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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 29 mei 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Maarten Boonstra

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

Vieren:
Zondag 29 mei, mw. ds. G.K.M. Smit-de Groot, Zoeterwoude.
Zondag 5 juni, ds. Ad Alblas. Heilig Avondmaal, m.m.v. de Leidse Cantorij.
Deze zondag staat de betekenis van de sacramenten centraal.
Zondag 12 juni, ds. A. Alblas, we lezen Lucas 7: 36-8:3 met als thema:
‘veel liefde’, dat mooi aansluit deze morgen bij de viering van de Heilige Doop.
Zondag 19 juni, ds. Dennis Verboom, gemeentelid en instellingspredikant in
Monster
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Evensong
Profielschets LBG
Musical ‘Esther’
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Zondag 29 mei, Hooglandse Kerk, 17.00 uur

Evensong
gezongen door Choral Voices uit Groningen onder leiding van Daniel Rouwkema.

Thema: ‘bestormer van de geest’,
gebaseerd op teksten van rabbijn Abraham Joshua Heschel.

Organist: Wietse Meinardi
Liturg: ds. Ad Alblas

het kerkelijk jaar. We hechten daarbij
waarde aan kwaliteit;

Profielschets LBG
"De kerkenraad heeft op 18 mei de
profielschets van de Leidse Binnenstadsgemeente vastgesteld. Dit mede
op basis van de vele reacties uit de
gemeente, de gesprekken in verschillende groepen en de resultaten van de
gemeentebijeenkomst van 24 april. De
volgende stap is het voorbereiden en
vaststellen van het profiel van de
predikant. Uw inbreng hierover is tot 28
mei van harte welkom op:
vacaturelbg@gmail.com.
Er is een gemeentebijeenkomst op
19 juni, aansluitend op de eredienst.
De Algemene Kerkenraad zal worden
gevraagd de vacature te mogen invullen
en de noodzakelijke voorbereidingen
daarvoor te treffen. Wij verwachten dat
de beroepingscommissie in het najaar
aan de slag kan gaan.

ONS INTERESSEREN in elkaars

geloofsrichting en -beleving. We
ervaren ons geloof in de ruimte van de
monumentale kerk met licht, stilte,
rituelen en symbolen. Een "vreemd
heimwee" maakt ons steeds
nieuwsgierig;
ALS MENSEN met verschillende

achtergronden, verbinding leggen met
elkaar door gezamenlijk te zoeken naar
het goddelijk geheim en de kracht van
het Evangelie. Zo geven we ook richting
aan ons diaconaal en pastoraal
handelen. In onze gastvrije
gemeenschap kunnen we daarbij zijn
wie we zijn;
KERK ZIJN in de stad en de samenleving

en ons verbinden door te dienen. We
zijn hierin eigentijds en actueel en
spelen in op wie hulp nodig heeft in de
samenleving. Er is daarbij een
intensieve samenwerking met de
Joodse gemeenschap en er zijn goede
contacten met de moslimgemeenschap;

Namens de kerkenraad,
Cent van Vliet

Profiel
Leidse Binnenstadsgemeente
(Onderdeel van de PKN en wijkgemeente
binnen de Protestantse Gemeente Leiden)

Kenmerkend voor de LBG is:
DAT WE een geloofsgemeenschap zijn
waar, vanuit de joods-christelijke
traditie, een verrassende uitleg van de
Bijbel hoop, richting en ruimte geeft in
tal van ontmoetingen. Inspiratie en
vragen helpen verder, vastomlijnde
zekerheden doen dat niet;

KERKMUZIEK zien als deel van onze

geloofsbeleving. We hebben
afgestemde en geïntegreerde
activiteiten met Bijzonder Kerkenwerk
Leiden, zoals Cantatediensten, Choral
Evensongs en Kerstnachtdiensten;
Kenmerken van gemeenteleden:
IN HET BREDE gemeenteleven zijn de
leeftijdsgroepen van kind tot en met
oudere, hoewel verschillend in omvang,
vertegenwoordigd;

ONS VERBINDEN door te zoeken, te

vieren en te leren. Dat komt in het
bijzonder tot uitdrukking in de eredienst.
Daar beleven we in een herkenbare en
rijk geschakeerde liturgie ons geloof, in
het bijzonder tijdens de hoogtijdagen in

ER IS SPRAKE van verschil in religieuze

geloofsbeleving. Er zijn ontmoetingen,
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gesprekken en activiteiten waardoor er
banden ontstaan tussen gelovigen,
geraakten, zoekenden, vragenden,
lerenden en geïnspireerden;

een heel bijzonder, leuk en flitsend
programma, waarbij we in maar liefst
één dag een musical gaan instuderen.
De musical heet Esther en gaat over
een gewoon meisje dat koningin wordt.
En die als enige nog haar volk van de
ondergang kan redden. De vraag is:
durft ze dat te doen, met gevaar voor
eigen leven? Jij kan meespelen in deze
musical. Het is een onvergetelijke
ervaring. De musical wordt in één dag
met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers en
dansers. Aan het eind van de dag spelen jullie samen met hen een fantastisch
en stralend optreden. Uiteraard voor
echt publiek! Want voor de voorstelling
aan het eind van de dag zijn natuurlijk
al jullie ouders, verzorgers, broertjes,
zusjes, opa’s en oma’s, vriendjes en
vriendinnetjes van harte welkom om te
komen kijken naar de musical “Esther”.
De dag begint om 10.15 uur voor de
kinderen van groep 3 tot en met 8.
Kinderen van groep 1 en 2 worden om
12.30 uur verwacht. De voorstelling van
de musical begint om 16.00 uur in de
Hooglandse kerk en zal tot circa 17.15
uur duren. Wil je meedoen met deze
bijzondere musical en deze leuke dag,
die je nooit meer zult vergeten, geef je
dan snel op! Dit kan door een mailtje te
sturen naar:
kindermusicalleiden@kpnmail.nl
met daarin je naam, je leeftijd, basisschoolgroep, telefoonnummer en e-mail
adres. We zoeken nog vrijwilligers voor
deze dag. Dat kan voor een hele of een
halve dag. Bent u geïnteresseerd, geeft
u dan ook op via bovenstaand adres.
Ter zijner tijd ontvangen jullie van ons
nadere informatie over deze dag.
Graag tot dan!

DE BINDINGEN zijn zowel hecht als

minder vast. Dit is zichtbaar in de
intensiteit van deelname aan de
eredienst en andere activiteiten.
Leden staan met één been of twee
benen in de kerk en passanten voelen
zich welkom.
GEZIEN DE ONTWIKKELINGEN die op

ons afkomen, is het onze ambitie om
wendbaar en flexibel te zijn en ruimte te
bieden aan concrete activiteiten voor:
JEUGD EN JONG volwassenen waarbij

verrassing en openheid breed
verbinden. Daarmee tonen wij onze
betrokkenheid bij toekomstige
generaties;
MENSEN die behoefte hebben aan

zingeving en spiritualiteit in een
samenleving waar instituties minder
belangrijk worden. Via nieuwe
netwerken, waarmee verbinding wordt
gezocht in de Leidse samenleving,
worden deze mensen benaderd;
HET VRAGENDERWIJS leren waardoor

verdieping en verbinding ontstaat.

Musical ‘Esther’

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het
jou ook zo leuk om een keer te schitteren in een musical? Nou dat kan!
Op zaterdag 8 oktober 2016 verzorgt
theatergroep De Vliegende Speeldoos

De organisatie van de kindermusical
Antje, Alieke, Marjolein, Marisja, Bely en
Heiko
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Liedboek 223 vs.2

Opstaan!

Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
’t Harde leven stelt een vraag aan God,
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
Lang leve God, zijn wereld lenen wij.
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij.
Leve de Zoon, Hij zegent wat hij kan.
Hij zegent vredezoekers, leef ervan.
Tekst: John L. Bell en Graham Maule

Agenda
29 mei
1 juni
8 juni
12 juni
19 juni

Evensong m.m.v. Choral Voices
Moderamen
Kerkenraad
Evensong m.m.v. Leidse Cantorij
Speeltuinmiddag

17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
11.30 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Katoenpark

Bezoek wekelijks OPEN KERK LEIDEN: www.openkerkleiden.nl

Bezoek wekelijks OPEN KERK LEIDEN:

www.openkerkleiden.nl
De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 12 juni
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 6 juni.
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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