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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 6 september 2015
Voorgangers: ds. Ad Alblas en
Rabbijn A.S. Soetendorp
Organist : Theo Visser

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

Vieren:
Zondag 6 september, ds. A. Alblas en de liberaal joodse rabbijn Awraham S.
Soetendorp. Thema van de dienst: “Een plek in het visioen”.
Zondag 13 september (om 12.00 uur!), ds. A. Alblas en mw. ds. C. van den
Berg-Seifert. Jubileumviering ter gelegenheid van 700 jaar Hooglandse Kerk.
Zondag 20 september , mw. ds. Gea Smit-de Groot uit Zoeterwoude
(oud-gemeentelid van de LBG).
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Zondag 13 september 2015, aanvang 19.00 uur

Speciale Evensong
in het kader van het 700 jaar bestaan van de Hooglandse Kerk
met de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Thema: “Gast uit een onzichtbare wereld”
Organist: Theo Visser
Liturg: Ad Alblas

Oproep van de crèche
Beste gemeenteleden,
Tot nu toe is het altijd gelukt om elke
zondagochtend 2 of 3 mensen klaar te
hebben staan voor de crèche tijdens de
kerkdienst, zodat de jongste
kerkgangertjes (0-4 jaar) lekker kunnen
spelen terwijl hun ouders de dienst
bezoeken. De laatste tijd hebben echter
veel mensen opgezegd, dus ik ben
dringend op zoek naar ouders, tieners
(vanaf 12 jaar) of andere
gemeenteleden die ongeveer één keer
per zes weken op de kleintjes willen
passen! Aanmelden kan via
emmvandeglind@gmail.com.
Alvast hartelijk dank!
Esther van de Kamp

zal hij een solorepertoire spelen, de
Leidse Cantorij (o.l.v. Hans Brons)
begeleiden en aandacht besteden aan
de onderdelen van het instrument, die
straks onzichtbaar achter de kas zullen
verdwijnen. De toegang is vrij.
Stichting Cathedral Organ Leiden is ook op Facebook
en Twitter te vinden.

Gezamenlijke Jubileumdienst
Op zondag 13 september vieren de
Leidse Binnenstadsgemeente en de
Leidse Studenten Ekklesia dat er 700
jaar gezongen, gebeden en gepreekt
wordt in de Hooglandse Kerk!
We maken in deze
viering een gang door
de geschiedenis.
In het begin horen we
de oudste kerkzang,
het Gregoriaans,
vanuit het hoogkoor.
Daarbij wordt in
enkele zinnen de
sfeer opgeroepen
van de erediensten in 14e eeuw.
Vervolgens gaan we over naar de sfeer
van de Reformatie, waarbij de centrale
plaats van de Bijbel benadrukt wordt en
we liederen uit die periode horen. Van
enkele karakteristieke voorgangers uit
de laatste eeuw horen we een citaat
met korte toelichting van de kerkelijke
betekenis daarvan, afgewisseld met
samenzang, koorzang en orgelspel.
Dan volgt de preek met een vooruitblik
op de toekomst.
De afwijkende aanvangstijd (12.00 uur)
is gekozen om zoveel mogelijk mensen
in de gelegenheid te stellen om dit
bijzondere gebeuren in de oudste nog
voor de eredienst in gebruik zijnde kerk
in Leiden mee te maken.
Voorgangers zijn ds. Ad Alblas en ds.
Christiane van den Berg.

Willis voorproeverij
Donderdag 10 september 20.00 uur:
‘Willis voorproeverij’, eerste concert op
het vrijwel voltooide Willis-orgel.
Dankzij de bijdragen van meer dan 350
donateurs en diverse fondsen is de
bouw van een gerestaureerd en licht
uitgebreid ‘Father Willis-orgel’ in de
Hooglandse kerk vrijwel afgerond.
Helaas is het nog niet zo ver dat het
orgel officieel in gebruik
kan worden genomen,
zoals eerder gepland.
Gelukkig is het overgrote deel van het orgel
(31 van de 34 stemmen
en het gedeelte van de
kas rond de speeltafel)
klaar voor gebruik. Voor
Huw Williams, Director of Music in 'Her
Majesty's Chapel Royal, St James's
Palace' te Londen en daarvoor organist
van St Paul’s Cathedral Londen, was dit
reden om vereerd te zijn het eerste concert op dit orgel te mogen verzorgen.
Tijdens deze voorproeverij van het orgel
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De dienst zal worden ondersteund door
de Leidse Cantorij en de Schola
Cantorum, de organisten Theo Visser
en Joop Brons en pianist Ronald
Meester.

Het Thema is : Vrede Verbindt. Tijdens
de Vredeswake geven we steun aan de
talloze onschuldige slachtoffers waar
ook ter wereld en staan we stil bij de
mensen “van goede wil”, de vredestichters en bruggenbouwers veraf en
dichtbij. In de kerk zijn flyers en posters
beschikbaar. Komt u ook?
Toos Boersema.

Boek “Zeven eeuwen Hooglandse
kerk”
In de zeven eeuwen, die de
Hooglandse kerk bestaat, is er veel
gebeurd. De kerk is voortdurend verbouwd. De ambities reikten daarbij
verder dan de financiële mogelijkheden;
er is getrouwd, gerouwd; gedoopt en
begraven maar er is ook overwogen om
de kerk af te breken. Al die aspecten
komen aan bod in het schitterende boek
“Zeven eeuwen Hooglands Kerk – de
kathedraal van het licht“.
Drie auteurs, de historici drs. Elias van
der Plicht en dr. Cor Smit, alsmede de
bouwhistoricus drs. John Veerman,
hebben op interessante en toegankelijke wijze de betekenis en de
geschiedenis van de Hooglandse kerk
beschreven. Vanaf 7 september is het
boek tijdens openingstijden verkrijgbaar
in de kerk zelf en bij de boekhandel.
Het boek kost slechts € 25,=.

Verdiepingskring
De eerste twee avonden van deze
‘jaarkring’ onder leiding van de
wijkpredikant zijn op 23 september en
op 15 oktober. Deelnemers van vorige
jaren dachten mee over de invulling
ervan.
Daar kwam uit dat we
het boek “De vijfde
berg” van Paulo
Coelho als
uitgangspunt nemen:
een navertelling van
een fragment uit het
Bijbelse verhaal over
Elia.
De kring komt dit
seizoen 8 á 9 keer bij
elkaar.
Informatie en opgave bij Gerda Hamoen
(gerda.c.hamoen@gmail.com).

Fotowedstrijd
De Hooglandse kerk is een van de
meest gefotografeerde objecten van
Leiden. In samenhang met het
Internationaal Fotofestival Leiden wordt
een wedstrijd georganiseerd met als
thema ‘Mijn Hooglandse kerk’. De 10
beste inzendingen zullen tijdens het
festival worden tentoongesteld. De
winnaar zal op 24 oktober om 15.00 uur
worden bekendgemaakt.

Bewust geloven ‘op herhaling’
Toen één van de deelnemers met een
eenvoudige rite herinnerde aan haar
eerder afgelegde belijdenis, bleek dat er
meer mensen ‘zo iets’ wel zouden
willen. Dit resulteerde in een peiling of
er voor een dergelijke groep, op
dezelfde wijze als bij de kring ‘Bewust
geloven’, belangstelling bestaat.
Nadrukkelijk voor mensen van alle
leeftijden!
Informatie en aanmelding bij de wijkpredikant.

Vredeswake
Maandagmiddag 21 september wordt er
tussen 16.00 en 17.00 uur een Vredeswake gehouden op het Stadhuisplein.
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Sinds afgelopen
zondag is de LBG
zes nieuwe doopleden
rijker.
Hiernaast een foto van
de dopelingen,
de gelukkige ouders,
broertjes, zusjes en
de wijkpredikant.

Agenda
9 september
10 september
17 september
22 september
23 september

Kerkenraad
Voorproeverij Willisorgel
Kring Kerkgeschiedenis
Leerhuis Bijbel in gewone taal
Verdiepingskring

20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 20 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 14 september.
Website:

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige Op de Hoogten zijn ook op de website na te lezen.
Facebook en twitter…
De Leidse Cantorij, het Pancras Consort en de Stichting Cathedral Organ Leiden zijn ook te
vinden op Facebook en Twitter.

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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