Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 15 februari 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Huur, onderhoud kerkelijke
Gebouwen.

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 februari 2015
Voorganger: ds. A. Alblas

Vieren:
Zondag 15 februari, ds. A. Alblas. In deze dienst zal de Heilige Doop worden
bediend. Thema: ‘een heilzame aanraking’.
Zondag 22 februari, ds. A. Alblas. Begin van de Veertigdagentijd.
We gaan het project van de kindernevendienst volgen: ‘met open handen’.
Zondag 1 maart, ds. A. Alblas. Zondag Reminiscere. De Leidse Cantorij
o.l.v. Hans Brons verleent muzikale medewerking.
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Marcus 1: 40-41
Uit: Bijbel in gewone taal

Er kwam ook een man met een huidziekte bij Jezus.
Hij knielde voor Jezus en vroeg hem om hulp.
De man zei: Áls u wilt, kunt u mij beter maken.
Jezus had medelijden met de man.
Hij raakte hem aan en zei: ‘ik wil dat je beter wordt.

Project voor de veertigdagentijd en
Pasen 2015
Het thema van
deze veertigdagentijd is
‘Met open
handen’. Met
de kinderen
staan we stil
bij de verschillende betekenissen die
open handen kunnen hebben. Dat doen
we aan de hand van posters waarop
een verhaal verteld wordt over Eef. De
posters komen voorin de kerk te
hangen.

mee de kerkzaal in en daarna mee naar
huis.”
Namens de kindernevendienst:
Anneke Loof

Aswoensdag
Woensdag 18 februari vieren we samen
met LSE en Marewijkgemeente het
begin van de veertigdagentijd.
Om 18.30 uur is er een sobere maaltijd
in de Tuinzaal. Tijdens de maaltijd zal
er een collecte worden gehouden voor
de onkosten en een nader te bepalen
goed doel.
Vesper
Aansluitend aan de maaltijd zal er een
vesper zijn in het hoogkoor.
Mocht u alleen de vesper willen bezoeken: de ingang is in het Hooglandse
Huys.
Aanvang 19.30 uur.

De posters van de projectverbeelding
vormen een stripverhaal. Elke week
komt er een nieuwe plaat bij, waardoor
steeds meer van het verhaal in beeld
wordt gebracht. Het verhaal gaat over
Eef, een meisje dat helemaal alleen met
de trein naar opa en oma gaat.
Hoewel… Als je goed kijkt, zie je dat ze
niet helemaal alleen is. Haar opa zit ook
in de trein, maar hij verkleedt zich zodat
ze hem niet herkent.
Als wij op weg gaan naar Pasen, lijken
we een beetje op Eef. We zijn onderweg, we weten nog niet precies wat we
onderweg zullen meemaken. Maar als
we goed kijken, zien we dat er steeds al
iets van Pasen te zien is. Je kunt op
weg gaan naar het feest van het nieuwe
leven, maar dat leven gaat ook steeds
al een beetje met je mee. Wie zijn handen opent, krijgt daar iets van te zien.

_______

Foto: OdH

De nieuwe ‘Burcht’ zaal
In de afgelopen maanden zijn de kerk
woningen aan de westkant van de kerk
weer voor bewoning geschikt gemaakt
en inmiddels betrokken. De binnenplaats achter de woningen is op een
fraaie manier overdekt zodat er een
nieuwe zaal is ontstaan.
Over een paar weken moet het
complex, waarin ook toiletten en een

Palmpasenstok
“Tijdens de Lijdenstijd zullen de kinderen ook elke zondag werken aan hun
Palmpasenstok. Die stok krijgen ze in
de kindernevendienst en daar wordt
dan elke keer iets aan toegevoegd. Op
Palmzondag nemen ze de stok eerst
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kerkhuisruimte is opgenomen, bouwkundig klaar zijn, waarna er wordt nagedacht over de inrichting. Half maart
zal de bouwcommissie het geheel
overdragen aan het College van kerkrentmeesters aldus projectleider Ruud
Breedveld.
De nieuwe ruimtes zullen zeker gaan
bijdragen aan het multifunctionele
gebruik van de Hooglandse kerk.

mee en gaat naar een steengroeve om
te zien hoe ouders hun geld verdienen.
De bedoeling is dat mw. Van der Laan
na terugkomst een presentatie zal
geven over haar belevenissen in
Tanzania.
U kunt haar volgen via google:
ga naar ‘liauitleiden’, klik op Blijf op de
hoogte en meld je aan op de mailinglist.
Geluidsinstallatie
Hooglandse Kerk
De kerkenraad heeft een brief aan het
College van Kerkrentmeesters (CvK)
geschreven over de vele klachten
vanuit de Leidse Binnenstadsgemeente
over het functioneren van de
geluidsinstallatie. Het gaat om de
ringleiding voor slechthorenden, de
problemen met de geluidsinstallatie zelf
en de vaak slechte geluidsoverdracht
naar de kerkomroep.

Cantatedienst
In de
Hooglandse
Kerk klinkt
opnieuw
prachtige
Bachmuziek.
Dit keer ten gehore gebracht door het
Leids Cantate Consort, dat onder
leiding staat van Iason Marmaras. Op
deze 1e zondag van de
Veertigdagentijd voor Pasen luisteren
we naar de paascantate BWV 4 ‘Christ
lag in Todesbanden’. Bach heeft veel
gecomponeerd voor de lijdenstijd, maar
voor Pasen is nauwelijks iets bekend,
behalve dit vroege werk van Bach,
mogelijk uit 1707. De oorspronkelijke
vorm is ons niet meer bekend. We
horen de latere bewerking uit de jaren
1724 en 1725, maar het karakter van
een echt ‘jeugdwerk’ is duidelijk
hoorbaar. De tekst is gebaseerd op het
paaslied van Martin Luther uit 1524.
Muzikaal bezien sluit de vorm aan bij
het zeventiende eeuwse koraalconcert.

Slechthorende gemeenteleden wonen
onze diensten niet meer bij omdat zij
simpelweg de viering niet meer of
onvoldoende kunnen horen. We hebben
aan het CvK aangegeven een nieuwe
ringleiding aan te leggen, maar wellicht
geeft het plaatsen van een FM- of
Infrarood systeem meer flexibiliteit in
een gebouw dat multifunctioneel wordt
gebruikt. De slechthorenden kunnen
dan ook buiten de kerkdiensten van het
systeem gebruik maken.
Vanuit de gemeente horen we
regelmatig klachten over het
overbrengen van het geluid via de
huidige installatie. Deze hangt al meer
dan 20 jaar en vertoont ernstige
gebreken. De vraag is of er sprake is
van het einde van de technische en
economische levensduur van de gehele
installatie of delen er van. Ons voorstel

Tanzania
Ons gemeentelid Lia van der Laan
reist deze maand door Tanzania via
Compassion om samen met nog 34
andere sponsorouders haar sponsorkind te bezoeken. De groep bezoekt
een school, maakt een kerkdienst
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aan het CvK is om de installatie door
een deskundig bedrijf te laten
inspecteren. Op basis daarvan kunnen
voorstellen tot vervanging of verbetering
worden opgesteld. Wij willen met name
ook aandacht vragen voor de
mogelijkheden om de bediening van de
aansturingsapparatuur te
vereenvoudigen. Dit is voor onze
vrijwilligers van de geluidsploeg van
groot belang en er zijn technische
oplossingen beschikbaar. Naast de
Erediensten zal een nieuwe of
verbeterde installatie ook grote
voordelen opleveren bij het
multifunctioneel gebruik van de kerk.

van de kerken, is taboe. Welke rol
speelt de kerk? Zolang de samenleving
zwijgt, verandert er niets, al willen
president Jokowi en zijn regering een
mentale revolutie aangaan.
Maar ook in de kampongs liggen de
machtsverhoudingen vaak zo vast dat
zelfs de dominee zich nauwelijks durft
uit te spreken. Gelukkig zijn er in Timor
en Sumba ook tekenen van een
mentale revolutie. Zo heeft de kerk van
Sumba een vrouwencentrum opgericht,
waar slachtoffers van geweld terecht
kunnen. Vrouwelijke Indonesische
predikanten preken van een andere
weg, waarin ieder zijn steentje kan
bijdragen, als instrument van vrede,
gerechtigheid en vergeving.
Judith is gevraagd door de Stichting
Eprafas en door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken pastorale zorg te
verlenen aan Nederlandse gevangenen
in Indonesië.

Onze aansluiting op de kerkomroep zit
op een losse zender die in het midden
van de kerk aan het plafond hangt.
Deze zender pakt van grote hoogte het
omgevingsgeluid op en zendt deze door
naar de kerkomroep. Het geluid komt
op deze wijze verzacht en vervormd op
de zender. We hebben gevraagd om
een directe aansluiting op de mengtafel
waardoor het geluid correct ontvangen
kan worden zodat onze luisteraars de
dienst helemaal kunnen volgen.
Het College van Kerkrentmeesters heeft
onze brief besproken en iemand uit
haar midden aangewezen om op basis
aan onze voorstellen actie te nemen.

Potgrondactie
voor Bijbels Pakistan
Christenen in Pakistan hebben het
moeilijk. Vervolging is aan de orde van
de dag én het land wordt
geteisterd door
overstromingen. Toch
gaat de evangelisatie
onder moslims
onverminderd door. De
roep om méér Bijbels
klinkt luid. Stichting
Hulp Vervolgde Christenen
(HVC) is daarom de actie
‘Plant Een Bijbel’ gestart. Door mee te
doen aan de potgrondactie helpt u
Gods Woord planten in Pakistan.
Mogen we op u rekenen?
U kunt t/m 28 februari 2015 zakken
potgrond bestellen voor slechts

Cent van Vliet

De Doodstraf in Indonesië.
Judith van den Berg-Meelis bericht ons
over de doodstraf in Indonesië. Zes
buitenlandse gevangenen, waaronder
een Nederlander, werden onlangs daar
ter dood gebracht. In de gevangenissen
in Indonesië zitten vooral arme mensen
die geen mogelijkheid hadden hun
proces te “sturen”. Openlijke kritiek, ook
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€ 4,50 per zak (40L). De potgrond is
universeel bruikbaar voor binnen en
buiten. Ga naar www.planteenbijbel.nl.

opgericht door Gijsbert Karel van
Hogendorp, destijds de vicepresident
van de Raad van State.
Bron: NBG

Ophalen:
Op zaterdag 7 maart 2015 kunt u uw
bestelling ophalen bij één van de
ophaalpunten bij u in buurt. Bekijk de
ophaalpunten op de actiewebsite.
Geef een Bijbel..
Met de opbrengst van 2 zakken potgrond geeft u een Bijbel in Pakistan.
Geen potgrond nodig? U kunt alsnog Bijbels schenken op
www.planteenbijbel.nl.

Oproep:
De commissie die de
tentoonstelling voorbereidt
in het kader van 700 jaar
Hooglandse Kerk zoekt
gemeenteleden die zich
eenmalig willen verkleden
als dominee voor een film
en fotosessie. Dit zal
medio april plaatsvinden.
Het gaat om10 mannen in
de maten 50/52, 52/54,
lengte 1.75 -1.80 en één vrouw met
gemiddelde lengte.
Heeft u belangstelling, laat het ons
weten via e-mail:
tentoonstelling700jaar@gmail.com
of postadres: Morsweg 152 2332 ER
Leiden.

_______

Jubileumboek NBG
Ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van het NBG heeft prof. dr.
F.A.van Lieburg in opdracht van het
Nederlands Bijbelgenootschap een
wetenschappelijk jubileumboek
geschreven.
Fred van Lieburg is als bijzonder
hoogleraar geschiedenis van het
Nederlands Protestantisme verbonden
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het boek met de titel De wereld in is
vanaf deze maand verkrijgbaar in de
boekhandel.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan mr. J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State in de
Kloosterkerk in Den Haag. Bijzonder,
want op deze locatie werd op 10 augustus 1814 de Haagse afdeling van het
Nederlands Bijbelgenootschap

Koorvesper 15 februari
Vanavond om 19.00 uur is er weer een
koorvesper in de Hooglandse kerk.
Sinds het najaar worden deze diensten
gehouden en mogen zich in een toenemende belangstelling verheugen.
Het gemotiveerde en betrokken
projectkoor onder leiding van Theo
Visser verzorgt de muziek: een psalm,
het Magnificat en een motet.
Bewust geloven
Om het beoogde ‘maatwerk’ te kunnen
leveren worden er dit jaar drie groepen
gevormd. Een zevental belangstellenden heeft zich gemeld en gaan binnenkort met elkaar in gesprek.
Het belooft een bijzonder jaar te worden
met een aantal geloofsbelijdenissen als
afsluiting.
5

Koffie met de dominee
Tweemaal per maand zit dominee Alblas op een ochtend klaar
met koffie in het Hooglandse Huys. De eerstvolgende ontmoetingen zijn a.s. dinsdag 17 februari en donderdag 19 februari,
steeds van 10.00 tot 11.45 uur. Met elkaar praten over alles
en nog wat, zonder een speciaal onderwerp.
Aanmelding hiervoor is noodzakelijk om de tafel niet te vol te
maken of om eventueel een bijeenkomst (bij onvoldoende
aanmeldingen) te kunnen afzeggen.
Dat kan bij ds. Alblas of bij ouderling Gré van der Voorst (5135915)
Agenda
15 februari
17 februari
18 februari
19
22
4
5

februari
februari
maart
maart

Koorvesper
Koffie met de dominee
Sobere maaltijd
Viering Aswoensdag
Koffie met de dominee
Cantatedienst
Moderamenvergadering
Kring Kerkgeschiedenis

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

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

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 1 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 februari.
Website:

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Bezoek ook wekelijks
OPEN KERK LEIDEN
www.openkerkleiden.nl

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
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