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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 6 maart 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Rode Kruis,
afdeling Leiden

Vieren:
Zondag 6 maart, ds. A. Alblas, zondag “verheugt u”. De schriftlezing is uit
Hebreeën 8: 1-13 en we lezen over de terugkeer van de verloren zoon.
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verleent haar medewerking.
Zondag 13 maart, ds. A. Alblas, jeugddienst, thema, “kostbaar bloed”.
Medewerking verleent de Gospel- en jazz-zangeres Denise Jannah.
Zondag 20 maart, palm- en passiezondag. M.m.v. blokfluit-ensemble
Flauto Dolce Leiden o.l.v. Liesbeth Boertien.
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Vandaag:
Collecte Werelddiaconaat

Hebreeën 8:10-11
Dit is mijn nieuwe afspraak met de Israëlieten: Ik zal er voor zorgen dat ze mijn regels goed
begrijpen. Ik zal de regels in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn. Ze hoeven dan niet
meer tegen elkaar te zeggen: Zorg dat je God, de Heer kent ! Want in die tijd zal iedereen
mij kennen, van klein tot groot!
Uit: Bijbel In Gewone Taal

en hun (groot)ouders van harte
uitnodigen! Liedjes met een Bijbelse
inhoud, maar ook situaties uit het
dagelijks leven die voor kinderen
herkenbaar zijn, passeren de revue.
Er is vrolijkheid en humor, en er zijn
naast Elly en Rikkert ook twee
geweldige muikanten die hen
begeleiden! Dit beloofd een fantastisch
middag te worden. De kerk is open
vanaf 14.30 uur en om 15.00 uur gaan
we met zijn alle genieten van de dit
bijzondere kinderconcert. Voor de
kleintjes is er opvang geregeld.
Kom lekker zingen en luisteren op
12 maart in de Hooglandse Kerk!

Zaterdag 12 maart:

Kinderconcert Elly & Rikkert
in de Hooglandse Kerk

Aanstaande zaterdag,12 maart, kunt u
vanaf 15.00 uur met uw (klein-)kinderen
komen genieten van het concert van
Elly en Rikkert. Dit is de het eerste
evenement wat de Leidse Binnenstadsgemeente tezamen met onze clusterleden organiseert in het komend jaar
voor de kinderen in de basisschoolleeftijd van de kerk. Later dit jaar voeren
wij met elkaar de musical Esther
nogmaals op, wederom onder de
bezielende leiding van de Vliegende
Speeldoos. En als klap op de vuurpijl
eindigen wij volgend jaar met een
voorstelling: Pasen met de Zandtovenaar!
Maar nu eerst Elly en Rikkert!

Voor meer informatie:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
of like ons op facebook:
Leidse Binnenstadsgemeente Kinder &
Jeugdevenementen, dan blijft u op de
hoogte van al onze evenementen!
______

Freedom Walk Leiden 2016

Samen lopen, samen leven
Op 19 maart 2016 zien wij u graag om
drie uur in de middag op het
Stationsplein van Leiden voor de
tweede Freedom Walk Leiden. Met
elkaar lopen we naar het Stadhuis. Hier
ontvangt burgemeester Lenferink ons in
de Burgerzaal. Gedurende de tocht en
op het stadhuis schenken we aandacht
aan ons thema van dit jaar: compassie.
Compassie omdat dit thema in alle
levensbeschouwingen een zeer relevant begrip is: aandacht en mededogen
voor en met de medemens en zichzelf.
Deze tocht is een initiatief van het
Charter for Compassion Leiden en het
Levensbeschouwelijk Platform Leiden.

Al tientallen jaren zijn Elly en Rikkert
een begrip in Nederland. Ze maakten
inmiddels ruim 50 albums. Een deel
daarvan gevuld met kinderliedjes en
velen daarvan zijn klassiekers
geworden! Op zaterdagmiddag 12
maart organiseren wij een gratis
kinderconcert in de Hooglandse kerk.
Een spetterend concert waarvoor wij
alle kinderen in de basisschoolleeftijd
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Hiermee willen we aandacht geven aan
de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Antiracismedag.
De naam Freedom Walk is een
verwijzing naar de autobiografie van
Nelson Mandela (Long Walk to
Freedom) en de historische Mars naar
Washington op 28 augustus 1963 toen
ds. Martin Luther King zijn beroemde
toespraak “I Have a Dream” uitsprak
voor het Lincoln Memorial.
Wij hebben ook een droom:
Dat levensovertuigingen niet misbruikt
worden om geweld tegen anders
denkenden te prediken en te verheerlijken;
Dat wij mensen mogen verbinden;
Dat wij respect hebben voor elkaar,
ongeacht sekse,
geloof, afkomst, of
geaardheid;
Dat wij bruggen
mogen bouwen
opdat we
in plaats van
tegenstellingen
overeenkomsten
zien;
Dat wij niet in en vanuit angst
voor de ander willen leven;
Dat wij elkaar als waardevolle
metgezellen zien;
Dat wij compassie met en voor elkaar
hebben.

gemeenschappen van uiteenlopende
levens- en geloofsovertuigingen
(waaronder joodse, christelijke,
islamitische, bahá'í , hindoestaanse en
boeddhistische gemeenschappen)
samen. De Raad van Kerken Leiden,
het Moskeeënplatform Leiden en de
Gemeente Leiden ondersteunen
Freedom Walk Leiden.
Tot ziens op 19 maart aanstaande om
15.00 uur op het Stationsplein in
Leiden.
Meer informatie:
www.freedomwalkleiden.nl
Contact: talk@freedomwalkleiden.nl

Parkeren
In de afgelopen maanden hebben enige
kerkgangers die hun auto hebben
geparkeerd of wilden parkeren voor het
huis in de Nieuwstraat naast boekhandel Ichtus (Nieuwstraat 29)
problemen gehad met de bewoner van
dat pand. Als ook u daarover
moeilijkheden hebt gehad, verzoek ik u
mij dat te melden via mijn mailadres
(A.W.Ridder@hotmail.nl ) door mij aan
te spreken. Paal/bloembak die met tape
rechtop werd gehouden.
Ab Ridder

Leerhuis
Op dinsdag 8 maart komt het Leerhuis
weer bijeen om 20.00 uur in het
Hooglandse Huys.
We zullen dan opnieuw kijken naar
enkele hoofdstukken uit Mattheüs, 2425, de rede van Jezus over het einde
van deze wereld en de komst van de
nieuwe wereld. We zullen in het bijzonder stilstaan bij Mattheüs 25:31-46.
Belangstellenden: informatie bij

Met deze Freedom Walk willen wij
een stap zetten om onze droom te
realiseren. Met elkaar lopen en met
elkaar praten om elkaar beter te leren
kennen en te waarderen. In al onze
verscheidenheid eenheid tonen.
In het Levensbeschouwelijk Platform
Leiden en het Charter for Compassion
Leiden werken diverse

matthijsjdejong@gmail.com
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Zondag 13 maart, 10 uur

Jeugddienst
Hooglandse Kerk
Met medewerking van gospel - en jazz-zangeres

Denise Jannah
Thema: ‘kostbaar bloed’
Voorganger: ds. Ad Alblas

Agenda
8 maart
9 maart
12 maart
16 maart
19 maart
20 maart

Leerhuis
Kerkenraadsvergadering
Kinderconcert Elly & Rikkert
Verdiepingskring
Freedom Walk Leiden 2016
Perzische lunch (zie Kerkblad)

20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
12.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Vanaf Leiden CS
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 20 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 13 maart.
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
Lees de nieuwe weblog van Judith van den Berg

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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