Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 7 juni 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 7 juni 2015
Voorganger: ds. A. Alblas

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

Vieren:
Zondag 7 juni, ds. Ad Alblas. Viering van het Heilig Avondmaal. De Leidse
Cantorij verleent haar medewerking. We lezen uit Marcus 3, waarin Jezus de
kring rondkijkt en de mensen zijn moeder, broer en zuster noemt. Thema:
‘allemaal familie’.
Zondag 14 juni, ds. Bernard Luttikhuis uit
“ Haarlem (uitwisseling van
Hooglandse en Haarlemse Bavo-voorgangers).
Zondag 21 juni, ds. Dennis Verboom, lid van de Leidse Binnenstadsgemeente.

In deze Op de Hoogte:
Een groet uit Bolsward
Opening tentoonstelling
Inwijding icoon
Changu, Nepal
Opbouwwerkzaamheden Willis-orgel
Evensong
op zondag 14 juni in de Hooglandse Kerk, aanvang 19.00 uur
Thema: “in de vallei van zijn liefde”
Met medewerking van
Schola Davidici uit Utrecht o.l.v. Lisette Bernt
Organist: Jan Hage
Liturg: Ds. Ad Alblas

Een groet uit Bolsward
Onlangs waren Henk van Steenbergen
en Eline Eusen in de Martinikerk in
Bolsward en brachten onderstaande
groet mee:
“De Hervormde Martinigemeente (PKN)
groet u. Bolsward, één van de 11 Friese
steden, is een bekende vakantieplaats.
Velen bezoeken
onze oude stad en
onze prachtige oude
kerk. Op het
Pinksterfeest waren
ook leden van uw
gemeente te gast in
onze dienst, die in
het teken stond van
ontmoeting van God
en mensen van overal. Wij hebben hen
welkom geheten en voorbede gedaan
voor uw gemeente. Ook hebben wij de
gasten gevraagd onze groeten over te
brengen aan uw gemeente, als teken
van verbondenheid. Vandaar dit stukje
in dit blad. Zomaar een broederlijke en
zusterlijke groet van medegelovigen.
Wij wensen u de vrede van Christus
toe.”

Inwijding icoon
Vanmiddag 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
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.

Changu, Nepal
Beste mensen,
Langs deze weg willen wij u heel
hartelijk danken voor uw gift aan het
dorp van Ram in Nepal, Changu. Via de
collecte op 17 mei, de cake- en
taartverkoop na de dienst en via de
rekening van Nepal Samaj Nederland
hebben velen
van u financieel
bijgedragen.
In dit bericht ziet
u een paar
recente foto's
van het dorp.
Van 80 à 90
procent van de

Opening tentoonstelling
Afgelopen
vrijdag, 5 juni, is
de tentoonstelling “700 jaar
Hooglandse
Kerk” door
burgemeester
Lenferink
officieel
geopend.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de
openingsuren van de kerk en duurt tot
en met 3 oktober.
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inwoners van Changu is het huis
ingestort of onbewoonbaar. Van
eerdere giften, die wij rechtstreeks naar
de lokale coördinator in Changu konden
overmaken, zijn tenten gekocht en
uitgedeeld aan degenen die ze het
meest nodig hadden. Naast de kapotte
huizen in Changu ziet u de foto's van dit
uitdelen.
In totaal gaat het om 64 tenten.
Daarmee hebben de meeste inwoners
van Changu in elk geval voor de korte
termijn onderdak. Op dit moment is er
genoeg eten en drinken.
De lokale
coördinator is
Ratna Thapa,
een buurman van
Rams ouders die
zich al jaren
vrijwillig voor het
dorp inzet. Hij
doet dit samen
met zijn zoon, die
arts is. Wij zijn
heel blij dat deze mensen, ondanks hun
eigen nood, de coördinatie na de
aardbeving spontaan op zich hebben
genomen. Changu is tot nog toe
nauwelijks geholpen door officiële
hulporganisaties. Uw hulp wordt dus
met grote dankbaarheid ontvangen!
Nu staat in Nepal de regenperiode voor
de deur. Die duurt tot oktober. Om de
regenperiode beter te kunnen
doorstaan, proberen mensen met
golfplaten tijdelijke hutten te bouwen.
Later, als hopelijk de huizen weer
opgebouwd kunnen worden, kunnen de
golfplaten daarbij worden hergebruikt.
Ook de tenten kunnen te zijner tijd
worden hergebruikt, bijv. voor het
opslaan van de oogst. In Changu
hebben veel mensen een stukje grond
waarop ze voedsel verbouwen en / of

ze hebben één of enkele koeien, geiten
of kippen.
Bij verschillende
gezinnen zijn
door het
instorten van
het huis ook
deze dieren
omgekomen; zij
waren een
belangrijke bron
van inkomsten.
Uw bijdrage zal
worden besteed aan golfplaten voor de
tijdelijke hutten en aan de aanschaf van
nieuwe dieren. Zo kunnen wij de
mensen weer enig perspectief geven.
De lokale coördinator in Changu zal per
huishouden een inventarisatie maken
en ervoor zorgen dat zo veel mogelijk in
de behoeften van ieder gezin wordt
voorzien. Te zijner tijd hopen wij u foto's
daarvan te kunnen laten zien.
Hoe gaat het nu? Nog steeds zijn er
dagelijks
naschokken.
Ondanks dat
proberen mensen
zo goed en zo
kwaad als het
gaat, hun normale
leven weer op te
pakken. Deze
week zijn de
scholen weer
begonnen, soms op geïmproviseerde
plekken. Met het regenseizoen begint
ook het zaaiseizoen. Mensen zijn druk
bezig met de voorbereiding daarvan.
Naast alle financiële bijdrages danken
wij u allemaal ook voor het medeleven
en gebed.
Hartelijke groet,
Ram en José Budhathoki-Clarisse
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Opbouwwerkzaamheden Willis-orgel
Zoals u op dit moment kunt zien, is het noordertransept in gebruik voor de
opbouwwerkzaamheden van het Engelse Willis-orgel. De orgelbouwers en
Stichting Cathedral Organ Leiden werken nauw samen om het orgel zo snel
mogelijk te realiseren met zo min mogelijk overlast voor de gebruikers van de
kerk. In de loop van de zomer is het orgel pas gereed, doch het ligt in de
verwachting dat het noordertransept al eerder weer (deels) vrij is. De
ingebruikname van het orgel is gepland op donderdag 10 september, met een
concert door Theo Visser en de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons.
U kunt via de website van de stichting (www.cathedralorgan.nl) meer informatie
vinden over de voortgang.
Metha van Vliet

Agenda
9 juni
10 juni
14 juni
18 juni
19 juni

Koffie met de dominee en Gré
Kerkenraadsvergadering
Evensong
Koffie met de dominee en Gré
Kerkennacht

10.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 21 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 15 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.
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
Wijkpredikant: Ds. A.Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
Tel. 071-5232488

4

