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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 3 april 2016
Voorganger: mw.ds. N.J.de JongDorland, Utrecht.
Organist : Maarten Boonstra

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

Vieren:
Zondag 3 april, mw. ds. N.J. de Jong- Dorland uit Utrecht.
Zondag 10 april, ds. A. Alblas, medewerking van het Rijnlands Christelijk
Mannenkoor ‘Vox Humana’, o.l.v. Susanna Veerman.
Zondag 17 april, mw. ds. Chr. van den Berg- Seiffert.
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Vandaag:
Collecte Werelddiaconaat
Gods Adem waait zijn woorden
uit den hoge
Zing en zaai een lied van vrede!
Zing en bouw een huis van licht!
Zing en bid dat hier en heden, God zijn wonderen verricht!
Liedboek 658 (refrein) tekst Sytze de Vries

De voedselbank

Evensongs 2016… 3x nieuw

Hebt u hem al gezien de nieuwe kist
van de Voedselbank? In plaats
van om de paar
maanden kunt u
nu elke week iets
doneren voor de
Voedselbank.
De kist zal er elke zondag staan en als
hij vol is, zal de voedselbank hem
ophalen. Zo krijgen zij regelmatiger
nieuwe levensmiddelen.
Wat kunt u geven: vlees en vis in blik,
groente in pot of blik, erwten, bonen,
rijst, pasta, aardappelpuree. Ook toiletartikelen als tandpasta, tanden borstels,
shampoo en deodorant zijn welkom.
Samen krijgen we de kist vast wel vol!

Liefhebbers van de Anglicaanse
kerktraditie kunnen vanavond, 3 april
hun hart ophalen. Om 17.00 uur vindt in
de Hooglandse Kerk de eerste van een
nieuwe serie Evensongs plaats. Het
bekende Roder Jongenskoor o.l.v.
Rintje te Wies zal deze Evensong
verzorgen. Bij aanvang klinkt ‘At the
evening service’ van Felix Mendelssohn
Bartholdi. De gebeden zijn gecomponeerd door Nardone. Psalm 145 klinkt
in de zetting van Hanforth en de
canticles zijn van Walmisley.
Als anthem horen we ‘Blessed be the
God and Father’ van Wesley.

Toos Boersema

Ziekte Theo Visser
Zoals inmiddels wel bij iedereen
bekend, is onze cantor-organist Theo
Visser getroffen door een herseninfarct.
De eerste berichten zijn bemoedigend
in die zin dat er een kans is op herstel.
We leven mee met Theo en zijn gezin
en hopen en bidden voor zijn herstel.
Een kaartje ter bemoediging stelt hij
zeer op prijs.
Mede omdat nog niet bekend is wanneer hij uit het ziekenhuis ontslagen zal
worden en naar een revalidatiecentrum
zal worden overgeplaatst kunt u de
kaarten sturen naar zijn huisadres:
Prins Hendriklaan 83 3583 EH Utrecht.
Het College tracht de vervanging zoveel
mogelijk in de geest van Theo te
regelen en maakt daartoe gebruik van
gastorganisten die Theo vaker hebben
vervangen, aangevuld met organisten
uit omliggende (wijk)gemeenten.

Het Roder Jongenskoor

De Evensong zelf verandert tijdens de
serie van dit jaar niet, maar het gaat dit
seizoen wel anders worden. Allereerst
het tijdstip. In plaats van het begin van
de avond is de aanvangstijd van de
nieuwe reeks Evensongs vervroegd
naar het eind van de middag. Ook qua
plek is sprake van een verhuizing.
Natuurlijk blijft de Hooglandse Kerk,
maar er is een nieuwe opstelling. We
zitten niet meer rond de grote kansel,
maar in twee blokken in/bij het
hoogkoor van de kerk – zoals in
Engeland. De hoofdreden van die
verandering is het Willisorgel.

Hans Karstens, kerkrentmeester
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Dit top-Engelse orgel is helaas nog niet
geheel voltooid maar zal al wel worden
gebruikt: bij Engelse muziek hoort een
Engels orgel, en dat heeft de Hooglandse Kerk sinds vorig jaar.
De toegang is zoals altijd vrij. Ga voor
meer informatie naar
www.evensongsleiden.nl.

Doopouderproject
Dinsdag 15 maart was er een bijeenkomst van het doopouderproject.
We hadden voor die avond Selma
Sevenhuijsen uit Amsterdam
uitgenodigd, zij had een Labyrint meegebracht.

Verdiepingskring
De kring zal zich een aantal avonden
verdiepen in het verhaal van de jonge
David, zoals naverteld door Guus Kuijer
in zijn Bijbel voor ongelovigen.
De eerstvolgende kringavond is maandag 4 april, om 20.00 uur in het Hooglandse Huys. Ook nieuwe deelnemers
kunnen aansluiten.

Labyrint

Leerhuis

Een Labyrint is, in tegenstelling tot een
doolhof, een weg die je kan
bewandelen. Een pelgrimstocht, of een
levensweg. Het is een vorm van mediteren. Een heel oude vorm, die in veel
culturen voorkomt. In de kathedraal van
Chartres ligt wel het bekendste labyrint,
maar ook in Nederland zijn Labyrinten
te vinden, bijvoorbeeld in de Sint
Servaas in Maastricht. We hebben een
bijzondere avond beleefd.
Wat zou het mooi zijn als we zelf over
zo’n labyrint konden beschikken, zodat
we er gebruik van kunnen maken voor
de diverse kringen en thema avonden!

Dit jaar zijn we in het Leerhuis intensief
bezig met de Bijbel in Gewone Taal.
Op de avonden in april zullen teksten
aan de orde komen uit een brief van
Paulus die – ten onrechte – weinig
bekend is: de tweede brief aan de
Korintiërs. Dinsdag 5 en dinsdag 26
april in het Hooglandse Huys om 20.00
uur. Informatie: Matthijs de Jong,
matthijsjdejong@gmail.com

Nieuws uit Nepal.

Marius van der Heul

Ons gemeentelid Ram Budhatoki is
net teruggekeerd van een bezoek
aan Nepal. Hij wil ons graag
vertellen van zijn ervaringen daar.
Dat zal hij doen op zondag 10 april
na afloop van de dienst in het
Hooglandse Huys.

--------

Cantatedienst
Op zondag 17 april is de Cantatedienst
om 19.00 uur in de Pieterskerk.
Uitgevoerd wordt Cantate 104 ‘Du Hirte
Israël, höre’. Kamerkoor Capella Altena,
o.l.v. Sietse van Wijgerden met solisten.
Voorganger ds. Ad Alblas

U bent allemaal
van harte welkom.
3

Diaconie en Avondmaal
Bij het Avondmaal, dat zijn oorsprong vindt
in het breken en delen van brood en wijn,
gaat het om de zorg en aandacht voor kwetsbare
mensen. Het komende jaar zijn dat de vluchtelingen
in de noodopvang.
Op de informatietafel in de kerk ligt een folder
over het Avondmaalsproject INTUSSEN-Rondom
de Noodopvang. Als u wilt bijdragen: Rekening
NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden,
o.v.v. INTUSSEN

Agenda
3 april
4 april
5 april
7 april
10 april
13 april
17 april
24 april

Evensong
Verdiepingskring
Leerhuis
Kerkgeschiedenis
Ram Budhatoki over Nepal
Kerkenraadsvergadering
Cantatedienst
Gemeentebijeenkomst LBG

17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
11.30 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Pieterskerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 17 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 11 april.
Website:

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

Orgelklanken Waalse Kerk
Dorien Schouten uit Edinburgh zal op zaterdag 9 april om 16:30 uur een orgelconcert geven
op het Steevens-Assendelft orgel(1746/1750) in de Waalse Kerk aan de Breestraat.
Zij voert werken uit van de barokke componisten Van Noordt, Purcell, Buxtehude en Gibbons.
Na afloop van het concert is er een collecte.
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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