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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 11 september 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Anton Doornheim

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Landelijk jeugdwerk PKN.

Vieren:
Zondag 11 september, ds. Ad Alblas. Gemeentezondag. Het thema is ‘je
leven delen’. De Leidse Cantorij verleent haar medewerking.
Zondag 18 september, ds. Dennis Verboom. Op deze Vredeszondag gaat het
over trouw, betrouwbaarheid en vriendschap.
Zondag 25 september, ds. Ad Alblas. Scheppingszondag. Daarin staat
Genesis 1 centraal. Dit thema biedt een mooie verbinding met de viering van
het Heilig Avondmaal.
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De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op weg, naar
alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. Hij zei tegen de leerlingen:
‘Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig
mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt.
Dan kan het goede nieuws overal verteld worden.’
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Lucas 10: 1-9.

107 door Herbert Sumsion, waarin je de
storm hoort opsteken om uiteindelijk te
eindigen in de rust van de veilige
haven. Het thema in de serie over de
gedachten van rabbijn Joshua Heschel
is deze middag: ‘compagnon’.

Gemeentezondag
Vandaag is onze gemeentezondag.
Aan de kerkdienst werkt de Leidse
Cantorij mee. Onder het thema ‘deel je
leven’ laten we ons inspireren door de
Bijbel en bidden we voor alles wat we
dit seizoen willen doen.
Vanmiddag is van 16.00-19.00 uur een
middag vol ontmoetingen waarop we
samen eten, oude contacten aanhalen
en nieuwe contacten opdoen. Daarbij is
één (gespreks-) vraag tijdens de
ontmoetingen ‘Wat vind je zo waardevol
in je leven dat je het zou willen delen
met anderen?’ En wat je geloof betreft:
‘Heb je het gevoel dat je anderen iets te
melden hebt?’.

Vredeswake
Op woensdagmiddag 21 september, de
Internationale Dag van de Vrede,
organiseren diverse Leidse
samenwerkende organisaties om 16.00
uur weer de jaarlijkse Vredeswake op
het Stadhuisplein van Leiden.
Dit jaar onder
hetzelfde motto
als vorig jaar:
Vrede Verbindt.
Tijdens deze
jaarlijkse
Vredeswake
staan we
traditiegetrouw
stil bij de talloze
slachtoffers van
oorlogsgeweld in
onze wereld.
Oorlogshandelingen eisen nog dagelijks
nodeloos het leven van talloze
onschuldige mensen.
De Vredeswake Leiden is een jaarlijks
initiatief van de werkgroepen MOV
(Missie Ontwikkeling en Vrede) en ZWO
(Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking) van de
Rooms-Katholieke Parochie en de
Protestantse gemeente Leiden in
samenwerking met de Raad van Kerken
en het Levensbeschouwelijk Platform
Leiden. De Vredeswake wordt ook dit
jaar weer ondersteund vanuit Diaconaal
Centrum De Bakkerij. Het initiatief wordt
mede mogelijk gemaakt door steun van
de Gemeente Leiden, Vluchtelingen-

Evensong
Op zondag18 september wordt de
Evensong gezongen door onze Leidse
Cantorij onder leiding van Hans Brons,
begeleid door Anton Doornhein.
Om precies 17.00 uur klinkt ter opening
het ‘O lux beate Trinitas’ van Emma
Brown. Het Magnificat en Nunc Dimittis
klinkt in een compositie van Howels.
Die schreef deze muziek voor de
kathedraal Gloucester, waar de Cantorij
in 2018 als gastkoor optreedt.

Kenmerkend voor die kerk is de imponerende akoestiek. Dat sluit heel mooi
aan bij die in de Hooglandse Kerk.
Zeker nu de ‘double open wood’ van het
Willis-orgel de koorzang ondersteunt!
De anthem is ‘They that go down to the
sea in ships’, een bewerking van Psalm
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werk Zuid-Holland Noord, Stichting
Vrouwennetwerk Leiden en Amnesty
International Leiden.

De kringen vinden meestal plaats op
donderdagochtenden van 10 tot
(uiterlijk) 12 uur in het Hooglandse
Huys. Graag vooraf even melden bij
Jan den Boeft, telefoon 51326570.

Gesprekskring Kerkgeschiedenis
Op 22 september aanstaande begint
Jan den Boeft weer met een nieuwe
serie gesprekken in het Hooglandse
Huys.

Jaarrekening 2015
De Jaarrekening 2015 van de Diaconie
en de Jaarrekening 2015 van de
Protestantse gemeente te Leiden zijn in
eerste lezing vastgesteld op de
Algemene Kerkenraad van 28 juni.
Beide jaarrekeningen liggen tot
maandag 19 september ter inzage op
het Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de
Van Vollenhovenkade 22, is geopend
van maandag tot en met donderdag
tussen 9.00 en 12.00 uur. Tevens
liggen inzage-exemplaren op de voor u
bekende plaatsen en zijn de
jaarrekeningen te downloaden van de
website van de PgL.
De jaarrekeningen worden definitief
vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 27 september.

Tijdens de gesprekskring 'Wat betekent
de kerkgeschiedenis voor ons?' worden
allerlei onderwerpen uit de
geschiedenis van het christendom
besproken. Daarbij moet het begrip
kerkgeschiedenis ruim worden
uitgelegd. Zo kunnen ook onderwerpen
als religieuze kunst in de geschiedenis
aan de orde komen of informatie over
andere kerkgenooschappen, omdat ook
daar altijd wat van te leren valt.
Soms is er een deskundige gast
aanwezig maar meestal zorgt Jan den
Boeft voor een gespreksonderwerp en
zorgt hij ervoor dat de deelnemers
vooraf (via e-mail) de nodige informatie
over het onderwerp toegestuurd krijgen.
Jan benadrukt dat het beslist geen
cursus is. Er wordt van de deelnemers
verwacht actief in gesprek te gaan.

Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk
zaterdag 23 september richten aan:
Kerkelijk Bureau, T.a.v. scriba P.G.L.,
Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG
Leiden.
Namens de Algemene Kerkenraad,
scriba Michael Korbee.
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Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen te zijn wie ik mag zijn,
aanvaard door Jou, Aanwezige,
aanvaard door mijzelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden die vrienden blijken.
Open mij, stil mijn verlangen.
(Nico Vlaming)

Agenda
11 september
13 september
14 september
18 september
22 september
4 oktober

Startzondag/Gemeentemiddag
Leerhuis
Kerkenraadsvergadering
Evensong
Kring Kerkgeschiedenis
Moderamenvergadering

16.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 25 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 19 september.
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
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Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
Tel. 071-5232488

4

