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Zondag 29 maart 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Op Palmzondag, 29 maart 2015
Voorganger: ds. A. Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Jeugdwerk Leiden

In deze Op de Hoogte
Freedom Walk
Evensong 12 april
Tentoonstelling 700 jaar
Dankdienst
Passieconcert
Nieuwe orgelgids 2015
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miniatuur
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Vieren
in de Goede Week van Pasen
Zondag 29 maart, ds. A. Alblas. Palm en passiezondag. De lezing is uit
Johannes 12 met als kerntekst “Leve de man die door God gestuurd is!
Witte donderdag, 19.30 uur, ds. A. Alblas. Viering met muziek, meditatie en
maaltijd. Thema is ‘Het beslissende moment’.
Medewerking van de Leidse Cantorij, o.l.v. van Hans Brons.
Goede Vrijdag, 10.00 uur, Dienst van Woord en Sacrament, met avondmaalsviering aan tafel. Lezing uit Johannes 18, met als thema ‘Ik moest de waarheid
bekend maken’. De avonddienst, aanvang 19.00 uur, heeft als thema ‘Zo
moest het gaan…’ met de lezing uit Johannes 19. In de avonddienst verleent
De Leidse Cantorij haar medewerking. In beide diensten gaat ds. A. Alblas voor.
Zaterdag 4 april, Stille Zaterdag, 22.00 uur, Paaswake, samen met de LSE.
Zondag 5 april, Pasen. Voorganger ds. A. Alblas. Met feestelijke klanken van
orgel en trompet worden we begroet. Medewerking van de Leidse Cantorij.
Het thema is:

“Wakker van het eerste licht”.
In deze Op de Hoogte
‘Met open handen’

Freedom Walk, freedom talk
Zaterdag 21 maart liep een groot aantal
mensen uit de diverse geledingen van
de Leidse samenleving de Freedom
Walk door de binnenstad van Leiden.
Een
vreedzame
tocht, waar
onderweg
mensen
met elkaar
in gesprek
gingen.

Tentoonstelling 700 jaar
De voorbereidingen voor de tentoonstelling in het kader van het jubileum
van ons kerkgebouw zijn in volle gang.
Tijdens de zomermaanden zal in een
gedeelte van de kooromgang een overzicht te zien zijn over zeven eeuwen
“kerk op het hoge land”.
Op 20 december 1314 ondertekende de
bisschop van Utrecht een akte waarin
hij toestemming verleende om in Leiden
een godshuis te bouwen op het ‘hoge
land’. Dat was nog niet het imposante
bouwwerk dat wij nu kennen.
Het was een houten kapel die diende
voor de gelovigen op het hoge land, die
tot dan in Leiderdorp ter kerke moesten
gaan. In de loop der jaren werd de kerk
aanzienlijk vergroot tot het bouwwerk
dat wij nu kennen. Overigens is de kerk
nooit afgebouwd.
Om de verschillende bouw fases
te laten zien op
de tentoonstelling
heeft Joop Volker
drie maquettes
gemaakt .
Vakman pur sang!
Ze komen in de
plaats van de witte gestileerde modellen in de kerk.
Joop Volker in zijn atelier
Naast de tentoonstelling zijn er heel veel activiteiten in dit
jubileumjaar zoals de uitgave van een
jubileumboek en muziekevenementen.

De Freedom Walk eindigde bij de trappen van het Stadhuis. In de Burgerzaal
ging het daarna verder rond de vraag:
Hoe nu verder?
Informatie over organisaties en activiteiten die handen en voeten geven aan
dat wat ons in vrijheid met elkaar wil
verbinden is in een folder bij elkaar
gebracht, die te vinden is op de informatietafel in de kerk.
freedomtalkleiden@gmail.com
Evensong 12 april
Op de zondag na Pasen opent de
Leidse Cantorij de serie Evensongs
met een Paas- evensong.
Vanuit het Hoogkoor zingt de cantorij
als introïtus een hedendaags werk
van John Tavener: “As one who has
slept, the Lord has risen”, een mystieke
compositie in grieks-orthodoxe stijl.
Verder wordt het Magnificat &Nunc
Van Herbert Howells, de st. Johns
Service gezongen.
De preces & responces zijn van de
17e eeuwse componist Richard Ayleward. Zowel de chant als het anthem
zijn op tekst van de Paaspsalm 114
“Wenn Israel came out of Egypt”.

Voor een volledig programma overzicht:
http://www.hooglandsekerk.com

koffie
met de dominee en Gré
Donderdag 16 en Dinsdag 21 April
om 10.00 uur in het Hooglandse Huys.
Graag aanmelding vooraf.

Aanvang: 19.00 uur
Voorganger: ds. Ad Alblas
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composities voor de passietijd is het
‘Via Crucis’ van Franz Liszt uit
1878/1879. Het is tegelijkertijd een
wonder van verstilling en van intens
beleefde expressie in zowel zeer zachte
fragmenten als fortissimopassages. Een
van Liszt’ vermoedelijke inspiratiebronnen, Bachs ‘Chromatische Fantasie
en Fuga’, staat ook op het programma,
evenals een deel uit ‘Das
Wohltemperierte Klavier’. Onder de
koorstukken klinkt o.a. werk uit de barok
van Antonio Lotti, dat ook Bach graag
uitvoerde, en romantisch werk van Felix
Mendelssohn, die in de 19e eeuw Bachs
‘Matthäus Passion’ herontdekte en de
uitvoeringstraditie begon die tot op de
dag van vandaag voortduurt.

Dankdienst
Van onze gemeenteleden, het zilveren
bruidspaar Wilma en Alex Buijsman
ontvingen we onderstaande uitnodiging:
We voelen ons erg gezegend dat we met
Pasen ons 25-jarig huwelijk mogen
vieren.
Op zaterdag 11 april houden we daarom
om 15.00 uur een korte dankdienst in de
Hooglandse Kerk. Jullie zijn van harte
uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.
Voor de dienst is er koffie en thee
in het Hoogkoor.
Wilma & Alex Buijsman

De aanvang is om 20:15 uur
de toegang bedraagt € 15,00 / 12,50.

Actie Kerkbalans 2015.
Het jaar 2014 is voor de Leidse
Binnenstadsgemeente afgesloten met
een bedrag van € 140.000. Dat is
€ 8.000 minder t.o.v. het jaar 2013.
Maart 2015 is de LBG een bedrag
toegezegd van € 126.000. Dit is bijna
hetzelfde bedrag als in maart 2014.
Geheel Leiden heeft een bedrag
toegezegd gekregen van€ 530.000.
( € 30.000 minder t.o.v. vorig jaar).
Ik denk dat het bedrag in de loop van dit
jaar nog wel zal oplopen.
Iedereen hartelijk bedankt. Zijn er
nieuwe cijfers bekend, dan hoort u dat
van mij. Heeft u vragen of andere
informatie nodig, u kunt altijd contact
met mij opnemen.

Passieconcert in de in de
Hooglandse Kerk
Op dinsdag 31 maart vindt in de Hooglandse kerk te Leiden een bijzonder
passieconcert
plaats. Centraal
staat een van de
laatste werken
van Franz Liszt:
het verstilde
‘Via Crucis’,
Willem Brons
in de versie voor koor, solisten en
piano. Dit wordt voorafgegaan door
klavierwerk van Bach en koormuziek
van Gabrieli tot Mendelssohn. Willem
Brons bespeelt de vleugel. Hans Brons
dirigeert het Pancras Consort.

Bert Favier
contactpersoon Actie Kerkbalans LBG
Tel. 071-5311302
bjfavier@planet.nl

Liszt en Bach: verstilling én expressie
Een van de meest indrukwekkende
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Orgelgids 2015
Vorige week is de nieuwe regionale Orgelgids, met daarin de concerten
in 2015 van vrijwel alle orgels in het gebied van Alphen a.d. Rijn tot aan
de kust, inclusief Leiden, zeg Holland Rijnland, verschenen.
De gids is een uitgave van de Stichting Orgelstad Leiden en de Stichting
Orgelpromotie Zuid-Holland West. Met tal van prachtige foto’s in kleur
en een zeer overzichtelijke indeling is de gids een prettig naslagwerk
voor elke orgelliefhebber in de streek, maar ook daarbuiten.
Belangrijke evenementen dit jaar zijn de Regionale Orgeldag
op zaterdag 30 mei, een tocht langs orgels in de streek,
en de Leidse Orgeldag op zaterdag 6 juni.
De gids is o.a. verkrijgbaar in alle kerken van de aangesloten
organisaties en bij alle VVV-kantoren in Zuid-Holland West.
Hij kan ook besteld worden via: www.orgelzhwest.nl
Theo Visser
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Passieconcert Pancras Concort
Moderamen
Witte Donderdagviering
Goede Vrijdag
10.00 uur en
Paaswake LSG en LBG
Kerkenraad
Evensong Leidse Cantorij
Koffie met de dominee en Gré
Kring Kerkgeschiedenis
Koffie met de dominee en Gré
Koorvesper

20.15 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
21.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
17.00 uur !

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

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 12 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 6 april.
Website:

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.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
Wijkpredikant: Ds. A.Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
Tel. 071-5232488
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