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Zondag 24 mei 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Vandaag

Pinksterzondag
Voorganger: ds. A. Alblas
Organist Theo Visser
Medewerking:
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

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

In deze
Op de Hoogte:
21e verjaardag LBG
Wat mensen beweegt..
Kerkennacht 2015
Hulp aan Nepal
Kindermusical 4 juli
Gospelconcert
Evensong
Speeltuinmiddag
Avondsmaalproject
Tentoonstelling 700 jaar

Komende weken:
Dienst zondag 31 mei
10.00 uur ds. A. Alblas
Heilige Doop.
Dienst zondag 7 juni
10.00 uur ds. A. Alblas
Heilig Avondmaal.
Mmv. de Leidse Cantorij
o.l.v. Hans Brons.

Heilige Geest, Gij zijt als het licht,
Kom dan, wek ons tot nieuw leven, herschep ons.
Lied 688 vers 4 Nieuwe Liedboek

daarna met de verschillende groepen,
kringen en individuen in gesprek te
gaan over Gods aanwezigheid in ons
leven en in de samenleving.
21 jaar is ook een goede gelegenheid
om met een gebruik te stoppen,
namelijk het bijeenbrengen en uitdelen
van bloemen met Pinksteren.
Pasen 2015

Cent van Vliet
voorzitter kerkenraad

Foto: Niek Bavelaar

21e verjaardag van de
Leidse Binnenstadsgemeente
De 21ste verjaardag van de LBG valt
samen met het 700 jarig bestaan van
de Hooglandse kerk. De kerk van alle
eeuwen en van alle tijden, maar er is in
de loop van de eeuwen veel veranderd.
Putten uit dezelfde bron, maar wel op
een dynamische wijze die inspeelt op
ontwikkelingen in de samenleving en
het leven van mensen.

Wat mensen beweegt..
Vanaf januari 2015 is Henny van der
Mark in de Leidse
Binnenstadsgemeente
als kerkelijk
medewerker aan de
slag gegaan. In de
afgelopen maanden
heeft ze heel wat
gesprekken gevoerd met mensen over
wat hen beweegt om kerkdiensten bij te
wonen en in het bijzonder de
Hooglandse kerk te bezoeken.

Inmiddels is in onze geloofsgemeenschap een nieuwe generatie aangetreden en veel LBG'ers van het eerste
uur zijn ons ontvallen. Zat in 1994 een
zekere gemeenschapszin in de aderen
van mensen en in de structuur van de
kerk, tegenwoordig is de hoofdstroom
van het denken van veel gelovigen en
zoekenden individueel.

Een korte impressie van de reacties die
ze kreeg:
“groeien in mijn geloof”
“delen van ervaringen en samen
dingen doen”
“oren en ogen hebben voor de
behoeften van anderen”
“genieten van de muziek, het kleur- en
klankspel in de kerk”
“nieuwe manieren van spiritualiteit
ontdekken”
“inspiratie om vrijwilligerswerk te gaan
doen, zowel binnen als buiten de kerk”
“vanuit het geloof ook
verantwoordelijkheid voelen voor de
maatschappelijke ontwikkelingen,
meedoen aan collectes voor Nepal,
meelopen met de Freedom Walk en
“Je suis Charly”.

Eenentwintig is een jaartal om bestaande vormen van inspiratie, geloof en
rituelen te ijken en met elkaar om te
zien naar nieuwe mogelijkheden. De
eerste contouren van een nieuw
beleidsplan zijn in de kerkenraad
besproken. Wat kan ons binden en
verbinden? Vervolgens is in enkele
groepen en kringen gesproken over het
profiel en de activiteiten van de LBG.
De zomer wordt gebruikt om de
contouren verder af te ronden om
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“elkaar vragen durven stellen over
zingeving”
“mensen met ieder hun eigen
achtergrond, kunnen elkaar ontmoeten
en van elkaar leren”
“bezoek aan het stiltecentrum geeft mij
rust”
De komende tijd zal in het teken staan
van contact met mensen die onbekend
zijn met of meer willen weten over de
Leidse Binnenstadsgemeente, u kunt
Henny elke vrijdagmiddag tegenkomen
in de Hooglandse Kerk tijdens de
openstellinguren. Daarnaast kunt u haar
altijd bereiken via de mail.
Waarvoor hartelijk uitgenodigd!
kerkelijkmedewerker.hvdm@gmail.com

te gaan staan.
Poëzie op de kansel. Om een gedicht
vanaf de kansel voor te lezen of voor te
dragen is opgave vooraf noodzakelijk.
Dit kan bij Henny van der Mark,
kerkelijkmedewerker.hvdm@gmail.com.

Hulp aan Nepal
Vorige week
zondag was
de opbrengst
van de
schaalcollecte aan
de uitgang bestemd voor het dorp
Changu in Nepal, waar ons gemeentelid
Ram Budhathoki vandaar komt en waar
zijn familie en vele anderen zijn
getroffen door de zware aardbevingen.
Vorige week zondag was er nog een
hevige naschok. De mensen daar
hebben op dit moment nauwelijks enig
perspectief. De schaalcollecte heeft een
bedrag van € 804,36 opgebracht. Dit
bedrag zal door het kerkelijk bureau
worden overgemaakt naar NL02 RABO
0157 8506 41, t.n.v. Nepal Samaj
Nederland, onder vermelding van 'dorp
Changu'. Het geld gaat dan rechtstreeks naar dat dorp. Was u er vorige
week niet en wilt u nog een bedrag
doneren dan kan dat op genoemd
rekeningnummer met vermelding van
‘dorp Changu’.
De opbrengst van de verkoop van taart,
cake en koek door onze jeugdgroep FC
Hoogland tijdens het koffiedrinken in de
Tuinzaal heeft het mooie bedrag van
€ 450,50 opgeleverd. Ook dit bedrag
wordt overgemaakt voor het dorp
Changu.
Veel dank voor de initiatieven en uw
gulle gaven.

Kerkennacht in de Hooglandse
Zelf op de kansel? Vrijdag 19 juni is je
kans om meer te zien en van je te laten
horen in de Hooglandse Kerk in Leiden.
Deze avond is de kerk van 20.00uur tot
23.00uur voor iedereen geopend. In de
kerk zullen 1000 lichtjes branden en is
er gelegenheid om ook zelf een lichtje
aan te steken. Kom
en laat je verrassen
op deze avond die in
het teken staat van
Licht en Ontmoeting.
Op de site van de
LBG
www.leidsebinnenstadsgemeente
kunt u meer lezen over de Kerkennacht.
De Kerkennacht heeft ook een pagina
op Facebook, wilt u vragen of uw
vrienden de Kerkennacht willen liken?
Op deze manier verspreidt het nieuws
over de Kerkennacht zich in een groot
gebied.
In de kerk is er gelegenheid om in het
stiltecentrum te zitten, naar muziek te
luisteren, te zingen en zelf op de kansel

Metha van Vliet
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Kindermusical 4 juli
Vrijwilligers
gevraagd!!
Op zaterdag 4
juli wordt er een
kindermusical
opgevoerd voor
kinderen van de
PGL en hun vriendjes en vriendinnetjes.
Gedurende de dag zingen, repeteren en
knutselen de kinderen voor de
eindvoorstelling die om vier uur
begint en om kwart over vijf eindigt.
De musical is voor iedereen vanaf
4 jaar geschikt.
Maar.. we hebben veel vrijwilligers
nodig om deze dag te laten slagen. Om
de kinderen te begeleiden (2 per groep
van tussen de 7-20 kinderen), om de
knutsels en de kleding voor te bereiden
en om te schminken.
Daarom een oproep; wie wil ons
helpen de kindermusical op 4 juli tot
een groot PGL-succes te maken?
Meld je aan via het mailadres:
kindermusicalleiden@kpnmail.nl
(met naam, adres, telefoonnummer en
eventuele voorkeuren).

Gospelconcert Marekerk
Gratis Black American Gospel Concert!
Zaterdag 6 juni a.s. om 19:30 uur geeft
FireChoir een spetterend concert in de
Marekerk (Lange Mare 48 in Leiden).
Kom mee-swingen op de klanken van
Joyful (uit de film Sister Act 2) en
andere bekende en minder bekende
gospel liederen. Entree is gratis. De
kerk biedt ruimte aan zo’n 400
personen, dus kom op tijd want vol=vol.
FireChoir is een
multicultureel black
gospel
gemeenschapskoor
van meer dan 100
professionele
amateurs, opgericht
in 2008. Zij zingen
Amerikaanse stijl
black gospel
muziek dat wereldwijd populair is.
In 2013 heeft het koor twee maal
opgetreden met Barbara Streisand in
Ziggo Dome. Grijp je kans en kom
luisteren!
Happietaria Leiden
3e Binnenvestgracht 23,
Happietaria Leiden is een geheel vrijwillig opgezet pop- up restaurant dat
wordt gerund door studenten vanuit de
christelijke studentenverenigingen in
Leiden. De winst van het restaurant
gaat naar het goede doel.
Het doel van Happietaria Leiden 2015 is
om geld op te halen voor Bid- Network.
Bid-Network is een organisatie die
vrouwelijke ondernemers uit verschillende ontwikkelingslanden helpt hun
onderneming tot een succes te maken.
Bid-Network zorgt voor feedback op
ondernemingsplannen, trainingen,
toegang tot coaching programma’s en
natuurlijk financiële steun. Door het
groeien van deze ondernemingen

Wie: iedereen die het leuk vindt om met
kinderen te werken
Wanneer: zaterdag 4 juli
Waar: Hooglandse kerk
Hoe laat: 9.45 tot 17.15 uur. De kleinste
groep (groep 1 en 2) start om 12.30 uur
en om 15.00 uur gaat er geschminkt
worden.
We rekenen op veel medewerking!!
vriendelijke groet van de
voorbereidingsgroep:
Bely Voskamp, Alieke Wildenbeest,
Antje Ras, Marjolein Labuschagne,
Aenneli Houkes, Sietske de Jongh
en Cent van Vliet
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ontstaan er meer baanmogelijkheden
voor de lokale bevolking.
Happietaria Leiden is geopend van 8 tot
en met 30 mei vanaf 17:30uur. Op
zondag is het restaurant gesloten.
Adres: 3e Binnenvestgracht 23 Leiden.

Hooggetijden
Op 6 juni om 14.30 uur gaat de serie
Hooggetijden van start. Een kwartier
met muziek en meditatie tussen het
boodschappen doen door.
Orgelmuziek omgeeft de lezing
van de Psalm van die week waarover
een voorganger een korte gedachte
geeft.
Het is een ‘inloopviering’ waarbij
passanten gauw even blijven staan,
of zitten.
OKL

www.happietarialeiden.nl .
U bepaalt zelf hoeveel u extra geeft!
Hopelijk tot ziens!
Evensong op 14 juni

Koffie met de dominee en Gré
De volgende ochtenden van ‘Op de
koffie met de dominee en Gré’ zijn op
dinsdag 9 juni en donderdag 18 juni.
Graag aanmelding vooraf bij Gré van
der Voorst, tel. 5135915.
De Schola Davidica uit Utrecht o.l.v.
Lisette Bernt is in de Hooglandse heel
vertrouwd, en zeker na het gezamenlijke optreden met de Leidse Cantorij
tijdens de jubileumevensong ook
heel bekend.
Op 14 juni begint het koor met ‘A new
commandment’ van Thomas Tallis,
gevolgd door het intochtslied onder
dezelfde titel uit de bundel van Iona.
De openingsgebeden zijn gecomponeerd door Gert Oost en de
canticles worden gezongen in een
zetting van John Stainer.
Als anthem klinkt ‘the spirit of the
Lord’ van Edward Elgar en gezamenlijk
zingen we de slothymne: ‘hills of the
Nord, rejoice’. Het thema van de
lezingen en meditatie luidt:
‘in de vallei van zijn liefde’.
Hierin klinken teksten van de
moslim-mysticus Rumi, tegen de
achtergrond van de gedachten
van Franciscus van Assisi.
Aanvang 19.00 uur

Verdiepingskring
Op 4 juni is de laatste ontmoeting-over
de-tijden met een Bijbelse figuur,
belichaamd door één van de groepsleden.
Ten slotte is er een afsluitende avond
op 25 juni.
Bewust geloven
De beide groepen beleven spannende
avonden. Doordat de totaal 10
voorziene avonden alle in enkele
maanden zijn gepland is de groepsintensiteit groot. De afsluitende
(belijdenis-)dienst zal plaatsvinden
op zondag 5 juli.
Ambtsdragers
Op pinksterzondag is er bevestiging van
ambtsdragers. We begroeten Diony
Hoogstraaten, die Jan-Peter Loof gaat
opvolgen als jeugdouderling, Aad
Hamoen, die een nieuwe plaats
inneemt en Willem Stolk, die zich vooral
op de Citykerk gaat richten.
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Voor een volgende periode worden
bevestigd Cent van Vliet en Jitske
Visser, die beiden hun werk in
het moderamen voortzetten. Na afloop
van de ambtsperiode geven twee
ouderlingen het ambt weer terug
aan de gemeente: Jan-Peter Loof
en Aiko de Raaf.

laat hij zien hoe de oosterse en
westerse kerken met het geheim
van Gods nabijheid omgaan.
Na de uitleg zal hij de in de
Hooglandse Kerk aanwezige
icoon volgens Oosters ritueel wijden.
Het koor van de Koptische Kerk in
Amsterdam verleent medewerking.
Daarbij zal iconenschilder Piet van der
Ploeg vertellen over de bijzondere
totstandkoming van een eigentijdse
icoon.

Speeltuinmiddag
Doopouderproject
Zondag 14 juni vanaf 11.30uur (na de
kerkdienst) tot ongeveer 15.00 uur
vieren we onze speeltuinmiddag.
Dit jaar is de
locatie
Speeltuin het
Zuiderkwartier
Anjelierstraat 5
In Leiden.
Zoals ook in
voorgaande jaren willen wij jullie vragen
om iets te eten en te drinken mee te
nemen (wij zorgen voor bekertjes etc.)
zodat we met elkaar kunnen delen.
Wij hopen op een grote opkomst!
Wel willen we jullie vragen om je even
aan te melden door te mailen naar
mariusenmonica@ziggo.nl

Avondmaalsproject 2015
De Bakkerij
Het Safe Park in Duncan Village, ZuidAfrika heeft een heel concrete wens, die
wellicht met het Avondmaalsproject
2015-‘16 kan worden vervuld, namelijk
de plaatsing van een 2e rondavel (een
ronde hut) op het terrein. Die zou
ingericht kunnen worden als kleine
bibliotheek en plek waar huiswerk
gemaakt kan worden. Daarnaast zou de
ruimte gebruikt kunnen worden door de
maatschappelijk werker bij het geven
van psychische hulp en ondersteuning.
Veel kinderen hebben traumatische
ervaringen en het is goed als daar een
aparte ruimte voor beschikbaar is.

Hartelijke groet,
Hilda, Monica en Marius (06-49900384)

Duncan Village
Duncan Village is een krottenwijk in
Buffalo City (Zuid-Afrika), waar 80.000
mensen in extreme armoede, dicht op
elkaar gestouwd in 14.000 shacks
(krotten) leven. Het groeiende aantal
wezen en kinderhuishoudens als gevolg
van de HIV/Aids epidemie in Zuid-Afrika
is er een groot probleem. Voor de start
van het Isibindi-project was er geen
enkele ondersteuning van erkend
maatschappelijk werk aanwezig.

Inwijding icoon
Op zondagmiddag
7 juni is er om 16.00
uur een vesper voor
alle belangstellenden, waarin de
bisschop van de
Koptische Kerk in
Nederland, bisschop
Arseny, vertelt over de betekenis van
iconen. Samen met de wijkpredikant
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Een Safe Park is onderdeel van het
Isibindi-project. Het idee van het Safe
Park is dat er een veilige plek is waar
kleine kinderen overdag worden
opgevangen, terwijl hun oudere broers
of zusjes daar na school hulp krijgen bij
hun huiswerk, het leren omgaan met
geld, het aanleggen van een
groentetuintje en de keuze van een
opleiding.

Geleide', de woorden zijn van Joost van
den Vondel en de melodie van
A.C.Schuurman.
Ook komt de heilige Thomas in Caribische versie langs met Sonny Rollins'
'Saint Thomas' en wordt de surprise
'Blue Bossa' van Kenny Dorham
uitgepakt.
Concertino voor Altsaxofoon solo door
Pieter Kousemaker
19 juni 2015 : 19.45 - 20.15 uur.
Toegang vrij

Sinds kort staat er ook
een ronde hut, een
rondavel, waar de
kinderen bij regen of
koud weer in kunnen
spelen.
De kosten van een
tweede rondavel zijn
begroot op € 7.000,-.
Dat is zo’n € 800,- meer dan de
opbrengst van de Avondmaalscollecte
van vorig jaar. Maar met een beetje
extra inspanning moet we dat toch
samen kunnen redden?
Rekeningnummer: NL 46 INGB 0000
097065 o.v.v. Rondavel voor kids

Tentoonstelling
700 jaar Hooglandse Kerk
Vanaf 6 juni t/m 3 oktober is de
tentoonstelling over 700 jaar
Hooglandse Kerk. Veel informatie
is over de jubileumperiode
verzameld. De tentoonstelling is in
de kooromgang en de letterlijke kern
is de zogenoemde schatkamer.
Er zijn bruiklenen uit de Lakenhal
en Erfgoed Leiden & Omstreken,
oude foto’s uit de 19e eeuw en veel
herkenbare objecten te zien.
U kunt de tentoonstelling bezoeken
tijdens openingsuren van de kerk.
In dezelfde periode is er op elke
zaterdag(11.00 -11.30 uur)
een rondleiding in de kerk.
Voor andere dagen kan een verzoek
worden ingediend via
www.vriendenhooglandsekerk

Concertino
voor altsaxofoon en solo
Op vrijdagavond 19 juni vindt in het
kader van de Kerkennacht een klein
concert plaats in de Hooglandse Kerk.
De saxofoon staat vooral bekend als
instrument van de jazz. En terecht.
Maar de saxofoon leent zich ook voor
improvisaties van allerlei andere
muziek, zoals Pieter Kousemaker die
avond zal laten horen.
Op het programma staan
Gezang 173: 'Alles wat over ons
geschreven is', de melodie is van de
hand van Frits Mehrtens, Gezang 13B:
'D'Almachtige is mijn Herder en

Bezoek ook wekelijks
OPEN KERK LEIDEN
www.openkerkleiden.nl
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700 jaar Hooglandse Kerk
Programma in
mei / juni
25 mei 16.00 uur – 18.00 uur Slotconcert in het kader van Signatures Cultuurweken Leiden
en de Leidse Hofjesconcerten door het Carel Kraayenhof Ensemble.
Toegang gratis.
6 juni Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de
Kerk) Toegang gratis.
Juni / oktober 11.00- 11.30 uur Rondleidingen in de kerk elke zaterdag.
Toegang: vrijwillige bijdrage
19 juni Kerkennacht, thema: Kerk in Licht. Toegang gratis.
21 juni Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons, Theo Visser (orgel) - Geneefse psalmen – muziek
verspreid door de wereld. Toegang: € 15,00
Het volledige Jubileum jaarprogramma is te zien op
www.hooglandsekerk.com
of in de speciale Jubileumfolder op de informatietafel in de Hooglandse Kerk.

Agenda
3 juni
4 juni
7 juni
9 juni
14 juni

Moderamen
Verdiepingskring
Kerkenraadsvergadering
Koffie met de dominee en Gré
Speeltuinmiddag (na de dienst)
Evensong Schola Davicida

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Anjelierstraat 5
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 7 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 1 juni.
Website:

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige Op de Hoogten zijn ook op de website na te lezen.

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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