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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 4 oktober 2015
Voorganger: ds. Ad Alblas en
Organist : Theo Visser

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

Vieren:
Zondag 4 oktober, ds. A. Alblas. Doopviering. Dit sluit heel mooi aan bij de
Bijbeltekst voor deze zondag over Jezus die kinderen de handen oplegt en
zegent. Het thema is: ‘openstaan’.
Zondag 11 oktober, ds. A. Alblas. Het thema van de dienst ‘de last van de
rijkdom’ is ontleend aan de lezing over de rijke man en de arme Lazarus. De
Leidse Cantorij werkt mee aan deze dienst.
Zondag 18 oktober , ds. R. den Dekker, emeritus-predikant te Dordrecht.
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Hij zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen.
Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.
Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe
wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.’
Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op
hen en zegende hen.
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Marcus 10:14-16.

Help het Leids Kerkblad!
De Redactieraad is op zoek naar
nieuwe eindredacteuren en een
hoofdredacteur voor de redactie van het
Leids Kerkblad.
Eind 2015 treedt een deel van de
redactie volgens schema af, waaronder
hoofdredacteur ds. A. Alblas. De
Redactieraad, verantwoordelijk voor de
redactie, wil graag dat zo spoedig
mogelijk nieuwe (eind-/hoofd-) redacteuren gaan meedraaien met het
huidige team van redacteuren, om zo
de continuïteit van het Leids Kerkblad
niet in gevaar te laten komen.
Heb je gevoel voor taal en vind je het
een uitdaging om acht keer per jaar
samen met anderen teksten te
redigeren en proefdrukken te
controleren, dan is het eindredacteurschap wellicht iets voor jou!
Uiteraard kun je daarnaast artikelen
schrijven, als je dat wilt.
Voor de hoofdredacteur zijn we op zoek
naar iemand met leidinggevende en
organisatorische capaciteiten, die
contacten met auteurs en scriba’s van
de wijken (tevens: redactieraadsleden)
kan onderhouden en bij voorkeur een
(breed) netwerk heeft binnen de Leidse
kerkelijke regio.
Wij bieden je de mogelijkheid deel uit te
maken van een gezellig team van
redacteuren uit de breedte van de
P.g.L., om je talent(en) te ontplooien en
om mee te werken aan wat wij het
mooiste kerkblad van Nederland
vinden!
Voor meer informatie kan men bij
ondergetekende terecht.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden door hun contactgegevens
en een (korte) motivatie, te mailen naar
scribalbg@gmail.com.
Manuel Dijkstra

Boekje Jubileumdienst
Er is besloten dat er een boekje komt
van de jubileumdienst van 13
september. Daarmee komen we
tegemoet aan de vele verzoeken die
hierover zijn binnengekomen. Naast de
teksten over de geschiedenis, de
kenschets van drie predikanten en de
preek, zullen er ook foto's van de dienst
worden opgenomen. Voor het eind van
de maand zal het beschikbaar zijn.
Cent van Vliet

ZEVENDE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL
U wordt uitgenodigd voor het zevende
Oecumenisch Liedfestival op zondag 18
oktober van 14.00 tot 18.00 uur In de
Dom van Utrecht (kerk open om 13.30
uur).
De middag
staat in het
teken van de
zeventigste
verjaardag
van Sytze de
Vries.
Er zal veel
samenzang
zijn van door
hem
geschreven teksten, ditmaal vooral uit
het nieuwe, tweede deel van ‘HET
LIEFSTE LIED VAN OVERZEE’,
vertalingen en nieuwe teksten op
bekende Engelse hymnen.
Medewerking verlenen Het Vocaal
theologen Ensemble o.l.v. Hanna
Rijken, Het Fries Brass kwintet en
Christiaan de Vries (orgel). Klaas Vos
leest gedichten van de Vries en speelt
enkele korte door hem geschreven
monologen van bijbelse ‘randfiguren’.
Presentatie: Sytze de Vries.
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De middag wordt om 17.00 uur besloten
met een (Nederlandstalige) CHORAL
EVENSONG.
Entree € 27,50 (bij betaling vooraf
€ 25,00) waarbij inbegrepen één
exemplaar van de bundel Het Liefste
Lied (dl II).
Donateurs van de stichting de
vertaalslag betalen € 10.00
Opgave voor deelname:
mail: info@liedfestival.nl of via
www.liedfestival.nl. telefonisch:
06 36131222 (Anke Mopman)
door overmaking op
NL32INGB0004861278 t.n.v. Stichting
Vertaalslag Nieuwerkerk a/d IJssel.

draad door de korte meditaties tijdens
de Evensongs heen. Elke avond wordt
een ander aspect ervan belicht. Daarbij
komen naast de Bijbel mystici uit alle
tijden aan het woord. Dit jaar is nieuw
dat het hele jaarthema in het teken
staat van een moslim-mysticus.
Het gaat om Mevlana Rumi (12071273).
In deze afrondende Evensong van 2015
op 18 oktober om 17.00 uur worden
de gedachten van Rumi vergeleken met
die van Franciscus van Assisi. Dit
tweetal gidst de spirituele zoekers door
onze tijd.
Het thema is: “tuinen en bronnen diep in
mij”.

Verdiepingskring
Op 23 september vond de eerste
bijeenkomst van de Verdiepingskring in
het nieuwe seizoen plaats. Ieder jaar
start de kring opnieuw en zijn nieuwe
deelnemers van harte welkom. De
opzet van de kring is nu ook iets
anders: we sluiten met onze
gesprekken aan bij het boek “De vijfde
berg” van Paulo Coelho. Ad kroop deze
avond in de huid van Elia en dat leverde
een zeer boeiende avond op met
nieuwe inzichten en gedachten. De
volgende bijeenkomst is op donderdag
15 oktober om 20.00 uur in het
Hooglandse Huys. Nieuwe deelnemers
kunnen zich melden bij Gerda Hamoen
(gerda.c.hamoen@gmail.com).

Aan de evensong wordt meegewerkt
door kamerkoor Northern Voices onder
leiding van Edwin Velvis.
Liturg is ds. Ad Alblas, organist Theo
Visser.

Vluchtelingen.
Als u wat wilt doen voor een individuele
vluchteling, dan kunt u een kaart sturen
als een blijk van medeleven. Kaarten
kunnen besteld worden via www.
vluchtelingenwerk.nl en u moet dan
zoeken onder het kopje ”steun ons,
stuur een kaart”. Vluchtelingenwerk
zorgt dat de kaart bij een asielzoeker
komt.
Toos Boersema

Afsluitende Evensong 18 oktober
Tijdens de Evensongs in de
Hooglandse Kerk zijn de gesproken
woorden in het Nederlands en wijken de
lezingen af van het rooster voor de
zondag. Daardoor ontstaat ruimte voor
een jaarthema. Dat loopt als een rode
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In september konden fotografen in het
kader van het Internationaal Foto
Festival foto’s van de Hooglandse
kerk insturen. Een jury onder leiding
van Monique Shaw beoordeelt de
foto’s en kiest de 10 beste en mooiste
foto’s uit. Deze worden tentoongesteld
in de Hooglandse Kerk tijdens het
Internationaal Fotofestival Leiden van
10 tot 31 oktober.
Op zaterdag 24 oktober maakt de jury
van de Hooglandse Kerk de eerste prijs en de eervolle vermeldingen van Mijn
Hooglandse Kerk bekend. De winnaar krijgt een geldbedrag van 250 euro mee.

Agenda
6 oktober
7 oktober
8 oktober
14 oktober
15 oktober

Leerhuis
Moderamen
Kring Kerkgeschiedenis
Kerkenraad
Verdiepingskring

20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 18 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 12 oktober.
Website:

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

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn 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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