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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 1 mei 2016
Voorganger: ds. M. Lanooij, Den Haag
Organist : Jan Pieter Lanooij, L.dorp

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

Vieren:
Zondag 1 mei, ds. M. Lanooij, predikant van de Kloosterkerk in Den Haag.
Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, 10 uur, ds. J.Korf, Den Haag.
Zondag 8 mei, gemeentelid van de LBG en proponent mw. G. Neels.
Pinksteren, ds. A. Alblas, m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Thema van de dienst, ‘Liefdevuur van God’.
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bij Hemelvaart
De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.

v

Liedboek 666 vs1, bij Handelingen 1,9-11

gebedsbijeenkomst in de Imam Malik
Moskee aan de Willem de Zwijgerlaan.
Te midden van 1500 biddende mannen
werden we gastvrij ontvangen door de
imam. Foto’s gingen direct op Facebook
en werden honderden malen geliked.
Abdel Bouzzit: ‘Zo doen we dat in
Leiden: geen ruimte voor haat en
verdeeldheid, wel ruimte voor een ieder
om te zijn en te geloven wat hij wil’. De
imam en het bestuur wilden een
tegenbezoek brengen, wat gebeurde op
Paasmorgen in de Hooglandse Kerk.
Het kwam in Leiden niet een
gezamenlijk gebed, maar wel tot het
bijwonen van elkaars gebedsdienst.
En, niet te vergeten, het samen
optrekken bij de Freedom Walk & Talk
op 19 maart.

8 mei Collecte voor Changu,
Nepal
Volgende week
zondag, 8 mei,
zal de opbrengst van de
deur collecte
bestemd zijn
voor het dorp Changu in Nepal.
Changu is het dorp waar ons gemeentelid Ram Budhathoki vandaan komt.
Het dorp is zwaar getroffen door de
aardbeving in Nepal, nu een jaar
geleden. Vorige maand heeft Ram voor
onze gemeente een presentatie
gegeven over de hulpverlening aan
Changu. Mede dankzij bijdragen uit
onze gemeente en de opbrengst van de
zondagse taartverkoop door onze
jongeren, konden onder andere tenten,
dekens, golfplaten worden aangeschaft.
Inmiddels zijn mensen in Changu bezig
met de wederopbouw van hun huizen.
De opbrengst van de collecte van 8 mei
zal rechtstreeks daaraan ten goede
komen.
Giften kunnen ook gedaan worden via
bankrekeningnummer NL02 RABO
0157850641 t.n.v. Nepal Samaj Nederland, o.v.v. dorp Changu
-----------

Gemeentebijeenkomst
Op zondag 24 april, aansluitend aan de
kerkdienst, vond in de Moriaanzaal een
gemeentebijeenkomst plaats. Ongeveer
vijftig gemeenteleden bespraken daarin
het profiel van de Leidse Binnenstadsgemeente, zoals dat door de kerkenraad is opgesteld met behulp van de
vele reacties die vanuit de gemeente
zijn binnengekomen.
Tijdens de bijeenkomst werden nog
weloverwogen suggesties
aangedragen om de profielschets aan
te scherpen. Deze suggesties zullen
nog in het gemeenteprofiel verwerkt en
op de website gepubliceerd worden.
Na het gemeenteprofiel kwam nog even
het stappenplan ter sprake dat gevolgd
moet worden om de vacature van
wijkpredikant, die in de loop van 2017
zal ontstaan, in te vullen.
De kerkenraad nodigt gemeenteleden
uit om ook actief deel te nemen aan de
volgende fase in het beroepingswerk,
namelijk het opstellen van de

Kerk en moskee
Op Goede Vrijdag
27 maart werd in de
Marokkaanse
moskeeën in
Nederland tijdens
het vrijdaggebed
gebeden voor de
christelijke kerken,
vanwege onze heilig
dag. Vanuit het
Levensbeschouwelijk Platform
bezochten Ad Alblas en Lex Ras de
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profielschets van de predikant.
Suggesties daarvoor kunnen tot uiterlijk
27 mei aan het speciale emailadres (
vacaturelbg@gmail.com ) gestuurd
worden. 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).
Op 19 juni wordt u, opnieuw tijdens een
gemeentebijeenkomst, over het profiel
van de predikant geïnformeerd.

maatschappelijk werker bij het geven
van psychische hulp en ondersteuning.
Veel kinderen hebben namelijk nog
regelmatig last van traumatische
ervaringen en het zou goed zijn als er
een aparte ruimte voor de begeleiding
beschikbaar zou komen.De kosten van
een tweede rondavel waren begroot
op € 7.000,-. Dat was zo’n € 800,- meer
dan de opbrengst van de Avondmaalscollecte van het jaar daarvoor. We
spraken bij de start van het project de
hoop uit dat we dat samen met een
beetje extra inspanning toch moesten
kunnen redden. U heeft ons niet
teleurgesteld. Want dankzij uw bijdrage
kan er binnenkort begonnen worden
met de bouw van die broodnodige
tweede rondavel in Duncan Village. De
opbrengst van de Avondmaalscollecte
2015-2016 was namelijk: € 7.746,50!
Dat is goed nieuws voor de kinderen en
maatschappelijk werkers in het Safe
Park van Duncan Village, maar het is
ook een resultaat waar we samen heel
erg trots op mogen zijn.

De Bakkerij
Avondmaalsproject 2015

Het Safe Park in Duncan Village, een
krottenwijk in Buffalo City Zuid Afrika
legde de diaconie afgelopen jaar een
heel concrete wens voor, die met uw
bijdrage aan het Avondmaalsproject
2015-2016 wellicht vervuld kon worden:
de plaatsing van een
tweede rondavel (een traditionele
Afrikaanse ronde hut) op het terrein
waar kleine kinderen overdag veilig
worden opgevangen, terwijl hun oudere
broers of zusjes daar na school hulp
krijgen bij hun huiswerk, het leren
omgaan met geld, het aanleggen van
een groentetuintje en de keuze van een
opleiding.Die tweede rondavel zou dan
ingericht kunnen worden als kleine
bibliotheek en plek waar huiswerk
gemaakt kan worden. Daarnaast zou de
ruimte gebruikt kunnen worden door de

Gevraagd:
Jurkje uit de mode? Broek te strak?
Uitgekeken op uw schoenen? Kasten
overvol met speelgoed??
U kunt tot en met 26 mei a.s. dagelijks
(zie openingstijden) uw
ZOMERKLEDING, schoenen, koffers,
bagagetassen, schriften / blocnotes,
pennen en speelgoed inleveren bij
Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude
Rijn 44b te Leiden. Wij zorgen dan dat
al die spullen worden overgebracht
naar de Noodopvang van Leiden.
Bezoek wekelijks OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl
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Herdenking Jodenvervolging
Zondag 24 april vond in de
Hooglandse kerk de jaarlijkse
Herdenking Jodenvervolging
plaats. Natascha van Weezel hield
een toespraak naar aanleiding van
haar boek ‘De derde generatie’,
geschreven aan de hand van haar
eigen familiegeschiedenis.
Jongeren noemden namen van omgekomenen en maakten met elkaar
een tijdelijk monument.
Een indrukwekkende bijeenkomst.
Foto: Niek Bavelaar

Agenda
10 mei
11 mei
18 mei
25 mei
29 mei

Leerhuis
Moderamen
Kerkenraad
Verdiepingskring
Evensong

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 15 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 9 mei.
Website:

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

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen.
Waalse Kerk Leiden gevuld met orgelklanken
Klaas Stolk, organist van het beroemde Baderorgel van de Walburgiskerk in Zutphen, zal op
zaterdag 14 mei om 16:30 uur een orgelconcert geven op het middentoons gestemde
Steevens-Assendelft orgel (1746/1750) in de intieme Waalse Kerk, Breestraat 64 te Leiden.
Hij koos voor werken van de barokcomponisten Muffat, Sweelinck, Scheidt en Buxtehude.
Na afloop van het concert wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
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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