblas. Een aantal
exemplaren van de bundel komen op
de info-tafel voor in de kerk.

Solisten zijn Oscar Verhaar, altus,
Scott Welstead, tenor en Yoni van den
Brink, bas.
Dit werk is een koraalcantate,
gebaseerd op het dooplied van
Maarten Luther. In de muziek is het
opwellende water van de Jordaan te
horen. Het werk heeft een imponerend
openingskoor en maar liefst drie aria’s,
alle even bijzonder.

Gespreksgroep Kerkgeschiedenis
De volgende bijeenkomst van de
gesprekskring ‘Wat betekent de
kerkgeschiedenis voor ons?’ vindt
plaats op donderdagochtend 6 maart,
van 10.00 tot 12.00 uur in het
Hooglandse Huys.
Dr. Matthijs de Jong is onze gast en het
onderwerp is: Bijbelvertalen, en in het
bijzonder de Bijbel in Gewone Taal.
De kring komt ook bijeen op
donderdagochtend 27 maart. Voor
verdere informatie kan men zich
wenden tot Jan den Boeft.
(telefoon 5132657).

In gesprek met …
Theodor Wübbels.
Iedereen heeft wel een
beeld van andere
landen en culturen in
de wereld. Door studie,
vakantie, boeken,
documentaires en
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reisverhalen op tv… Maar hoe is het om
langere tijd ergens te wonen en te
werken? En wat was de reden om die
stap te zetten?
De serie "In gesprek met ..." wordt
geopend door Theodor Wübbels. Wij
gaan met hem in gesprek over zijn
omzwervingen in Afrika als missionaris.
Hij is lid van de Missionarissen van Mill
Hill en heeft vele jaren gewerkt in
Congo, Brazilië en Kenia.
Momenteel oriënteert hij zich op het
pastoraat in multicultureel Nederland.
Het gesprek met Theodor Wübbels
vindt plaats op maandag 10 maart 2014
om 20.00 uur aan Rapenburg 100.
De toegang is vrij.

De taalcursus is afgelopen en het werk
aan de Universiteit gaat beginnen.

Verdiepingskring
Op 29 januari ging het over ‘staan in het
licht, hoe doe je dat?’ De kringleden
kwamen in gesprek over de betekenis
van ‘woord, gevoel en rite’ naar
aanleiding van de doopgedachtenis. Op
19 februari kwamen we spontaan te
spreken over het thema “Wat als het
kwaad een goed mens treft”. Zien we
hierin de straffende hand van God of is
God toch niet zo almachtig dat Hij alles
in de hand heeft of wil hebben?
Op 11 maart en 3 april zijn de volgende
bijeenkomsten, steeds om acht uur in
het Hooglandse Huys, waar
nieuwkomers (altijd) aan kunnen
schuiven.

Maar eerst moeten er allerlei praktische
zaken geregeld worden. Het huis moet
ingericht worden, personeel aangesteld
en de school moet opgezocht worden;
alles kost veel meer tijd dan in
Nederland. Er is een auto gekocht en
een brommer, maar zonder dat Judith
en haar man hun gezicht laten zien.
Voor een buitenlander is alles immers
veel duurder. Gelukkig krijgen ze veel
hulp van hun huisbaas, emerituspredikant en docent aan de Universiteit.
De kinderen gaan naar school en zijn
om 1 uur weer thuis. Na een warme
maaltijd begint de lange middag buiten
spelen. De straat is verkeersvrij en het
spelen is veilig. Naar de televisie en het
tablet wordt niet meer omgekeken!

Pulang ke Kupang.
Dat betekent voor Judith van den Berg,
ons kerklid dat in december 2013 voor
Kerk in Actie is uitgezonden naar
Indonesie, ‘Thuiskomen in Kupang’.
Kupang, zo heet de plaats waar de
familie nu woont en ook gaat werken.

Judith houdt regelmatig een weblog bij
op de website www.kerkinactie.nl. U
kunt zich ook op het weblog abonneren,
zodat u via e-mail op de hoogte wordt
gehouden van haar belevenissen.
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Verborgen voor zijns volks gezicht,
Bereidt zich Jezus tot den plicht,
Waarop hij 't oog des geestes vestte,
En toeft in 't hart der woestenij.
Reeds veertig dagen vastte hij,
Maar nu, nu hongert hem ten leste.
(Nicolaas Beets, Gedichten)

Agenda
2 maart
5 maart
5 maart
11 maart
13 maart
13 maart

Cantatedienst
Vesper Aswoensdag
Moderamenvergadering
Verdiepingskring
Kerkgeschiedenis
Kerkenraad

19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 16 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 10 maart.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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