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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 12 juni 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Sander Booij

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Roosevelthuis

Vieren:
Zondag 12 juni, ds. Ad Alblas. We lezen Lucas 7:36 – 8:3 met als thema:
“Veel liefde”. Dat sluit mooi aan bij de viering van de Heilige Doop.
Zondag 19 juni is ons gemeentelid en instellingspredikant in Monster Dennis
Verboom onze voorganger
Zondag 26 juni, ds. Ad Alblas. We lezen Lucas 9:51-62 met als thema:
“Tegen de wind in”.
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Jezus zegt:
‘Daarom zeg ik je dit: Zij heeft veel dingen verkeerd gedaan.
Maar dat is haar allemaal vergeven.
Dat weet ik omdat ze mij veel liefde heeft laten zien.
Terwijl iemand die weinig vergeven wordt, weinig liefde laat zien.’
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Lucas 7: 47.

Evensong: vanmiddag 17.00 uur
Vanmiddag wordt de Evensong
gezongen door onze eigen Leidse
Cantorij onder leiding van Hans Brons.

etenswaren geven beter op hun geld
letten en zijn ze dus minder scheutig
met artikelen.
De Voedselbank doet dan ook een
dringend beroep op mensen die iets
kunnen missen om houdbare
levensmiddelen (niet aangebroken en
niet over de houdbaarheidsdatum heen)
te geven: groente/fruit/vis/vlees in blik,
koffie, suiker, thee, houdbaar
broodbeleg, pasta, rijst, saus etc. Kort
gezegd: dagelijkse boodschappen.
Al enige tijd staat er elke zondag voor in
de kerk een krat klaar om uw bijdragen
voor de Voedselbank in te doen. Dit is
in plaats van de driemaandelijkse
inzameling die we eerst hadden. Met
deze nieuwe werkwijze hoopt de
voedselbank regelmatiger bijdragen te
ontvangen. Straks gaat u misschien met
vakantie. Geef voor die tijd iets voor de
voedselbank, want de klanten van de
voedselbank gaan meestal niet met
vakantie. Geef ze een goede zomer!

Als introit horen we het ‘Ubi caritas’ van
de Franse componist Maurice Duruflé
(1902-1986). Bijzonder is de anthem:
‘Hear my prayer’, een groots werk van
Felix Mendelssohn (1809-1847).
Solist is sopraan Emma Brown.
Het thema is fel geëngageerd:
‘compromisloos compassioneel’. Het is
de tijd om de bedrieglijke schijn te
ontmaskeren. Half gáán voor de
hoogste waarden is onvoldoende.
Profeten kunnen niet anders dan daar
glashelder in zijn. Dat is zwart-wit maar
hun gedrevenheid maakt dat ze het niet
vaag kunnen houden.
Wij hopen u bij de Evensong te mogen
begroeten.

Toos Boersema

Verdiepingskring
Op woensdag 15 juni komen we weer
om 20.00 uur bij elkaar in het
Hooglandse Huys.
We ontmoeten
dan weer de
Filistijn Seraja,
die in het kamp
van koning Saul
de gebeurtenissen rond
David en Goliath
van dichtbij
meemaakt en
daar de nodige
lessen uit trekt,
zoals de
schrijver Guus
Kuijer zich dat voorstelt in deel 3 van
zijn serie “De Bijbel voor ongelovigen”.

Namens Bijzonder Kerkenwerk Leiden,
Ds. Ad Alblas

De Voedselbank.
Door de sterke stijging van het aantal
klanten en door de economische crisis
kampen de Voedselbanken met een
tekort aan levensmiddelen.
Tegelijkertijd moeten bedrijven die
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Gemeentebijeenkomst 19 juni
In mei is de profielschets van de
Leidsche Binnenstadsgemeente
vastgesteld. Vervolgens is de
Kerkenraad, gevoed met inbreng vanuit
de gemeente, aan de slag gegaan met
de profielschets van de predikant.
Op 19 juni, aansluitend aan de
eredienst, dus ongeveer half twaalf, zal
deze profielschets met u worden
besproken tijdens een gemeentebijeenkomst in het Hooglandse Huys.
De kerkenraad rekent op een grote
opkomst.

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

Open Kerk Leiden
In onze huidige maatschappij zijn er
veel mensen die geloven ‘dat er meer
is’ zonder een band te hebben met een
kerk of een religie.
Wel hebben zij behoefte aan zingeving

Speeltuinmiddag
Doopouderproject
Zondag 19 juni vieren we onze
speeltuinmiddag. We zijn vanaf 11.30
uur aanwezig bij speeltuin de
Doorbraak.

en verbinding, hebben ze vragen over
o.a. het doel van hun leven. Gewend
aan de nieuwe tijd is het internet steeds
vaker de plek waar ze zoeken en in
interactie gaan.
Openkerkleiden.nl wil een ontmoetingsplaats zijn, een trefpunt voor deze
zoekende mens. Maar ook voor de
mens die wel naar de kerk gaat en ook
op zoek is naar meer. We willen
mensen aan het denken zetten, samen
antwoorden zoeken, mensen met elkaar
in contact brengen. Vandaar het
platform voor verdieping en bezinning
via blogs, opinieartikelen en discussie
en via verwijzing naar allerlei activiteiten
op het gebied van spiritualiteit, muziek,
zang, meditatie, gesprek en discussie.
De medewerkers van Openkerkleiden.nl
laten zich inspireren door de christelijke
traditie en nodigen graag anderen uit –
wellicht vanuit een andere traditie – om
samen hun missie vorm te geven.

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.

www.openkerkleiden.nl.
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In de ongerepte morgen
uit het duister naar het licht
is de toekomst nog verborgen
onbekend uw aangezicht.
Liedboek, Lied 779:1.

Agenda
12 juni
15 juni
19 juni
19 juni

Evensong
Verdiepingskring
Gemeentebijeenkomst
Speeltuinmiddag (doopouderProject)

17.00 uur
20.00 uur
11.30 uur
11.30 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
De Doorbraak

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 26 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 20 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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