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Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 juli 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Tjebco Tiersma

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

Vieren:
Zondag 10 juli, ds. Ad Alblas. Wisseling van ambtsdragers. We lezen over de
barmhartige Samaritaan. Het thema: “Een naaste worden…”.
Zondag 17 juli, ds. Ries den Dekker, emeritus predikant van de Grote Kerk in
Dordrecht.
Zondag 24 juli, ds. Arie Kooijman, ziekenhuispredikant.
Zondag 31 juli, ds. Popko Kuiper, lid van onze gemeente.
Zondag 7 augustus, ds. Jacob Korf uit Den Haag.
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Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Lucas 10: 25 - 28.

Wisseling ambtsdragers
In de viering van vanmorgen is er een
wisseling van ambtsdragers. Een aantal
kerkenraadsleden geeft het ambt weer
terug aan de gemeente.
Dat zijn jeugddiaken Lyanne Blonk,
ouderlingkerkrentmeester Hans
Karstens, diaken Mieke van der Pauw,
en ouderling Willem Stolk.
Ook beëindigt onze pastoraal medewerker Henny van der Mark deze
specifieke taak.
Lyanne heeft zich ingezet voor het
jongerenwerk en de oecumene.
Hans heeft zijn ambt ten dienste van de
hele PGL gesteld als secretaris van het
College van Kerkrentmeester. Zijn
schier onbegrensde inzet gold niet
alleen de zakelijke belangen waarvoor
hij heel veel deed, maar ook was hij een
echte ouderling met aandacht voor de
pastorale vragen.
Mieke heeft haar compassie als diaken
voor het ZWO ingezet.
Willem heeft zijn liefde voor mensen
ook ten dienste gesteld aan de
organisatie van onze gemeente.
Heel veel dank aan allen.

Haar belangrijkste conclusie noemt zij
‘dat mensen zijn geïnteresseerd in
beleving en spiritualiteit zonder de
behoefte te hebben zich vast te leggen
aan wekelijkse kerkdiensten of
verplichtingen van andere aard’.

De LBG is haar veel dank verschuldigd
voor het pionierswerk dat zó aansluit op
onze visie op ‘kerk in de stad’.

Vacature nieuws (1)
De Algemene Kerkenraad (AK) heeft op
29 juni gesproken over het verzoek van
de LBG/BKL de vacature die op 9
september 2017 ontstaat te mogen
invullen. De AK heeft besloten:
- in te stemmen met openstellen
vacature ter grootte van (afgerond
1,1 fte predikantsplaats waarvan
reeds 0,1 is ingevuld;
- de solvabliliteitsverklaring aan te
vragen;
- F. van Oosten (voorzitter van de AK)
aan te wijzen als lid van de beroepingscommissie;
- In de begroting 2017 een voorziening
te treffen voor het financieren van
een "overbruggingspredikant".

Kerkelijk werker
Kerkelijk werker Henny van der Mark
heeft door een nieuwe baan
onvoldoende ruimte over gehouden
voor haar taak in onze gemeente en die
daarom per 1 juni neergelegd. Uit haar
werkverslag blijkt onder meer dat veel
‘passanten’ echt passant zijn (toerist,
buitenlander) óf dat willen blijven.
Dichter bij de doelstelling kwamen haar
contacten na doopdiensten, tijdens de
openstelling van de kerk, bij gesprekken
via ‘dominee aan de lijn’ en de deelname aan de activiteiten van de werkgroep Citykerk.
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Vacature nieuws (2)
De Voorbereidingsgroep Vacature heeft
op 30 juni de bijeenkomst met
gemeenteleden op 19 juni besproken.
Op basis van de verschillende reacties
zal de profielschets van de predikant
worden aangepast. Tijdens de
bijeenkomst van de kerkenraad op 18
augustus staat het onderwerp vacature
centraal. Daar zal ook de samenstelling
en werkwijze van de beroepingscommissie aan de orde komen. Er zal
een extra gemeentebijeenkomst over
de profielschets van de predikant
worden gehouden op 11 september,
aansluitend op de eredienst.

AK en dat voor de overige activiteiten
van BKL de samenwerking met de
Leidse Binnenstadsgemeente wordt
geïntensiveerd en waar mogelijk
geïntegreerd.
Fennand van Dijk, Cent van Vliet

Vacature Kerkopmroep
Kerkomroep zoekt technisch persoon.
Jan Hollem is al lange tijd verantwoordelijk voor de kerkomroep in de
Hooglandse kerk. Hij wil, gezien zijn
leeftijd, zijn opvolger/ster de komende
periode inwerken.

Vacature nieuws (3)
Vier leden van de Voorbereidingsgroep
Vacature hebben op 5 juli gesproken
met de coördinator van het Mobiliteitsbureau van de PKN, ds. Van Meijeren.
Daar is het Stappenplan, het profiel van
de wijkgemeente en het concept van
het profiel van de predikant besproken.
Verder zijn er de eerste contacten
gelegd over het inzetten van een
zogenoemde overbruggings-predikant
in de tweede helft van 2017.

De "kerkomroeper" is verantwoordelijk
voor het plaatsen van kastjes bij
gemeenteleden die geen gebruik van
de computer kunnen maken. Er zijn vier
kastjes, waarvan twee in gebruik. Eén
keer per jaar organiseert de Stichting
Intermediair Kerkomroep Nederland
(sIKN) een bijeenkomst in Bunnik. Er is
een nauwe samenwerking met de
koster-beheerder en op de website van
de sIKN staan de nodige instructies.
Het zou praktisch zijn als de
opvolger/ster in Leiden woont. Nadere
informatie is te verkrijgen bij Jan (0172508914).

Cent van Vliet

Cent van Vliet

Dubbelbesluit BKL
De Algemene Kerkenraad (AK) heeft
ingestemd met het zogenoemde
dubbelbesluit van Bijzonder Kerkenwerk
Leiden (BKL).
Dat betekent dat
Open Kerk
Leiden een
nader in te
vullen plaats
krijgt binnen de

Hooggetijden
De nieuwe serie Hooggetijden is van
start gegaan. Op zaterdag van kwart
voor drie tot drie uur kunt u in de
Hooglandse Kerk ‘een kwartier voor
God’ meemaken. Orgelspel omringt een
Bijbellezing met korte uitleg door
voorgangers en leden van verschillende
kerken in de binnenstad.
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Judith van den Berg
U leest geregeld een stukje over Judith
van den Berg op Timor. Maar dit keer is
de nieuwsbrief geschreven door haar
man Haiko.

we gekozen voor speeltuin De Doorbraak. Een prachtige speeltuin vlak
naast de meelfabriek.
Het was mooi weer, dus er viel veel te
genieten! Het is fijn om met elkaar te
ontmoeten en ook heel leuk om de
kinderen met elkaar te zien spelen.
We hebben het plan opgevat om elkaar
vaker te ontmoeten samen met de
kinderen. Bijvoorbeeld na de kerkdienst.
Als je in de doelgroep (doopouders) valt
en je hebt daar ideeën over, laat die
dan horen.
Marius van der Heul

De voedselbank
Hebt u hem al gezien: de nieuwe kist
van de Voedsel-bank?

Hij vloog onlangs naar het dichtbij
gelegen eiland Sumba om daar een
boerenorganisatie te adviseren. De
bedoeling is dat deze boeren
zelfvoorzienend worden en organisch
aan boeren. Om meerdere boeren met
deze werkwijze te helpen worden er
zogenaamde ‘motivators’ opgeleid en
die moeten dan weer nieuwe boeren
helpen met deze werkwijze. En dat is
helemaal nieuw en atypisch voor
Indonesië, maar het werkt!
Toos Boersema

In plaats van om de paar maanden kunt
u nu elke week iets doneren voor de
Voedselbank.
De kist staat er elke zondag en als hij
vol is, zal de voedselbank hem ophalen.
Zo krijgen zij regelmatiger nieuwe
levensmiddelen.
Wat kunt u geven: vlees en vis in blik,
groente in pot of blik, erwten, bonen,
rijst, pasta, aardappelpuree. Ook
toiletartikelen als tandpasta,
tandenborstels, shampoo en deodorant
zijn welkom. Samen krijgen we de kist
vast wel vol!

Speeltuinmiddag

Zondag 19 juni was het doopouderproject in de speeltuin. Dit jaar hebben

Toos Boersema
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Duurzaamheid
De Algemene Kerkenraad (AK) heeft op
29 juni met de voorstellen van de
werkgroep "Investeren om te besparen"
ingestemd. De subtitel van de notitie is
"Bewust groen met minder poen". Dit
geeft aan dat belangrijke accenten
liggen op de schepping en onze
verantwoordelijkheden daarin. Het gaat
om handelen met hart en verstand.

LBG Commissie Groene Kerken
Nu de AK en het CvK besluiten hebben
genomen over de notitie "Investeren om
te besparen", kunnen verdere
activiteiten worden ontplooid in de
verschillende wijkgemeenten. Binnen
de LBG worden belangstellenden en
deskundigen gezocht om aan een
Commissie Groene Kerken mee te
doen. Het gaat om de
Scheppingszondag, fair trade, het
vermijden van de energievraag en het
zo efficiënt mogelijk invullen van de
overgebleven vraag. Belangstellenden
kunnen zich melden via
cent.kerk@xs4all.nl. Eerdergenoemde
notitie staat inmiddels op onze website.

Vanaf nu zal duurzaamheid als
belangrijk uitgangspunt van het beleid
van de Protestantse gemeente Leiden
(PGL) worden gezien. Daarnaast zullen
de wijkgemeenten aandacht besteden
aan de Scheppingsperiode. Wat is de
theologische fundering van
duurzaamheid? De werkgroep stelt een
basispakket samen waaruit de
wijkgemeenten kunnen putten bij hun
activiteiten.

CITYKERK - Kunst in de kerk

De betrokken wijkgemeenten van de
PgL zullen, na het besluit van de AK en
het College van Kerkrentmeesters
(CvK), worden gevraagd aan het
Platform Groene Kerken Actie deel te
nemen om ervaringen van en met
andere groene kerken te delen. Verder
is besloten om met een concreet
voorstel aan te sluiten bij de
Duurzaamheidsagenda van de
Gemeente Leiden. De PgL beziet
daarnaast de mogelijkheid een richtlijn
op te stellen voor het gebruik van
kerkelijke gebouwen vanuit de optiek
van duurzaamheid. Ten slotte zal
samen met Energiek Leiden onderzoek
worden gedaan welke mogelijkheden er
op het gebied van het besparen van
energie voor de betrokken
kerkgebouwen mogelijk zijn.

Het grafisch-poëtisch kunstobject
‘Eindig in eeuwigheid’ van Gijs Elzinga
reist langs monumentale kerken in
Nederland. Het bestaat uit een ring van
30 prenten met 10 gedichten op een
strook papier van 15,4 meter lang,
opgehangen op een koker met een
diameter van 5 meter. Enkele titels van
gedichten: Begin, Vuurvogel, Licht,
Plaats, Gaan, Einde. Het is van 9 juli tot
en met 10 augustus in de Hooglandse
Kerk te zien. Op 12 juli om 20.00 uur
geeft de kunstenaar een toelichting op
zijn werk.

Cent van Vliet
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De vakantietijd is weer aangebroken.
Ook de redactie van de Op de Hoogte
knijpt er een paar weken tussenuit.

Vanaf eind augustus hopen wij u
weer regelmatig Op de Hoogte te
houden!

Agenda
18 augustus Kerkenraadsvergadering
28 augustus Evensong

20.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 28 augustus .
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 22 augustus.
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

6

