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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 januari 2016
Voorganger:
drs. S.G.H. Vroomans-van Hattem
Organist : Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: kosten predikanten en
kerkelijke werkers

Vieren:
Zondag 10 januari, drs. S.G.H. Vroomans- van Hattem uit Delft.
Zondag 17 januari, ds. A. Alblas, liturg. Ons gemeentelid Cor Hoogerwerf zal
de verkondiging verzorgen. Het gaat over Marcus 5: 1-20 en hij zal dit verhaal
proberen historisch en archeologisch concreet te maken.
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Koorvesper
Zondag 24 januari, 17.00 uur
in het hoogkoor van de Hooglandse kerk
Projectkoor o.l.v. cantor-organist Theo Visser

Profiel van de LBG
Het is inmiddels volop bekend:
wijkpredikant Ad Alblas zal medio 2017
met emeritaat gaan. Dat betekent, dat
er een proces in gang gezet wordt om
de vacature die dan ontstaat op te
vullen. De eerste stap in het proces is
het beschrijven van het profiel van de
LBG, zodat aan de hand daarvan een
passende predikant kan worden
gezocht. Bij het beschrijven van het
profiel is uw inbreng onmisbaar.
Gemeenteleden worden opgeroepen
hun mening en verlangens ten aanzien
van de LBG kenbaar te maken aan de
Kerkenraad. Dat kan door middel van
een brief aan de scriba (Van der
Waalsstraat 43, 2313 VC Leiden),
tijdens een van de inloopspreekuren in
het Hooglandse Huys (14 januari om
10.30 uur en 19 of 27 januari om 20.00
uur) of per e-mail
(vacaturelbg@gmail.com).
Laat uw stem horen!

is voor jou daarin belangrijk?" Iedereen
die zich bij het leerhuis betrokken voelt
is welkom om mee te praten.
Vanaf 16 februari vervolgen we ons
inhoudelijke programma. Op die avond
staan teksten uit de Bergrede centraal,
in het bijzonder het Onzevader.
Matthijs de Jong,
voor info: matthijsjdejong@gmail.com
ERK LE LEI
Verdiepingskring
Op woensdag 27 januari om 20.00 uur
komen we als kring weer bij elkaar in
het Hooglandse Huys om te praten over
Elia en wat hij voor ons in ons dagelijks
leven kan betekenen. Dat doen we aan
de hand van het boek “De vijfde berg”
van Paulo Coelho. Wil je je nog bij de
kring aansluiten meld je dan aan bij
Gerda Hamoen,
(gerda.c.hamoen@gmail.com).
Je bent van harte welkom.
Kring kerkgeschiedenis
Deze kring onder leiding van Jan den
Boeft komt weer bij elkaar op donderdagmorgen 21 januari om10.00 uur in
het Hooglandse Huys. Het onderwerp
moet nog worden bepaald.
Info: bij de kringleider (tel. 5132657)

Leerhuis
In de tweede helft van dit seizoen zullen
we ons bezighouden met teksten uit het
Nieuwe Testament aan de hand van de
Bijbel in Gewone Taal. De data zijn:
26 januari, 16 februari, 8 maart, 5 april,
26 april, 10 mei.
De eerstvolgende avond, 26 januari,
krijgt een bijzondere invulling. In het
kader van het 'stappenplan' ligt er de
vraag om bij te dragen aan het vaststellen van het profiel van de LBG.
Daar willen we als leerhuis graag
gehoor aan geven. We hopen een
zinvolle bespreking te wijden aan de
aangereikte vragen:
"wat vind je in de LBG of waarom ben je
betrokken bij de LBG?" en "Hoe zie je
de toekomst van onze gemeente en wat

Nieuwjaarsontmoeting
De Bakkerij
U bent van harte uitgenodigd voor de traditionele
Nieuwjaarsontmoeting
van de protestantse en roomskatholieke diaconie in De Bakkerij op vrijdag
15 januari van 16.30 – 18.00 uur.
Theater Geurend Hooi zal op creatieve
wijze stilstaan bij de actuele toestroom
van vluchtelingen naar ons land.
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januari met het bezorgen van de
enveloppen.
Maandag 25 januari tot en met
woensdag 27 januari worden de
antwoordenveloppen weer bij u
opgehaald.
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is enorm
belangrijk voor onze kerkelijke
gemeente. Via deze bijdragen kunnen
wij 50% van al ons werk financieren.
Zonder deze bijdrage is een
georganiseerde manier van gemeentezijn niet mogelijk.
Kortom, de Actie Kerkbalans is voor
onze gemeente van vitaal belang en
ook dit jaar hard nodig. Doet u weer
mee?
Contactpersoon Actie Kerkbalans:
Bert Favier (tel. 071- 5311302)
bjfavier@planet.nl

Foto: Simon van Wijlen

Doopfeest
Op zondag 3 januari was het Epifanie,
de herinnering aan de doop van Jezus.
In een grote kring gaven jong en oud
het licht van Christus aan elkaar door.
De kinderen brachten hun eigen doopkaars mee.
Het was een prachtige en indrukwekkende viering.
Doopouderproject
Zoals bekend is voor alle ouders die
hun kind in de LBG hebben laten dopen
gelegenheid om aan het doopouderproject deel te nemen.
Als u mee wilt doen aan het project
maar u bent niet bij ons bekend, bijvoorbeeld omdat uw kind in een andere
gemeente gedoopt is dan bent u
natuurlijk ook van harte welkom.
U kunt zich aanmelden bij Marius
van der Heul ( 071- 5766044) die
ook alle informatie kan geven over het
project.
Data voor de volgende avonden:
Dinsdag 12 januari, dinsdag 15 maart
en dinsdag 10 mei.

Collectebonnen
Op de website van de Protestantse
gemeente Leiden
www.protestantsegemeenteleiden.nl
kunt u via de link onder het kopje
Webwinkel collectebonnen bestellen en
betalen.
De volgende collectebonnen zijn bij het
Kerkelijk Bureau verkrijgbaar:
bonnen van € 0,75 (€ 15,00 per vel)
bonnen van € 1,20 (€ 24,00 per vel)
bonnen van € 2,00 (€ 40,00 per vel)

Eenmalig dient u een account aan te
maken, uw registratienummer kunt u
opvragen
bij info@kerkelijkbureauleiden.nl
onder vermelding van uw naam en
geboortedatum, of telefonisch: 0715764145.

Actie Kerkbalans 2016
“Mijn kerk inspireert”
Over een week begint weer de Actie
Kerkbalans. De actie begint op
maandag 18 januari tot vrijdag 22

Bezoek wekelijks
OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl
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Toen Jezus bij het water kwam
Zo teder als een mens kan zijn,
zo staat de Zoon des mensen,
de Zoon van God hier jong en rein,
ons bidden en ons wensen
vervullend met aanwezigheid.
Een stem, een duif daalt neder.
O heilige Drievuldigheid,
op aarde schoon en teder, o God aan ons gegeven
Liedboek 522 vs.3 tekst Martin Luther

Agenda
12 januari
14 januari
15 januari
19 januari
21 januari
26 januari
27 januari

Doopouderproject
Inloopspreekuur profiel LBG
Nieuwjaarsbijeenkomst
Inloopspreekuur profiel LBG
Kring kerkgeschiedenis
Leerhuis
Verdiepingskring

20.00 uur
10.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
De Bakkerij
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 24 januari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 januari.
Website:

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

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen.
Elke 1e zondag van de maand:
Lekkernijen te koop in de Tuinzaal, gebakken door onze jongeren.
Opbrengst voor hulp aan Nepal

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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