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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 26 juni 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Sander Booij

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen

Vieren:
Zondag 26 juni, ds. Ad Alblas. We lezen uit Lucas 9: 51-62 het thema
van vandaag is: ‘tegen de wind in’.
Zondag 3 juli, ds. Ad Alblas. Jeugddienst,
met medewerking van De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 10 juli, ds. Ad Alblas.

In deze Op de Hoogte:








Esther, de musical met jou..
Doopouderproject
Brief van Theo
Jeugddienst
Kindernevendienst in de zomer
Johannes Bosboom
Evensong 3 juli

Cappella pro Cantibus
zingt de Evensong op 3 juli

Onderweg zei iemand tegen Jezus:
‘Ik wil met u meegaan. Het maakt niet uit waar u naartoe gaat !’
Jezus zei tegen hem: ‘Vossen hebben een hol en vogels hebben een nest.
Maar de Mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten.’
Lucas 9: 57-59
Uit: De Bijbel in Gewone Taal

daarin je naam, je leeftijd, basisschoolgroep, telefoonnummer en e-mail adres.

Een
musical
met jou
in de
Hoofdrol!!

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!

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
een heel bijzonder, leuk en flitsend
programma, waarbij we in maar liefst 1
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 een 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

De organisatie van de kindermusical: Antje,
Alieke, Marjolein, Marisja, Bely, Bertram en
Heiko

Sponsor voor het
doopouderproject
Na een doopdienst
worden de doopouders uitgenodigd om
deel te nemen aan het
doopouderproject.
Een aantal avonden
praten we over onderwerpen rond
geloofsopvoeding, zoals bijvoorbeeld
over kinderbijbels, schoolkeuze,
ruzie maken, avondmaal enz.
De avonden worden goed bezocht, en
zijn altijd heel inspirerend.
De onderwerpen halen we uit het boek
‘Met kinderen onderweg’ van Marja
Bos-Meeuwsen en Henk van Dam.
Het boek wordt na het dopen aan de
doopouders aangeboden namens de
LBG.
Eén van de twee sponsoren van dit
boek wil het stokje overdragen, daarom
ben ik op zoek naar een nieuwe
sponsor. Het gaat om een bedrag van
ongeveer €90,00 per jaar (per sponsor).
Als je interesse hebt of als je meer
informatie wilt hebben, neem dan
contact met mij op.
Marius van der Heul
(0649900384)
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Aquarel van
Johannes
Bosboom (18171891)

Lieve mensen van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Na mijn beroerte heb ik veel post van u
ontvangen. Ik wil u daarvoor bij deze
hartelijk bedanken, ook namens Margreet
en onze dochters Miriam en Hannah.
Een niet aflatende stroom van kaarten,
opkikkers in vele gedaanten,
vriendenvisites, kerkorgelprenten, en allerlei
andere aanmoedigende vrolijke noten heeft
de Utrechtse Hoogstraat bereikt. Ik zou
graag iedereen persoonlijk terugschrijven of
willen vragen hoe het met u gaat inmiddels.
De energie daarvoor ontbreekt mij helaas.

Tijdens mijn
onderzoek
naar de
Nieuwe
Kerk in
Delft kwam
een aquarel
naar voren
die al sinds jaar en dag de titel 'Figuren
in de Nieuwe Kerk van Delft' draagt.
Een oplettend gemeentelid van onze
Binnenstadsgemeente herkende echter
direct dat hier de Hooglandse Kerk is
afgebeeld! Bosboom heeft de tekst die
de zijwand van het schip bedekt
weggelaten op de aquarel.
De aquarellen van Johannes Bosboom
zijn prachtig, maar moeten altijd met
een korreltje zout worden genomen.
Hij combineerde mooie elementen van
verschillende kerken in één aquarel.
En ook bij deze aquarel doet hij dat: het
koorhek is wel degelijk van de Nieuwe
Kerk, maar de achtergrond geeft de
Hooglandse Kerk weer. Zou Bosboom
in de 19e eeuw hebben geweten dat
een gemeentelid predikant zou worden
in Delft?
Rebecca Roskam

Uit alle teksten en kaarten, soms grappig en
soms ontroerend, spreekt bovenal uw
waardering voor mijn werk en een vaste
warme plaats in de LBG; iets wat ik als zeer
bijzonder ervaar. U mist mijn orgelspel en ik
mis mijn werk op de orgelbank. Het liefst
zou ik de draad weer willen oppakken maar
ik moet eerst verder herstellen. Het is een
kwestie van hoop en geduld hebben.
Heel veel dank voor al uw steun in deze tijd.
Hartelijke groet, Theo

Jeugddienst
“Op zondag 3 juli a.s. is de laatste Zondag voordat de schoolvakantie begint.
Op die dag is er weer een jeugddienst
in de Hooglandse Kerk en wordt er voor
de laatste keer gebak verkocht voor het
dorp Changu in Nepal.
De bakkers van het afgelopen
jaar nemen voor die zondag
weer iets lekkers mee.
De gemeenteleden hebben afgelopen jaar flink doorgegeten én gul
betaald. Tot nog toe staat de teller op
het totaalbedrag van 2200 euro!!.
De bakkers hopen op zondag 3 juli daar
nog een mooi eindbedrag van te
kunnen maken.
Komt allen eten!

__________

Kindernevendienst
IN DE WEKEN van de zomerschoolvakantie draait de kindernevendienst
gewoon door. Neefjes, nichtjes,
vriendjes en vriendinnetjes zijn dan
ook van harte welkom in de dienst.”
Leiding Kindernevendienst
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Doopzondag
Zondag12 juni werden
Fenna Mara Bervoets,
Irene Marlene Marieke
van der Heide en
Thyrza Mijntje Aletta Meijer
gedoopt.
Van harte gefeliciteerd!
Foto: Metha van Vliet

Agenda
30 juni
3 juli

Moderamen
Evensong

20.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Kerk

Zondag 3 juli: Hooglandse Kerk, 17.00 uur
juli

Evensong
gezongen door Cappella pro Cantibus uit Oegstgeest o.l.v. Rens Tienstra.

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

Liturg: ds. Ad Alblas
Onder andere zal klinken van Tallis ‘Third Tune’, het Magnificat in de zetting van Christiaan
Winter (geb. 1967) en het Nunc van de Poolse componist Pawel Lukaszewski (geb. 1968).
De anthem is van de Engelse componist Antony Pitts (geb.1969): ‘There is a green hill’.

De volgende Op de Hoogte..
De laatste Op de Hoogte van dit seizoen komt uit op zondag 10 juli.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 juli.
Website:

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

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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