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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 17 april 2016
Voorganger: mw. ds. Chr. van den
Berg - Seiffert
Organist : Sander Booij

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

Vieren:
Zondag 17 april, ds. Chr. Van den Berg – Seiffert, participantenpastor van de
Leidse Studenten Ekklesia.
Zondag 24 april, ds. J. Smit uit Oegsgeest. Hij is oud-gemeentelid van de
LBG en commissaris van de koning in Zuid-Holland..
Zondag 1 mei, ds. M. Lanooij, verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag.
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Vanavond 19.00 uur in de Pieterskerk:

Cantatedienst
Met medewerking van
Kamerkoor Capella Altena o.l.v. Sietse van Wijgerden,
David van de Braak, tenor en Noël Casteleijn, bas.
Organist is Erik van Bruggen
De voorganger is ds. Ad Alblas
Uitgevoerd wordt cantate 104: ‘Du Hirte Israël, höre’

Dat is € 5.000 minder ten opzichte van
het jaar 2014. De LBG is (t/m maart)
een bedrag toegezegd van € 134.000.
Dat is € 8.000 méér dan in maart 2015.
Geheel Leiden heeft een bedrag
toegezegd gekregen van € 530.000.
Dat is vrijwel gelijk gebleven.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn
bijdrage. Zijn er nieuwe cijfers bekend,
dan hoort u dat van mij. Heeft u vragen
of andere informatie nodig, u kunt altijd
contact met mij opnemen.

Cantatedienst
Vanavond is er weer een Cantatedienst
om 19.00 uur in de Pieterskerk.
Uitgevoerd wordt Cantate 104 ‘Du Hirte
Israel, höre’.
Bach schreef de cantate voor de
tweede zondag na Pasen in 1724, toen
hij bijna een jaar in Leipzig als cantor
werkzaam was. De cantate heeft door
het motief van de Goede Herder een
uitgesproken pastoraal karakter, een
geliefd thema in die tijd.

Bert Favier,
(contactpersoon Actie Kerkbalans LBG)
Heintje Davidsweg 35, 2331 KM Leiden.
Tel. 071-5311302 Email: bjfavier@planet.nl
.

Verdiepingskring
Tot twee keer toe hebben we verstek
moeten laten gaan doordat een aantal
deelnemers door ziekte of anderszins
verhinderd was, maar op 21 april hopen
we dan toch weer om 20.00 uur bij
elkaar te komen in het Hooglandse
Huys.
Ditmaal bespreken we het derde deel
van de boekenreeks “De Bijbel voor
ongelovigen” van Guus Kuijer.
Daarin komen de vertrouwde
bijbelverhalen weer eens in een
verfrissend daglicht te staan. Nieuwe
deelnemers aan de kring zijn nog altijd
welkom en kunnen zich melden bij
Gerda Hamoen, per E-mail:
gerda.c.hamoen@gmail.com

Uitvoerenden zijn het Kamerkoor
Capella Altena, o.l.v. Sietse van Wijgerden, met David van de Braak, tenor en
Noël Casteleijn, bas. Organist is Erik
van Bruggen en voorganger ds. Ad
Alblas.

Ziekte Theo Visser
Zoals wij al eerder hebben gemeld is
onze cantor-organist getroffen door een
herseninfarct. Inmiddels is hij uit het
ziekenhuis ontslagen en verblijft hij in
Revalidatiecentrum De Hoogstraat.
Samen met het medisch team werkt hij
hard aan zijn herstel. De vele blijken
van meeleven uit onze gemeente
ervaart hij als hartverwarmend. Zijn
adres voor kaartjes is Prins Hendriklaan
83, 3583 EH Utrecht.

Herdenking Jodenvervolging
Op zondag 24 april 2016 is er weer opdat wij nooit vergeten - de jaarlijkse
Herdenking van de Jodenvervolging in
de Hooglandse Kerk te Leiden,
aanvang 19.00 uur. De kerk is open
vanaf 18.30 uur.
Aansluitend is er vanaf 20.00 uur een
ontmoeting in de tuinzaal.

Hans Karstens

Actie Kerkbalans
Het jaar 2015 is voor de Leidse Binnenstadsgemeente afgesloten met een
bedrag van € 135.000.
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Tijdens de
Herdenking zal een
toespraak worden
gehouden door
Natascha van
Weezel (1986).
Vorig jaar
verscheen haar boek ‘De derde generatie; Kleinkinderen van de Holocaust’.
Daarin brengt ze aan de hand van haar
eigen familiegeschiedenis en talloze
openhartige gesprekken met
leeftijdsgenoten in Nederland, Amerika
en Israël een generatie in kaart die zich
op enigerlei wijze tot de Holocaust zal
moeten verhouden. Ze schetst een
aangrijpend portret van de
kleinkinderen van de oorlog die werden
geconfronteerd met het beladen
familieverleden.
De bekende Joodse voorzanger
(chazan) Ken Gould en de
instrumentalisten Hester Groenleer
(fluit) en Matthias Havinga (piano en
orgel) zullen hun muzikale
medewerking verlenen.
Evenals voorgaande jaren zullen via de
scholen van Leiden en omgeving
jongeren bij de Herdenking worden
betrokken. Zij zullen de namen noemen
van leeftijdsgenoten die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht.
Ook jongeren uit de verschillende
(wijk)gemeenten en parochies worden
uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment deel te nemen. Jongeren die
actief bij de Herdenking betrokken
willen worden kunnen zich daarvoor
aanmelden bij:
beraadleiden@gmail.com.

voor de gemeentebijeenkomst op
zondag 24 april aanstaande om circa
halftwaalf in het Hooglandse Huys,
aansluitend aan de morgendienst.
Tijdens de bijeenkomst zal het
gemeenteprofiel van de LBG, dat mede
door uw inbreng tot stand is gekomen
en is vastgesteld in de kerkenraad,
worden gepresenteerd.
Tevens zullen de verdere stappen van
het beroepingsproces worden
toegelicht. De kerkenraad rekent op een
grote opkomst!
Het moderamen

Op bezoek
Nu de kerkenwerkagenda wat meer
ruimte biedt wil ik m’n jaarlijkse
gewoonte voortzetten. In de kerkdienst
op 10 april heb ik het al mondeling
gedaan, hierbij ook via het kerkblad:
‘Mag ik bij u op bezoek
komen?’
Gewoon om bij te
praten, het kan overal
over gaan. Na
anderhalf uur ben ik
weer weg, anders mag
u me eruit zetten.
Wie het beter schikt om telefonisch bij
te praten kan nog gebruik maken van
‘de dominee aan de lijn’. Dan spreken
we maximaal een kwartier, en als er
dan meer gespreksstof uit komt maken
we gewoon een nieuwe bel-afspraak.
Graag ontvang ik uw en jullie
uitnodigingen per mail/sms/WhatsApp.
of gewoon per telefoon tijdens
spreekuur of op de voicemail. O ja, als
iemand me per brief of mooie ansicht
wil nodigen, is dat ook wel apart.
Stap over eventuele gène heen: ik ga
me natuurlijk niet opdringen maar zal
graag op bezoek komen.

Gemeentebijeenkomst 24 april
De kerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente nodigt u van harte uit

Ds. Ad Alblas
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U woont niet in een storm, o Heer
maar in een zacht geruis.
wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
de stilte is Uw huis.
Een stilte die zich horen laat
heel zacht, nog ongekend:
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dicht bij.

Agenda
17 april
21 april
24 april
24 april
26 april
28 april

cantatedienst
verdiepingskring
gemeentebijeenkomst
Herdenking Jodenvervolging
Leerhuis
Kring Kerkgeschiedenis

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

Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 1 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 25 april.
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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