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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 18 oktober 2015
Voorganger: ds. R. den Dekker
Organist : Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen

Vieren:
Zondag 18 oktober, ds. R. den Dekker, emeritus-predikant te Dordrecht.
Zondag 25 oktober, ds. A. Alblas en Matthijs de Jong. De jongeren van onze
gemeente dragen bij aan de voorbereiding en uitvoering van deze jeugddienst.
Het onderwerp is ‘een beetje vreemd’. Dit naar aanleiding van de ‘dwaze rede’
van Paulus uit 2 Korinthiërs 11. Paulus schrijft expres vreemde dingen, een
soort wanhoopspoging om de Korinthische christenen te laten luisteren.
Zondag 1 november, ds. A. Alblas. De lezing is uit Marcus 12. Thema:
‘helemaal fout!’. De Leidse Cantorij verleent muzikale medewerking.
In deze Op de Hoogte:
 Jubileum Cantate Domino
 Boekje Jubileumdienst
 Ereburger
 Gevraagd: rolstoel en collectanten
 kerkgeschiedenis
 Kerkbalans digitaal
 Samenleesbijbel
Zondag 18 oktober, Hooglandse kerk

Evensong
Thema: tuinen en bronnen”
met het kamerkoor Northern Voices o.l.v. Edwin Velvis
Organist: Theo Visser
Liturg: ds. Ad Alblas
Jubileum Cantate Domino
Aanvang 17.00 uur

dienst opgenomen. Het boekje, voor
zover u het niet al in uw bezit hebt is
mee te nemen van de informatietafel in
de kerk.

25 jaar geleden werd de
Stichting Cantate Domino opgericht
om cantatediensten in de Pieterskerk
en Hooglandse Kerk te organiseren.
Ieder jaar organiseert de stichting zes à
zeven Cantatediensten.

Ereburger
Zoals bekend is
ds. Ad Alblas de
erepenning van de
stad Leiden toegekend en hij is
daarbij Ereburger
van de stad
geworden. In de
dienst van 4 oktober feliciteerde
Marius van der
Heul, ouderling van dienst, Ad Alblas
namens de Binnenstadsgemeente en
overhandigde hem daarbij een bos
bloemen.
De afgelopen 28 jaren heeft Ad Alblas
zich ingespannen als predikant. De
vorming van de LBG kwam onder zijn
leiding tot stand en hij legde als
voorzitter van de Raad van Kerken
verbindingen met andere geloofsgemeenschappen.
Ook wist Ad Alblas te bewerkstelligen
dat de Charter for Compassion als
eerste in onze stad werd ondertekend.

Jubileumdienst
Op 25 oktober is
de jubileumcantatedienst, om
19.00 uur in de
Pieterskerk. Het Collegium Musicum
kamerkoor en orkest o.l.v. Gilles
Michels brengt dan een meesterwerk
van J.S. Bach ten gehore: BWV 243,
het ‘Magnificat’.
Solisten zijn: Rosemary
Carlton, sopraan, David
Cohen, alto, Adrian
Fernandes, tenor,
Berend Eijkhout, bas. In
het Leids Kerkblad van
deze maand leest
u meer over dit jubileum van 25 jaar
cantatediensten in Leiden, waarbij de
cantate klinkt in de originele omgeving
van de liturgie met gebeden,
samenzang en een overweging. Het
Magnificat is magnifiek. Dirigent Gilles
Michels: ’Het is een ongelofelijk
feestelijke cantate, met 5 stemmen in
het koor, zeer virtuoze koorwerken en
prachtige duetten. Alle instrumenten
komen aan bod, fluiten, hobo’s,
trompetten, pauk. Het is een staalkaart
van wat Bach kan. In een half uur is het
allermooiste van Bach te horen.

Gevraagd: Rolstoel
Voor mensen die graag de
zondagse eredienst willen
bijwonen, maar niet in
staat zijn op eigen gelegenheid naar de
kerk te komen, is de werkgroep
'Vervoer' in het leven geroepen. Deze
werkgroep zorgt ervoor dat je per auto
van huis wordt opgehaald en na de
dienst weer wordt thuisgebracht. De
werkgroep heeft dringend behoefte aan
een rolstoel om bezoekers van onze
kerk het laatste stukje tussen

Boekje Jubileumdienst
Er is een boekje verschenen van de
jubileumdienst van 13 september j.l.
Naast de teksten over de geschiedenis,
de kenschets van drie predikanten en
de preek, zijn er ook foto's van de
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parkeerplek en kerkzaal te kunnen
vervoeren. Weet u of er ergens een
rolstoel ongebruikt in een hoekje staat
weg te kwijnen? Neemt u dan alstublieft
contact op met
Jan Wolzak ( jan.wolzak@gmail.com).
De werkgroep ‘Vervoer’ zou er erg blij
mee zijn.

Het Leger des Heils is vaak het laatste
vangnet voor mensen in problemen. Dat
is belangrijk werk, maar voorkomen is
beter dan genezen.
Daarom stimuleren we iedereen om
samen te werken aan een gezonder
sociaal leefklimaat.
In Leiden en verschillende dorpen
rondom Leiden zoekt het Leger des
Heils collectanten. Meldt u dan nu aan
bij het korps in Leiden: email
LdHLeiden@gmail.com of internet
http://www.legerdesheils.nl/collecte.
Uw hulp wordt bijzonder op prijs
gesteld.

Wij worden gemist..
Nu mevrouw Ida Bertram door haar
afnemende lichamelijke omstandigheden, met name haar steeds minder
wordende gezichtsvermogen, niet meer
naar der kerk kan komen, wil zij ons
laten weten dat ze ons mist.
De kontakten die ze had in de tuinzaal
waren haar zeer dierbaar.
Daarom wil ik u, namens haar, vragen
of u haar eens een keertje zou willen
opbellen. Gewoon maar een praatje
maken zou ze erg op prijs stellen. Op
deze manier kan ze toch een beetje met
ons in contact blijven.
Haar telefoonnummer is: 071-3411646.
Namens mevrouw Bertram heel hartelijk
dank.
H.V.v.Z-v.R

Koffie met de dominee
Dinsdag 27 oktober staat om10 uur de
koffie klaar in de bovenzaal van het
Hooglandse Huys. Met cake van Gré!
Graag vooraf aanmelden bij Gré van
der Voorst (tel. 5135915) of bij de
wijkpredikant.
Kerkbalans
digitaal
Het College van
Kerkrentmeesters
heeft in 2015 een
begin gemaakt met de digitalisering van
de Actie Kerkbalans. Het bespaart
aanzienlijk op het werk van vrijwilligers
én op de kosten. Hoe werkt het? U mailt
uw volledige naam, adres en E-mailadres naar:
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl
Uw e-mailadres wordt door het kerkelijk
bureau ingevoerd in de leden administratie. Begin januari 2016 krijgt u van
het Kerkelijk Bureau een e-mail om te
controleren of de gegevens correct zijn
ingevoerd. Bij die mail ontvangt u dan
meteen de folder van de Actie Kerkbalans met alle verdere informatie.
Doet u mee? Graag!

Gesprekskring
‘Kerkgeschiedenis’
Op donderdag 29 oktober komt deze
gesprekskring van 10.00 tot 12.00 uur
weer bij elkaar in het Hooglandse Huys
en verdiept zich o.l.v. kringleider Jan
den Boeft in spannende periodes van
ons verleden. Info: tel. 513265670
Het Leger des Heils zoekt
collectanten
De landelijke collecte van het Leger des
Heils vindt dit jaar plaats in de week van
30 november. De opbrengst van de
collecte is bedoeld om eenzaamheid te
bestrijden en kwetsbare mensen bij de
samenleving te blijven betrekken.
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De Samenleesbijbel
Ontdek de nieuwe bijbel voor gezinnen: de Samenleesbijbel.
Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s
met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Deze nieuwe
gezinsbijbel staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel
dichtbij. De Samenleesbijbel werkt met open vragen, zodat kinderen
en ouders samen de rijkdom van de Bijbel ontdekken en ervaren.
De Samenleesbijbel is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
in samenwerking met JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk
in Nederland en met uitgeverij Royal Jongbloed.

Agenda
18 oktober
25 oktober
27 oktober
27 oktober
29 oktober
4 november

Evensong
Jubileum Cantatedienst
Koffie met de dominee
Leerhuis
Kring kerkgeschiedenis
Moderamen

17.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 1 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 26 oktober.
Website:

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

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen.

Bezoek 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
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