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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 21 februari 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas en
Organist : Theo Visser

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

Vieren:
Zondag 21 februari, ds. A. Alblas. Thema van de dienst: “de heilige tent”,
over de verheerlijking op de berg. We lezen Hebreeën 6:13-20.
Zondag 28 februari, ds. Arie Kooijman. Hij zal zijn eigen keuze maken uit de
vele mogelijkheden van de roosters.
Zondag 6 maart, ds. A. Alblas, Zondag ‘verheugt u!’ We lezen dan over de
terugkeer van de verloren zoon en uit Hebreeën 8:1-13. De Leidse Cantorij
o.l.v. Hans Brons verleent haar medewerking.
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Zondag 28 februari in de Hooglandse Kerk om 19.00 uur:

Cantatedienst
m.m.v. Voix Jolies o.l.v. Klaas-Jan de Groot
uitgevoerd wordt cantate BWV 21 “Ich hatte viel Bekümmernis”
Martha Bosch, sopraan
Maatevz Kajdiz, tenor
Joao Luis Paixio, bas
Organist is Theo Visser
Voorganger is ds. Ad Alblas

Vakantiegids Protestantse Kerk
Deze gids,
die u kunt
vinden in de
bladenstandaard nabij de
leestafel,
geeft de
vakantiemogelijkheden
weer voor
gehandicapte
ouderen,
éénoudergezinnen, mantelzorgers met een
dementerende of gehandicapte partner,
slechtziende mensen enz.
De vakantieweken worden al vele jaren
georganiseerd door de Protestantse
Kerk in Nederland.
Onlangs werd er een nieuw hotel
toegevoegd aan de reeds bestaande
accommodaties: Hotel Nieuw Hydepark
in Doorn.
Enkele oud-vrijwilligers uit onze
gemeente mochten er alvast een kijkje
komen nemen. Zij kunnen met veel
enthousiasme vertellen over de
prachtige locatie. “Een aanrader”.
U kunt de nieuwe vakantiegids
meenemen vanuit de bladenstandaard
in de kerk of contact opnemen met
Adrie Lindhout, te vinden bij de koffie in
de tuinzaal.
Telefoonnummer van het landelijk
vakantiebureau 0318 – 486610 en/of de
website: www.hetvakantiebureau.nl.

Wij verwachten van een kleine honderd
mensen nog een toezegging te ontvangen en hopen dat wij het in de begroting
opgenomen bedrag zullen benaderen.
De stand voor de LBG is € 113.000,00.
Wij doen een dringend beroep op hen
die nog geen toezegging hebben
gedaan om het formulier zo spoedig
mogelijk op te sturen naar het Kerkelijk
Bureau, Van Vollenhovenkade 22,
2313 GG Leiden.
Heel veel dank ook aan de honderden
vrijwilligers die weer op pad zijn
geweest om de toezeggingsformulieren
op te halen.
Het College van Kerkrentmeesters.

Vernieuwde geluidsinstallatie
Al geruime tijd is het College van
Kerkrentmeesters, samen met de
beheerders, bezig met de
voorbereidingen voor de vervanging
van de huidige geluidsinstallatie. Geen
eenvoudige opgave, onder meer omdat
er veel verschillende situaties denkbaar
zijn, waarin de installatie moet
functioneren. We noemen de zomer- en
de winterkerkopstelling en daarnaast
ook de diverse opstellingen voor
commercieel gebruik. Ook de
ringleiding voor slechthorenden wordt in
deze vervanging meegenomen.
Inmiddels zijn we diverse onderzoeken
en adviezen verder en dit heeft geleid
tot aanbiedingen van twee
leveranciers. Op de zondagen 21
februari en 6 maart zullen beide
opstellingen worden getest; op de
dagen ervoor en erna zullen andere
proefopstellingen worden
uitgeprobeerd.
Beheerder Peter Breedijk zal hierin een
coördinerende rol vervullen. Een aantal
mensen is al door hem benaderd om

Actie Kerkbalans 2016.
Op dit moment zijn er 1670 toezeggingen ontvangen voor de actie kerkbalans
2016. Deze mensen hebben met elkaar
€ 486.000,- toegezegd.
Heel veel dank daarvoor!
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medewerking te verlenen. Daarnaast
zal door middel van een formulier aan
alle aanwezigen om een reactie worden
gevraagd.
Het is de bedoeling om in april een
definitieve keuze te maken, zodat de
nieuwe installatie uiterlijk in augustus
geïnstalleerd kan worden.
Het College van Kerkrentmeesters,
Albert Brink

het invullen van de vacature die in juli
2017 bij de LBG ontstaat. De eerste
stap daarin is het opstellen van de
profielschets van onze wijkgemeente.
Inmiddels hebben tientallen gemeenteleden gereageerd. Dat is een duidelijk
teken van betrokkenheid. Daarnaast
hebben verschillende leden toegezegd
een reactie te geven en anderen zijn dit
wellicht nog van plan. Daarvoor in nog
volop gelegenheid. Reacties zijn tot
uiterlijk 18 maart op het speciale
emailadres (vacaturelbg@gmail.com)
van harte welkom. Het is ook mogelijk
een gesprek over het gemeenteprofiel
te hebben. Een verzoek daartoe kan
worden gedaan via dit email adres of
via tel nummer 06-15214395 (Aad
Hamoen). Tijdens de volgende
gemeentebijeenkomst op 24 april (vanaf
11:30 uur) zal het profiel van de LBG
worden besproken.
Cent van Vliet

Aswoensdag
Tien februari was het Aswoensdag, het
begin van de lijdenstijd. We hebben
daarbij stilgestaan met een ‘sobere
maaltijd’ en een Vesper, samen met de
Marekerk en de Ecclesia.
Tijdens de maaltijd hebben we van Ans
Broekhuisen gehoord over de contacten
met de vluchtelingen in de Noodopvang. Hoe is het om vluchteling te zijn
en je vaak niet gewenst te voelen. Maar
hoe is het ook als mensen je aandacht
geven en je helpen om je thuis te
voelen in Leiden en in de LBG. De
collecte aan het einde van de maaltijd
bracht na aftrek van de kosten 32.50
euro op voor het vluchtelingenfonds van
de Bakkerij.
De Vesper in het Hoogkoor werd geleid
door ds. Ad Alblas en ds. Christiane van
den Berg-Seiffert. Het thema was de
verzen uit Mattheus 6 die over het
vasten gaan. Er was prachtige
blokfluitmuziek van Liesbeth Boertien
en Laura Brink.
Toos Boersema

Wereldgebedsdag
Vrijdag 4 maart 2016 om 20.00 uur in
de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade
24 , Leiden.
Dit is een dienst uit de internationale
oecumene.
Vrouwen uit
Cuba hebben
de opzet
bedacht rond
het onderwerp:
“Neem Mij aan
zoals een kind”.
Hun gebeden
en
bijbellezingen
werden
verstuurd aan
de WGD groepen in de hele wereld, die
nu deze liturgie vorm geven. Dat doen

Profielschets Leidse
Binnenstadsgemeente
Tijdens de gemeentebijeenkomst van
13 december is een toelichting gegeven
op de procedure die wordt gevolgd bij
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we in Leiden dit jaar in de Vredeskerk.
We voelen ons daarbij verbonden met
de vele christenen van Polynesië en
Australië, Afrika, Azië en de beide
Amerika’s die allen op deze eerste
vrijdag in maart deze dienst vieren.
Het wordt een interactief gebeuren met
foto’s uit Cuba, muziek en gesprek.
De opbrengst van de collecte gaat naar
verschillende projecten in Cuba.
Meer informatie bij Barbara HeubeckDuijts tel. 071-5223403, E-mail:
heubeck@hetnet.nl of bij
Rietje van Wijlen, e-mail:
Rietje@vanWijlen.com.
Kijk ook eens op
www.wereldgebedsdag.nl of
http://www.worlddayofprayer.net.

toegangswegen van India naar Nepal
waren uit protest geblokkeerd door
minderheden in de grensstreken met
India die het niet eens waren met de
nieuwe Nepalese grondwet.
Voor de import van producten is Nepal
vrijwel geheel afhankelijk van India, dat
Nepal aan het westen, oosten en
zuiden begrenst. In het noorden van
Nepal liggen de Himalaya en grenst het
land aan Tibet; die route is nauwelijks
begaanbaar voor transport.
Er kwam
in Nepal
geen
brandstof,
waardoor
er niet
gekookt
kon worden, geen elektriciteit was en
bijna geen (openbaar) vervoer wegens
het tekort aan benzine. Scholen waren
dicht en ziekenhuizen kregen geen
aanvoer van medicijnen.
Op dit moment zijn we voorzichtig
optimistisch omdat de blokkades sinds
deze week lijken te zijn opgeheven. Een
politieke oplossing voor het
onderliggende probleem is echter nog
niet gevonden.

Hulp aan Nepal
van september 2015 tot februari 2016
- van de giften die zijn gedaan aan
Nepal Samaj Nederland, waaronder de
opbrengst van de maandelijkse
taartverkoop in de kerk
Wederopbouw:
In het
dorp
Changu
hebben
we 40
families
financiële
steun
kunnen geven voor wederopbouw van
hun huizen en om de winter door te
komen.
Helaas is de wederopbouw in Nepal als
geheel zeer bemoeilijkt door de
oliecrisis, die het land sinds september
jl. in zijn greep had. Deze crisis werd
door sommigen een grotere ramp dan
de aardbeving genoemd. De

Dekens voor de winter: De winter lijkt dit
jaar nog harder toe te slaan in Nepal
dan in andere jaren. Mensen beginnen
zelfs te overlijden door de kou.
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We hebben in een van de bergdorpen
in de provincie Kavre aan 200 gezinnen
dekens uitgedeeld. Kavre is een gebied
dat zwaar getroffen is door de
aardbeving.

Wij willen iedereen die heeft gedoneerd
voor Nepal heel hartelijk bedanken!
Indien u via ons Nepal wilt blijven
ondersteunen voor rechtstreekse hulp,
dan kan dat via rekeningnummer: NL 02
RABO 015.78.50.641 t.a.v. Nepal
Samaj Nederland o.v.v. 'slachtoffers
aardbeving'.
Nepal Samaj Nederland,
Ram Budhathoki, voorzitter

Ambulance: In een van de afgelegen
dorpen in Kavre overleden veel mensen
die voor hulp naar het ziekenhuis
moesten, omdat er geen
auto/ambulance was.
Er was geen andere manier dan zieke
mensen op de rug te dragen en lopend
de lange weg naar een ziekenhuis af te
leggen.

Gemeenteavond
We stellen graag zoveel mogelijk
gemeenteleden in de gelegenheid om
van de bijzonder boeiende gedachten
van ons gemeentelid Ab Ridder over de
betekenis van het sterven van Christus
kennis te nemen. Daarom wordt er op
donderdagavond 3 maart om 20.00 uur
in het Hooglandsche Huys een
gemeenteavond gewijd aan zijn boek
Jezus’ dood. Een alternatief
interpretatiemodel. Ab Ridder geeft aan
waar het hem om gaat: ‘Tegen eind
maart wordt het weer Goede Vrijdag en
Pasen. Goede Vrijdag, de dag waarop
we de kruisdood van Jezus herdenken.
Het is één van de belangrijkste dagen
van het kerkelijk jaar. Maar waarom
eigenlijk?
Waarvoor moest
Jezus sterven? Ik
heb gepoogd de
nieuwtestamentische woorden
hierover te
herschikken. Op
deze
gemeenteavond
wil ik mijn
gedachten hierover graag aan u
voorleggen en er met u van gedachten
over wisselen. En laten we daarbij
vooral niet vergeten dat het drie dagen
na Goede Vrijdag Pasen is!’

Lokale jongeren hebben 50% van het
geld voor een ambulance verzameld en
hebben bij ons hulp gevraagd. Dankzij
alle giften uit Nederland hebben wij de
andere 50% kunnen betalen en kan de
ambulance gaan rijden.
T-shirts: Net zoals afgelopen jaar heeft
hardloopvereniging Koplopers Delft een
grote hoeveelheid hardloop t-shirts
gedoneerd. Verschillende mensen die
de komende tijd naar Nepal gaan,
zullen pakketten t-shirts meenemen en
uitdelen. Half februari gaan de eerste
25 kilo t-shirts naar Nepal.
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Kerkblad
U heeft het ongetwijfeld gemerkt: er is iets mis gegaan
bij het drukken van het Leids Kerkblad.
Daardoor zijn de laatste artikelen en het overzicht van de
kerkdiensten weggevallen.
Het overzicht van de diensten treft u alsnog als bijlage bij
deze Op de Hoogte aan.
Overigens is het complete kerkblad in te zien op de
websites van de Protestantse Gemeente Leiden en de
Leidse Binnenstadsgemeente.

Agenda
28 februari
2 maart
3 maart
3 maart
8 maart
9 maart

Cantatedienst
Moderamen
Kring Kerkgeschiedenis
Gemeenteavond (Ab Ridder)
Leerhuis
Kerkenraadsvergadering

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

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

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 6 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 29 februari.
Website:

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

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

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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