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Binnenstadsgemeente
20 september 2015
Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 20 september 2015
Voorganger: mw.ds. G.K.M. Smitde Groot, Zoeterwoude.
Organist : Theo Visser

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

Vieren:
Zondag 20 september, mw.ds. G.K.M. Smit- de Groot, Zoeterwoude.
(oud-gemeentelid van de LBG).
Zondag 27 september, ds. A. Alblas. We lezen volgens rooster over het
verdrijven van kwade geesten. Vincent van Gogh heeft prachtige meditatieve
teksten geschreven, die we in deze dienst zullen horen.
Zondag 4 oktober is er een doopviering. Thema van de dienst: ‘openstaan’
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Vredeswake
Kerk en kunst: Vincent van Gogh
Fotowedstrijd “Mijn Hooglandse kerk”
Registratie en Kerkbalans
Vluchtelingen
Concert Leids Cantate Concort
Leerhuis en Verdiepingskring
Bijlage: Verslag uit Nepal

Bijlage: Verslag van Ram Budhathoki
bezoek aan Changu, Nepal begin juli.

Zondag 27 september 2015, Hooglandse kerk

Evensong
In het kader van 700 jaar Hooglandse kerk
met de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist: Theo Visser
Voorganger: Ruan Crew
aanvang 17.00 uur

Vredeswake
Morgenmiddag, 21
september wordt er
tussen 16.00 en
17.00 uur een
Vredeswake
gehouden op het Stadhuisplein.
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. Posters en flyers zijn
in de kerk beschikbaar.

oktober in en rond de Hooglandse kerk
wordt gehouden. De winnaar wordt op
24 oktober in de Hooglandse kerk
bekend gemaakt. Naast de eer ligt er
ook een geldbedrag van € 250,- op de
winnaar te wachten. Daarnaast zullen
er twee eervolle vermeldingen worden
toegekend.
Stuur
maximaal
drie foto's in
die 'uw
Hooglandse
kerk'
symboliseren. Zie voor meer informatie:
www.vriendenhooglandsekerk.nl

Toos Boersema

Kerk en kunst
Volgende week, 27 september staat de
eredienst in het teken van Kerk en
kunst. Aandacht wordt gegeven aan
Vincent van Gogh, vanwege zijn 125e
sterfjaar. Een paar van zijn werken
worden getoond en toegelicht aan de
hand van brieffragmenten aan zijn broer
Theo. Een minder bekende maar heel
belangrijke periode in zijn leven was de
tijd dat hij als predikant werkte in de
Belgische mijnstreek. Dankzij de
zorgvuldig bewaarde brieven aan zijn
broer Theo is veel bekend van wat er
aan zijn schilderijen vooraf ging en er in
wordt uitgedrukt.

Registratie en aantal deelnemers
Kerkbalans
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is aandacht besteed aan de
registratie van onze leden en aan het
aantal LBG’ ers dat aan de Actie Kerkbalans bijdraagt. Dat is van belang voor
de omvang van de pastorale
ondersteuning in onze wijkgemeente.
De omvang van die ondersteuning
wordt namelijk bepaald door de
resultaten van vijf gelijkwaardige
factoren. Dat zijn de ledentallen; het
kerkbezoek; de gemiddelde aantallen
(over drie jaren) van doop, belijdenis,
huwelijk en begrafenissen; het aantal
betalende leden en ten slotte de bijdragen in geld via de Actie Kerkbalans
en de collecten.
De LBG heeft op basis van de eerste
matrix in 2013 (1,07 fte) ruimte
gekregen om, naast de invulling van de
predikantsplaats, Hennie v.d. Mark aan
te stellen. Tot nu toe zijn er relatief
kleine schommelingen in de uitkomsten
van de matrix. De matrix 2015 geeft
1,08 fte aan. De gegevens van twee
factoren – leden en het aantal deel-

Fotowedstrijd
'Mijn Hooglandse kerk'
28 september is de laatste dag waarop
foto's kunnen worden ingezonden voor
de wedstrijd 'Mijn Hooglandse kerk'. De
jury, onder voorzitterschap van
stadsfotografe Monique Shaw, zal
een selectie maken van de tien mooiste
foto's. Deze zullen worden tentoongesteld tijdens het Internationale
Fotofestival Leiden, dat van 10 t/m 31
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nemers aan de Actie Kerkbalans
kunnen beter. Daarom de volgende
oproep. Kunt u nagaan of u bent
ingeschreven bij onze wijkgemeente?
Het blijkt dat niet iedereen zich bewust
is van het belang van een goede
registratie. Bij vragen of twijfel kunt u
contact opnemen met de scriba van de
LBG (scribalbg@gmail.com).
Een tweede oproep gaat over het aantal
leden dat een bijdrage levert aan de
Actie Kerkbalans. In vergelijking met
andere wijken kan dit aantal nog wel
een beetje omhoog. Om uw bijdrage
mee te laten tellen bij onze wijkgemeente dient u ingeschreven te staan
bij de LBG. Ook hier is uw inschrijving
dus van belang. Als u nog niet gegeven
hebt, kunt u dat alsnog doen. Ook
kleinere bedragen zijn in dit verband
zeer welkom.
Met deze oproep spreken we tegelijkertijd onze dank en waardering uit aan al
diegenen die hun financiële bijdrage al
hebben overgemaakt en ook
administratief hun betrokkenheid
hebben getoond. Dat is van belang voor
de toekomst van onze gemeente.

Geen startzondag
Gezien het grote aantal activiteiten in
het kader van het 700 jarig jubileum van
de Hooglandse kerk heeft de kerkenraad besloten dit jaar geen startzondag
te houden. Normaliter zou dat
afgelopen zondag geweest zijn, maar
die dag zat te vol om nog ruimte te
vinden. Voor zondag 20 en zondag 27
september staat resp. een concert van
het Leids Cantate Consort (zie hier
onder) en een Evensong op het
programma. Dat zal op geen enkele
wijze de start van kringen en groepen
verhinderen."
Concert Leids Cantate Concort
Het Leids Cantate Consort brengt vanavond (20 september) een selectie van
onweerstaanbare werken van Engelse
componisten door de eeuwen heen
voor het voetlicht.
In de Anglicaanse traditie is altijd veel
aandacht voor apostelen en heiligen
geweest. In de geschiedenis zijn er
rondom deze belangrijke geestelijke
voorbeelden en inspirators prachtige
composities geschreven. Het orgel
speelt daarin vanzelfsprekend een grote
rol, met de heilige Caecilia als
beschermvrouwe. Het programma
begint met de komst van de heilige
geest, het
uitzenden
van de
apostelen
en gaat dan
zijn weg
langs odes aan allerlei heiligen en
apostelen die uiteindelijk zullen worden
verenigd in hemelse sferen!
Dirigent: Wouter Verhage, Theo Visser
orgel. Aanvang 20.00 uur. Toegang
€15.00

Namens de kerkenraad,
Cent van Vliet

Vluchtelingen
Kunnen wij als LBG ook wat doen voor
de vluchtelingen over wie we zo veel
lezen en horen? Die vraag werd
besproken op de laatst gehouden
kerkenraadsvergadering.
Inmiddels is er overleg geweest met de
Gemeente Leiden. Zodra zij weten
hoeveel en wanneer er vluchtelingen
naar de gemeente Leiden komen, zal
de gemeente contact opnemen met de
Stichting Vluchteling en De Bakkerij.
Dan zullen wij als LBG ook horen wat
wij voor deze vluchtelingen aan gerichte
hulp kunnen doen.
Toos Boersema
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foto: Metha van Vliet

foto: Niek Bavelaar

"700 jarig jubileum”
De afgelopen week zijn er verschillende activiteiten geweest rond het 700 jarig jubileum van de
Hooglandse kerk. Een impressie, inclusief een filmimpressie van "Kerk in het Licht" en het
jubileumconcert, daarvan is te vinden op de website van de Vrienden van de Hooglandse kerk
(www.vriendenhooglandsekerk.nl). Een bezoek aan die website is een goede reden om serieus
te overwegen vriend of vriendin te worden, als dat al niet het geval is."

Boek “Zeven eeuwen Hooglandse kerk”
“de kathedraal vanFoto’s:
het licht“
Metha van Vliet(l) en Niek Bavelaar
Het boek is voor €25,- verkrijgbaar bij de boekhandel en (tijdens openingsuren) in de kerk.

Agenda
21 september
22 september
23 september
7 oktober
8 oktober

Vredeswake
Leerhuis Bijbel in gewone taal
Verdiepingskring
Moderamen
Kerkgeschiedenis

16.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Stadhuisplein
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Ten huize van..
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 4 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 28 september
Website:

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

Deze en vorige Op de Hoogten zijn ook na te lezen op de website van de LBG.
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

Hulp aan Changu, Nepal - verslag van Ram Budhathoki, zomer 2015
Begin juli heb ik Nepal bezocht. Het was de eerste keer na de
aardbevingen van april en mei dat ik mijn ouders en verdere
familie weer zou ontmoeten. Verder wilde ik tijdens mijn bezoek
concreet helpen in mijn dorp Changu, dankzij alle donaties die ik in
Nederland voor dat doel had ontvangen. Uiteraard heb ik mijn reis
op eigen kosten gemaakt. Alle giften zijn rechtstreeks en volledig
ten goede gekomen aan de mensen in Changu en in een nabijgelegen dorp. Hieronder daarvan een kort verslag en foto's. Mocht
je meer gedetailleerde informatie willen hebben, dan kun je die bij
mij opvragen.
"In mijn koffers is geen enkele ruimte meer onbenut. Ze zitten
boordevol met 200 T-shirts van de Atletiekvereniging 'De
Koplopers Delft'. Via een collega gekregen voor de mensen in
Nepal. Zij kunnen deze sneldrogende kleding goed gebruiken, nu
in de regentijd. Op Schiphol blijkt dat ik drie kilo meer heb dan
toegestaan. Gelukkig maakt het meisje achter de balie daar geen
probleem van.
De reis verloopt voorspoedig en ik ben na elf uur vliegen al bij mijn ouders thuis. Na een poosje met
mijn ouders te hebben gesproken, heb ik ze verteld over alle donaties en de koffers vol T-shirts die ik
heb meegenomen. Ze waren zichtbaar ontroerd en mijn moeder wist gelijk een paar gezinnen in de
buurt die de shirts goed kunnen gebruiken. Ze heeft er dan ook meteen een aantal uitgedeeld. Na een
paar uur zag ik op straat al mensen lopen met de T-shirts aan.
Aan de ene kant was het triest om de vernietigende gevolgen van de
aardbevingen te zien. Veel mensen zijn dierbaren kwijt geraakt. Er
is veel angst; er zijn nog dagelijks flinke naschokken. Mijn
basisschool is volledig verwoest. De oude middeleeuwse huizen, die
ik onderweg naar school altijd zag staan, hebben het ook niet gered.
Evenmin als het overgrote deel van de huizen in mijn dorp. De
verwoesting is enorm. Een neef is bijvoorbeeld al zijn bezittingen
kwijt geraakt en nu woont hij met zijn gezin in een oude golfplaten
hut, die lekt zodra het begint te regenen.
Aan de andere kant was ik blij om te zien dat men hard aan het
werk is om het leven weer op te pakken. Kinderen gaan weer naar
school en spelen na schooltijd met plezier in het puin.
Volwassenen zijn van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds
laat druk bezig met het planten van rijst en andere gewassen voor
het komende jaar. Dat is heel belangrijk want daar is het nu het

seizoen voor. Anders is er straks niets te eten. Dat de aarde nog steeds niet rustig is, maakt het moeilijk
om nu met de wederopbouw te beginnen. Mensen hopen dat te kunnen gaan doen als de regentijd
voorbij is, dit najaar. Maar niemand kan voorspellen of de naschokken dan verleden tijd zullen zijn.
Naast het bezoek aan mijn familie stond het kopen van koeien, kippen
en golfplaten op het programma. De buurman van mijn ouders, Ratna
Thapa, heeft direct na de eerste aardbeving vrijwillig de coördinatie van
onze hulpverlening aan Changu op zich genomen en heeft ons toen
geholpen met het distribueren van tenten. Nu had hij per gezin een
inventarisatie gemaakt van wat mensen door de aardbevingen hadden
verloren. Hierdoor konden wij gericht hulp bieden.
Dankzij jullie donaties konden drie gezinnen beginnen met een
kippenboerderij en hebben drie andere gezinnen koeien kunnen kopen.
Hiermee genereren ze direct weer een basisinkomen dat ze door de
aardbevingen waren kwijtgeraakt omdat hun dieren onder het puin terecht
waren gekomen. Alleenstaande ouderen en mensen die moeite hadden om
aan dagelijks eten te komen, heb ik daarvoor een bedrag gegeven. Verder
hebben zo'n 90 gezinnen nieuwe golfplaten ontvangen, waarmee ze voor
deze maanden een onderdak kunnen maken dat steviger is dan de tenten van het begin. Bij de
wederopbouw van hun huis kunnen mensen de golfplaten ook weer gebruiken.
Tijdens mijn bezoek ontdekte ik dat het in een dorp iets
verderop nog slechter gesteld was dan in Changu. In dat dorp
wonen mensen die tot een lage kaste behoren of zelfs kasteloos
zijn (zij worden ook wel 'de onaanraakbaren' of 'dalits'
genoemd). Voor hen was er geen enkele hulp gekomen. Ik heb
ook deze mensen kunnen helpen met het aanschaffen van
golfplaten.
Zoals gezegd willen mensen dit najaar beginnen met de wederopbouw, met
de middelen die ze hebben. Dan hebben ze de rijst geoogst en begint het
droge seizoen, een goede periode voor de bouw. Hopelijk kan
deskundigheid van buitenaf (misschien zelfs vanuit Nederland) helpen om
huizen meer aardbevingsbestendig te bouwen. Al is het de vraag in hoeverre
deze kennis de arme mensen in de afgelegen dorpen kan bereiken en of zij
daarmee iets kunnen. Geld dat de komende tijd binnenkomt, bijvoorbeeld
via de maandelijkse taartverkoop na de kerkdienst, zal ten goede komen aan
de wederopbouw in Changu.
Voor nu wil ik jullie heel veel dank zeggen voor jullie hulp. Ik zag tranen van dankbaarheid in ogen en
een glimlach op het gezicht van mensen. Dank jullie wel!"

Ram Budhathoki

