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Drieëntwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
3e rondgang: Avondmaalcollecte
Deurcollecte: Kosten predikanten en
kerkelijk werkers
Kerkelijke gebouwen

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 7 februari 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Theo Visser

Vieren:
Zondag 7 februari, ds. A. Alblas, Heilig Avondmaal. De Schriftlezing is uit
Lucas 9:10 -17 over vermenigvuldigen door ‘breken en delen’.
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verleent haar medewerking.
Aswoensdag, 10 februari, 19.30-20.00 uur, vesper in het Hoogkoor van de
Hooglandse kerk. Voorganger: ds. Christianne van den Berg en ds. A. Alblas.
Zondag 14 februari, ds. A. Alblas, eerste zondag in de Veertigdagentijd.
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Vandaag:
Collecte Werelddiaconaat

Lucas 9: 16-17
Toen nam Jezus het brood en de vis. Hij keek omhoog naar de hemel
en dankte God voor het voedsel.
Daarna brak hij het brood en de vis in stukken.
Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden het uit aan de mensen.
Alle mensen konden eten zoveel als ze wilden. Het eten dat overbleef, werd verzameld.
Het waren twaalf manden vol.
Uit: Bijbel in Gewone Taal

Vandaag:
Collecte werelddiaconaat
Vandaag collecteren we voor het
werelddiaconale werk van
Kerk in Actie.
In het bijzonder vragen wij uw aandacht
voor het landbouwwerk van Trukajaya
in Indonesië. Trukajaya maakt als
diaconale organisatie deel uit van de
Javaanse kerk.
Op Centraal Java werkt Trukajaya met
succes aan verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie
zorgt de kerkelijke organisatie
Trukajaya ervoor dat de mensen op
Java het lokale voedsel weer gaan
waarderen en dat de landbouw
productie toeneemt.
Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en
leert de boeren nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen
leren om van lokale gezonde gewassen
die minder gebruikt worden lekkere
maaltijden te maken. Ook helpt
Trukajaya met microkredieten, zodat de
boeren hun landbouwproducten kunnen
bewerken en verkopen, om zo een
eigen inkomen te verdienen. In zes
dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen
met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. Dankzij
deze hulp zijn deze armste boeren
gezinnen nu zelfvoorzienend. Trukajaya
wil het werk graag uitbreiden naar meer
dorpen in Centraal Java.

Elly en Rikkert
12 maart in de Hooglandse Kerk
De Leidse
Binnenstadsgemeente
organiseert
samen met
Elly en Rikkert
een gratis
kinderconcert
op zaterdagmiddag 12
maart in de Hooglandse kerk. Een
spetterend concert waarvoor wij alle
kinderen in de basisschoolleeftijd en
hun ouders van harte uitnodigen!
Kom je ook?
“Veertigdagentijdproject
kindernevendienst
Dit jaar buigen we ons tijdens de
veertigdagentijd met de kinderen over
de verhalen die zich kort voor Jezus’
dood afspelen. Deze verhalen komen
zelden tot nooit aan bod omdat ze zich
afspelen in de Goede Week, wanneer
er geen kindernevendienst is. De
kinderen gaan eigenlijk altijd van
Palmpasen over naar Pasen, zonder
dat de échte lijdenstijd van Jezus aan
bod komt. Er valt een hoop uit te leren
en daar willen we het met de kinderen
over hebben. De komende weken
besteden we daarom aandacht aan de
gelijkenis van de vijgenboom, de
zalving door Maria, het Laatste
Avondmaal, Gethsemané én het
verraad van Judas, de verloochening
door Petrus en natuurlijk aan Palmpasen. Bij elk verhaal hoort een
attribuut dat vooraan in de kerk aan een
houten kruis komt te hangen. Dit kruis is
gemaakt door ons eigen gemeentelid
Kees Zaalberg.

Helpt u mee om het werk van Trukajaya
en andere werelddiaconale organisaties
wereldwijd te versterken?
Uw gift is meer dan welkom in de
collecte.
Hartelijk dank.
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Tijdens de kindernevendienst werken
de kinderen elke week al aan de
Palmpasenstok, die ze op Palmzondag
mee naar huis mogen nemen.”

van het filmscript. Daarvoor hebben we
eerst uw input nodig zodat het een film
wordt die alle belangrijke aspecten van
onze gemeente omvat. Schiet ons even
aan na de kerkdienst of stuur uiterlijk 21
februari a.s. een mailtje naar
henkvansteenbergen@gmail.com.
We zijn benieuwd naar uw suggesties.
Ook tips over mooie filmpjes van
andere gemeenten ter inspiratie zijn van
harte welkom. Alvast bedankt!

Namens de kindernevendienst
Anneke Loof

Aswoensdag
Vandaag, na de dienst, is er in de Tuinzaal nog gelegenheid in te tekenen voor
de sobere maaltijd op Aswoensdag,
woensdag 10 februari om18.30 uur.
Aansluitend begint om 19.30 de vesper
in het Hoogkoor van de kerk.

Henk en Eveline
van Steenbergen

Kring Kerkgeschiedenis
Op donderdagochtend 11 februari komt
deze gesprekskring onder leiding van
Jan den Boeft (tel. 5132657) bij elkaar
in het Hooglandsche Huys.
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur.

Filmpje LBG:
uw input gevraagd!
Deze zomer zal een professionele filmmaker een filmpje ontwikkelen voor de
verschillende wijkgemeentes van
Leiden, en dus ook van
de LBG. Deze filmpjes
duren ca. 2 minuten.
Op de site van de PGL
worden deze filmpjes
bij de informatie van de
desbetreffende
gemeenten gezet. Zo
wordt een levendig en aansprekend
beeld van de gemeenten gemaakt dat
toegankelijk is voor iedereen die in
contact komt met de kerk. Daarnaast
kunnen gemeenten de filmpjes
gebruiken voor hun eigen missionaire
activiteiten. De filmpjes kunnen ook
door de wijken gebruikt worden op hun
eigen site, bij presentaties, verhuur van
kerkelijke ruimten, op YouTube, social
media, open kerk activiteiten e.d.
Het is aan de wijken hoe zij het
eigene van hun gemeenschap willen
uitdrukken in (sfeer)beeld.
Wij zullen de LBG vertegenwoordigen in
de taakgroep. Binnenkort gaan we de
eerste stappen zetten voor een opzet

Leerhuis
Tijdens het leerhuis maken we dit jaar
nader kennis met de Bijbel in Gewone
Taal. Vanaf januari richten we ons op
het Nieuwe Testament.
Dinsdagavond 16 februari staan teksten
uit de Bergrede centraal, in het bijzonder het OnzeVader.
Informatie: Matthijs de Jong,
matthijsjdejong@gmail.com

Live Interview ds. Ad Alblas
Journalist Maarten Baanders, schrijver
van de wekelijkse rubriek “Heilig Vuur”
in het Leids Dagblad, heeft een live
interview met ds. Ad Alblas op zaterdag
13 februari in het Sijthoffgebouw,
Doezastraat 1 Leiden.
Toegang is gratis
Bezoek ook wekelijks
OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl
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Dat prachthuis dat daar staat…
de zwaluw vlecht haar nest onder de goot
ik ben één van haar jongen.
Huub Oosterhuis

geïnspireerd door het bovenstaande:
zij zijn bij U als ‘kind aan huis’
de mus, de zwaluw en hun jongen
het Huis waarin U wonen wil,
en waar ook ik mij mag vertonen.
Heil hen die toeven aan uw hof
Uw Huis ontdoen van wekelijks stof.
Vrijwilliger donderdagmorgen

Agenda
10 februari
10 februari
10 februari
11 februari
16 februari
17 februari

Sobere maaltijd
Aswoensdag Vesper
Moderamen
Gesprekskring Kerkgeschiedenis
Leerhuis
Kerkenraad

18.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 21 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 15 februari.
Website:

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

KERK IN ACTIE
Er is een nieuwe weblog verschenen van Judith van den Berg vanuit Sumba

Ga naar www.kerkinactie.nl/projecten
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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