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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 24 januari 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: huur en onderhoud
Kerkelijke gebouwen

Vieren:
Zondag 24 januari, ds. A. Alblas. Doopviering waarin 6 kinderen worden
verbonden met Christus en zijn gemeente. Thema van de dienst: “water en
wijn” (Johannes 2:1-11)
Zondag 31 januari, ds. Michiel de Leeuw uit Rijswijk (oud-gemeentelid van de
LBG). Hij leest en preekt over Lucas 4:21-30.
Zondag 7 februari, ds. A. Alblas. Thema: “breken en delen”, aan de hand van
Lucas 9:10-17. De keuze is afgestemd op de viering van de Maaltijd van de
Heer. De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verleent haar medewerking.
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Zondag 31 januari in de Hooglandse Kerk om 19.00 uur:

Cantatedienst
m.m.v. William Byrd Vocaal Ensemble o.l.v. Nico van der Meel
uitgevoerd wordt cantate BWV 14 “Wär Gott nicht mit uns diese Zeit”
Elma Timmers-Dekker, sopraan
David van de Braak, tenor
Jan Douwes, bariton
Voorganger is ds. Ad Alblas

Koorvesper gaat niet door
Vanmiddag om 17.00 uur zou weer een
vesperviering in het koor van de
Hooglandse Kerk gehouden worden.
Helaas kan de vesper geen doorgang
vinden. U wordt via het Kerkblad of dit
blad op de hoogte gehouden wanneer
de volgende vesper zal plaatshebben.

Huys. U bent van harte uitgenodigd
voor deze bijeenkomst.
Cent van Vliet,
voorzitter wijkkerkenraad
Bewust geloven
Deze gespreksgroep gaat van start.
‘Late roepingen’ moeten zich haasten
om nog deel te kunnen nemen aan
deze jaargang. Belijdenis doen kán aan
het einde van de serie van tien
avonden, maar móet niet. Zowel
mensen die al eerder belijdenis deden
als mensen die nog niet weten of ze dat
zouden willen zijn van harte welkom in
de kring. Informatie en aanmelding bij
de wijkpredikant.

Crèche
De jongste
kerkgangers (0-4
jaar) hebben de
afgelopen jaren
zóveel gebruik
gemaakt van de
loopauto's dat
deze versleten zijn. Is er iemand die
een mooie beschikbaar heeft voor de
crèche?
Verder zijn wij hard op zoek naar
mensen (tieners vanaf 12 jaar of
volwassenen) die ongeveer één keer
per zes weken willen oppassen op de
jongste kinderen tijdens de dienst.
Graag aanmelden bij Esther van de
Kamp. Dat kan per e-mail
(emmvandeglind@gmail.com) of
telefonisch (06 15573019).

Verdiepingskring
Op 27 januari komt deze kring samen in
het Hooglandsche Huys. Ook nieuwe
belangstellenden zijn hierbij welkom.
Aad Hamoen neemt de aanwezigen
mee naar vervlogen tijden: het leven
van de profeet Elia via de
invalshoek van Paulo
Coelho en leven ons
zoveel als mogelijk in
alsof wij daarbij zijn. Dat
levert openhartige
gesprekken op.

Profiel
Leidse Binnenstadsgemeente
Op zondag 13 december was de eerste
gemeentebijeenkomst in het proces
naar de opvulling van de vacature van
predikant van de LBG die in juni 2017
zal ontstaan. De eerste stap is het
beschrijven van het profiel van de LBG.
Naast de mogelijkheid om per mail of
per brief uw punten daarvoor aan te
dragen kan dat ook tijdens het inloopspreekuur van de kerkenraad op de
woensdagen 27 januari en 3 februari
a.s. om 20.00 uur in het Hooglandse

Overigens zal het tweede deel
van de avond gebruikt worden om,
evenals in andere kringen het geval zal
zijn, ook in deze kring het profiel van de
LBG te bespreken.
Actie Kerkbalans
Maandag 18 januari jl. is de actie
kerkbalans 2016 gestart. Graag willen
wij in onze geloofsgemeenschappen
met elkaar de boodschap van geloof,
hoop en liefde door blijven geven.
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Als wij willen dat er ook morgen nog
een kerk is om die boodschap door te
geven, dan moeten we ons vandaag
inzetten om de kerk, als plek om te
vieren, te rouwen, rust te zoeken of tot
bezinning te komen, in stand te houden.
Als wij allemaal iets meer geven dan
gaan we het streefbedrag voor dit jaar
van € 550.000,- zeker halen!

Samenvoeging twee wijken
De Maranathawijkgemeente en de
wijkgemeente Vredeskerk gaan per 15
mei a.s. samen.
De Algemene Kerkenraad heeft daarom
besloten het aantal wijkgemeenten te
wijzigen van zes naar vijf.
Daarnaast is
besloten dat de
grenzen van de
nieuwe
wijkgemeente, die
De Verbinding
gaat heten, gelijk
zullen zijn aan die van de huidige
gemeenten.

Aktie Kerkbalans
speelt in onze
Protestantse
gemeente Leiden
ook een
belangrijke rol
bij de
verdeling van
de beschikbare 4 predikantsplaatsen
over de wijken. Zowel de opbrengst
vanuit de wijk als het aantal gevers
vanuit de wijk tellen elk voor 20% mee
voor de uiteindelijke verdeling.
Ook om die reden vragen wij u als lid
van de Binnenstadsgemeente mee te
doen met Aktie Kerkbalans en zo
mogelijk uw bijdrage te verhogen. Het
toezeggingsformulier wordt vanaf 25
januari bij u opgehaald. Dat geldt niet
voor de bijna 300 adressen die digitaal,
dus via e-mail meedoen. Als u in 2017
ook digitaal wilt meedoen, kunt u zich
per e-mail opgeven bij het kerkelijk
bureau
(kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl).

Inzage en reacties
De begrotingen en de besluiten over het
aantal wijkgemeenten en de grenzen
van de wijkgemeente De Verbinding
liggen t/m maandag 25 januari ter
inzage op het Kerkelijk Bureau. Uw
reactie op deze documenten/besluiten
kunt u tot uiterlijk vrijdag 29 januari
sturen naar het Kerkelijk Bureau, t.a.v.
de scriba van de PgL. Dat kan per brief
of e-mail. Openingstijden en
adresgegevens vindt u in het kerkblad.
Metha van Vliet,
ouderling-kerkrentmeester
Aswoensdag
Woensdag 10 februari is de eerste dag
van de lijdenstijd. We noemen deze dag
aswoensdag. Het is gebruikelijk binnen
onze gemeente dat wij die dag
gedenken met een gezamenlijke sobere
maaltijd en daarop aansluitend een
vesper. U kunt op zondag 31 januari en
zondag 7 februari op de maaltijd
intekenen. U bent van harte welkom om
18.30 voor de maaltijd en om 19.30
voor de vesper.

Begrotingen 2016
De Begrotingen 2016 van de Diaconie
en van de Protestantse gemeente zijn
in eerste lezing vastgesteld door de
Algemene Kerkenraad. De begrotingen
zijn te downloaden van de website
www.protestantsegemeenteleiden.nl.
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Toen zei Jezus: ‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.’ De
dienaren deden wat Jezus zei. De leider van het feest
proefde van het water. Het was wijn geworden!
De dienaren die het water gebracht hadden, wisten
waar het vandaan kwam. Maar de leider van het feest
wist dat niet. Hij riep de bruidegom en zei: ‘Iedereen
geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder goede
wijn geeft hij daarna, als de gasten al dronken zijn.
Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!’
Uit: De Bijbel in gewone taal,Johannes 2:8-10

Agenda
27 januari
27 januari
31 januari
3 februari
10 februari
10 februari
11 februari

Inloopspreekuur
Verdiepingskring
Cantatedienst
Extra inloopspreekuur (zie onder)
Aswoensdag Vesper
Moderamen
Gesprekskring Kerkgeschiedenis

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

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 7 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 1 februari.
Website:

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen.

Extra inloopspreekuur voor ouders van kinderen en jongeren
Speciaal voor de ouders van kinderen in onze gemeente organiseren wij nog een extra inloop
spreekuur waarin wij de aandacht specifiek op deze doelgroep willen richten. Tenslotte hoort
bij onze toekomst ook de vraag hoe houden wij onze jeugd en jongeren ook in de toekomst
verbonden met ons? Dat kan op 3 februari aanstaande, we starten rond 20.00 uur in het
Hooglandse Huys. Kun je niet deelnemen aan deze speciale avond dan bestaat er ook nog de
mogelijkheid om schriftelijk deel te nemen, stuur dan je gedachten en visie met betrekking tot
de LBG via de mail naar: vacaturelbg@gmail.com
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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