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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 mei 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Jeroen Pijpers

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

Vieren:
Zondag 15 mei, ds. Ad Alblas. We vieren het feest van de Geest. Thema:
‘liefdevuur van God’. De Leidse Cantorij verleent muzikale medewerking.
Zondag 22 mei, ds. Ad Alblas. Zondag Trinitatis. Dit is een themadienst over
het boek Ruth. Mezzosopraan Franciska Dukel zingt en Harmen Trimp
begeleidt op het Willisorgel.
Zondag 29 mei, ds. Gea Smit-de Groot, oud-gemeentelid en huidige predikant
van Zoeterwoude.
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Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een
huis.
Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard
begon te waaien. Het was overal in huis te horen.
Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in
vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken
in vreemde talen.
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Handelingen 2:1-4.

Verder is er pianomuziek door Natasja
Douma en ook dirigent Bernhard
Touwen bespeelt de vleugel.
Dan is er nog een bijzonder entr´acte….
Wij bieden u een mooie en verrassende
avond voor € 15,00. Aanvang 20 uur.
Zie www.con-amore.nl.

Zondag Trinitatis
Op 22 mei is het zondag Trinitatis. Dit is
een themadienst over het boek Ruth.
In de dienst klinkt
de muzikale
verklanking van
Ruth van de
Hongaarse
componist Petr
Eben.
Mezzosopraan
Franciska Dukel
zingt en Harmen
Trimp begeleidt op het Willisorgel.
Franciska over dit werk: ‘Eben drukt
prachtig uit wat het betekent om
onvoorwaardelijk trouw te zijn. Trouw
aan jezelf en trouw aan diegene waar je
van houdt. Muziek kan dat nog beter
uitdrukken dan woorden. Hoe prachtig
deze ook zijn. Ruth zegt: “Uw volk is
mijn volk en Uw God is mijn God.” Dat
is wat me zo enthousiast maakt over
deze muziek: ze drukt werkelijk uit wie
Ruth was.’

José Knepflé

Evensongs: 17.00 uur
Op 29 mei (let op de gewijzigde
aanvangstijd!) wordt de Evensong
gezongen door Choral Voices uit
Groningen onder leiding van Daniel
Rouwkema met Wietse Meinardi als
organist.

Concert C.O.V. Con Amore
Op vrijdag 27 mei
geeft de C.O.V.
Con Amore weer
een concert in de
Vredeskerk in
Leiden. Wij zingen
een 14-tal werken
van Beethoven,
Mendelssohn,
Schubert en
Brahms, die
bekend zijn maar
toch steeds weer graag beluisterd
worden.
De heren koorleden zingen de Alt
Rhapsodie in samenwerking met de alt
Martine Straesser, die daarna ook een
verrassend lied zingt met de dames.

Choral Voices

Zij zingen een introit van Charles Wood,
vanwege de honderdvijftigste
verjaardag van de componist. De
preces klinken in een zetting van
William Smith (zeventiende eeuw) en
de Chant van Psalm 146 is van Bertalot
(geb. 1931). De canticles klinken in Amajor van Healy Willan (1880-1968) en
de anthem is ‘O Praise God in his
holiness’ van Bernard Rose (19161996). Het thema voor de overdenking
is: ‘bestormer van de geest’, gebaseerd
op teksten van rabbijn Abraham Joshua
Heschel.
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Speeltuinmiddag
Doopouderproject

De kerkenraad kon gelukkig putten uit
de rijke ervaring van de predikant en uit
de meer dan dertig pagina’s reacties
van gemeenteleden.
Naast de profielschets is een indicatie
gegeven van de periodes waarin
volgende stappen worden gezet. Nog
voor de zomer willen we de
profielschets van de predikant
vaststellen. Uw inbreng daarvoor kunt u
tot 28 mei verzenden naar
vacaturelbg@gmail.com.
De Algemene Kerkenraad zal
binnenkort officieel op de hoogte
worden gesteld van de vacature die in
juli 2017 ontstaat met het verzoek de
nodige maatregelen te nemen zodat de
beroepingscommissie in het laatste
kwartaal van dit jaar met haar
werkzaamheden kan beginnen.

Zondag 19 juni vieren we onze speeltuinmiddag. We zijn vanaf 11.30 uur
aanwezig bij speeltuin de Doorbraak.
Om ongeveer 15.00 uur breken we
weer op. De speeltuin bevindt zich in
het Katoenpark aan het Lakenplein, dat
is aan de zuidkant van de meelfabriek.
Ook als je niet meedoet aan het
doopouderproject maar je wilt wel graag
komen met je kinderen, dan ben je van
harte welkom.
Zoals gewoonlijk vragen we jullie om
iets te eten mee te nemen om met
elkaar te delen.
Dit jaar zijn we te gast in een erg leuke
speeltuin, ze hebben een blote voeten
pad!!
We hopen veel van jullie te ontmoeten.
Marius van der Heul

Verdiepingskring
Inmiddels sloten we het boek van
Coelho af en gaan we de uitdagingen
aan van de Bijbel voor ongelovigen
door Guus Kuijer, over David en
Goliath. De eerstvolgende keer is op
25 mei om 20.00 uur in het Hooglandse Huys.

De kerkenraad heeft een gedetailleerd
stappenplan vastgesteld dat als kompas
zal worden gebruikt bij de voorbereiding
en invulling van het beroepingswerk.
Het kompas waarop we varen heeft een
directe verbinding met ons verstand en
ons hart, met ons rationeel horen en
ons gevoelsmatig beleven. Wij ervaren
kracht om op de juiste weg te blijven.

Voorbereiding beroepingswerk
De kerkenraad heeft de vele reacties en
de inhoud van de gesprekken verwerkt
in de profielschets van de Leidse
Binnenstadsgemeente.

Namens de kerkenraad,
Cent van Vliet
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Pinksteren:
Ook zagen de gelovigen iets
dat op vuur leek.
Dat vuur verdeelde zich in vlammen,
en op iedereen kwam een vlam neer.

Bijbel in Gewone Taal, Handelingen 2:3

Agenda
18 mei
25 mei
29 mei
1 juni
8 juni

Kerkenraad
verdiepingskring
evensong
Moderamen
Kerkenraad

20.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

Bezoek wekelijks OPENBezoek
KERKwekelijks
LEIDEN: www.openkerkleiden.nl
OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 mei.
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

4

