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vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 25 september 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Peter-Bram ’t Hoen

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Jeugdwerk LBG
Avondsmaalscollecte: Diaconaal doel.

Vieren:
Zondag 25 september, ds. Ad Alblas. Scheppingszondag. Viering van het
Heilig Avondmaal.
Zondag 2 oktober, ds. Ad Alblas. We denken na over de verhouding kerkstaat. Lezing uit 1 Samuel 8. De Leidse Cantorij verleent zoals gewoonlijk
medewerking op deze eerste zondag van de maand.
Zondag 9 oktober, ds. Ad Alblas. Lezing is uit Genesis 32 over de nachtelijke
worsteling van Jacob.
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Zondag 2 oktober, na de dienst..
Lees de achterzijde!

God zei: ‘Er moet van alles groeien op het land.
Planten met zaad en bomen met vruchten.’
En zo gebeurde het.
Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten.
En God zag hoe mooi het was.
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Genesis 1: 11-12

Het is verheugend dat wethouder Paul
Dirkse zijn ideeën kenbaar wil maken.
Naast de mijlpaal van 100 is het voor
het eerst dat vijf geloofsgemeenschappen uit één plaats lid worden van het
Platform GroeneKerken. Dat zijn
redenen voor de nieuwe scriba van de
Protestantse Kerk in Nederland, Ds.
René de Reuver, een bijdrage aan de
bijeenkomst te leveren.

Scheppingszondag
Tijdens de Scheppingszondag vandaag
(25 september) zal naast de instelling
van het Avondmaal aandacht worden
besteed aan duurzaamheid en de
activiteiten van de GroeneKerken van
de PKN. Dit mede gezien het project
dat de vijf PgL geloofsgemeenschappen
gezamenlijk hebben opgezet. (Zie
elders in Op de Hoogte hierover meer).
Dit betekent dat ook in de wijken
activiteiten zullen worden voorbereid.
Daarom is besloten in de LBG een
Commissie GroeneKerken op te zetten.
De eerste leden hebben zich al
aangemeld, maar er is nog voldoende
plaats voor anderen. Belangstellenden
kunnen zich melden via
cent.kerk@xs4all.nl.

Wilt u op info@kerkelijkbureauleiden.nl
laten weten of u komt?
• Inloop. 16:00-16:30 uur

CvV
• Welkom. Foort van Oosten/Simon van
Wijlen
• Toelichting op het PgL
Duurzaamheidsprogramma.
• Cent van Vliet, voorzitter werkgroep
• Verbinding met PKN. Ds. René de Reuver
• Verbinding met de gemeente Leiden.
• Paul Dirkse, wethouder in Leiden
• Borrel. 17:15-18:00 uur

Cent van Vliet

Honderdste
GroeneKerk:
Leiden

Jaarlijkse GroeneKerkendag

Met de aanmelding
van de vijf geloofsgemeenschappen
van de Protestantse
gemeente te Leiden (PgL) is de 100e
GroeneKerk in de Sleutelstad gevallen.
Daar wordt aandacht besteed tijdens
een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 7
oktober van 16:00 tot 18:00 uur in de
Hooglandse kerk,
Nieuwstraat/Middelweg.

Op zaterdag 8 oktober is er de jaarlijkse
GroeneKerken dag in Ede met als
thema "(Be)Spaar de wereld en uw
kerk". Iedereen is van harte welkom. Dit
jaar komen voor het 5e jaar op rij
kerken bij elkaar die zich graag inzetten
voor duurzaamheid. Een dag waarop
kennis en praktijk hand in hand gaan
om te ontdekken hoe we als kerken
zorg kunnen dragen voor de schepping.
Met speeches van diverse experts, acht
verschillende workshops, demonstratie
van nieuwe duurzame initiatieven en de
mogelijkheid voor deskundig advies op
maat biedt de Groene Kerkendag volop
inspiratie.
Wilt u meer weten of bent u er graag
bij? Meld u nu aan via
www.groenekerken.nl.
C.v.V

De PgL heeft besloten tot een duurzaamheidsproject om aan de
Schepping voluit aandacht te besteden
en 30% op de energiekosten te besparen. EnergiekLeiden voert hiervoor een
energieonderzoek uit. Daarbij is aansluiting op de Duurzaamheidsagenda
van de gemeente Leiden belangrijk.
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voorbereiding en uitvoering in goede
banen te leiden. Iedereen is vanaf
15:30 uur van harte welkom om het
spektakel bij te wonen. De toegang is
gratis. Aan de uitgang wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd. In het
Leids Kerkblad van deze maand is op
blz. 27 veel meer over de musical te
lezen.

Vacature LBG
De kerkenraad heeft op 14 september
de profielschets voor de predikant van
de LBG/BKL vastgesteld. Daarbij zijn de
verschillende suggesties die naar voren
zijn gekomen tijdens de gemeentebijeen komst van 11 september meegenomen. De nieuwe tekst staat op de
website van de LBG.

Het voorbereidingsteam vanuit de Marewijk,
LSE en LBG

Daarnaast zijn de leden van de
beroepingscommissie benoemd. Dat
zijn als vaste leden vanuit de LBG:
Manuel Dijkstra, Geertrui Betgen, Jitske
Visser, Cor Hoogerwerf, Jacqueline van
Rijsdijk, Cent van Vliet, Jeanine
Geijtenbeek en Diony Breedveld. Hans
Brons is adviserend lid voor de
kerkmuziek, Fennand van Dijk zit er in
namens BKL en Foort van Oosten
namens de Algemene Kerkenraad.

Doopouderproject:
sponsor gezocht..
Na een doopdienst
worden de doopouders uitgenodigd
om deel te nemen
aan het doopouderproject. In dat project
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 een boek
(Met kinderen onderweg, van Marja
Bos-Meeuwsen en Henk van Dam). Dat
boek wordt na het dopen aan de
doopouders aangeboden namens de
LBG.
Na de doop beloven we als gemeente
met een luid: “JA VAN HARTE” de
ouders te willen ondersteunen bij de
geloofsopvoeding van hun kind. Het
doopouderproject is hier de invulling
van. Als sinds de start van het project
(al zeker 12 jaar geleden) wordt het
boek gesponsord door gemeenteleden,
zodat de kosten niet op de wijkkas
drukken. Eén van de twee sponsoren
van dit boek wil het stokje overdragen,

Ten slotte heeft de Algemene
Kerkenraad de aanvraag ingediend
voor een solvabiliteitsverklaring die
nodig is om in de vacature die in de
zomer van volgend jaar ontstaat, te
kunnen invullen.
Met deze besluiten zijn belangrijke
stappen gezet in de voorbereiding van
het beroepingswerk.
C.v.V

Kindermusical ‘Esther’
Op zaterdag 8 oktober is in samenwerking met de "Vliegende Speeldoos"
de uitvoering van de kindermusical
"Esther" in de Hooglandse Kerk.
Van 16:00 - 17:15 uur laten 75 (!)
kinderen zien en horen wat ze diezelfde
dag hebben ingestudeerd over het
prachtige verhaal van een bijzondere
vrouw. Er hebben zich voldoende
vrijwilligers aangemeld om de
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Sponsor (vervolg)
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) mariusenmonica@ziggo.nl
of spreek me aan na de dienst.

Extra bijeenkomst Doopouderproject
Extra bijeenkomst Doopouderproject.

Zondag 2 oktober is er een bijeenkomst van doopouders
met hun kinderen na de kerkdienst in de Moriaanzaal
(dat is de zaal naast de tuinzaal).
Het doel van de bijeenkomst is elkaar te ontmoeten, en ook dat de kinderen
elkaar ontmoeten, er is dus geen programma.
Gezien het tijdstip is het handig om iets te eten mee te nemen of iets lekkers
voor bij de koffie, en ook is het wellicht leuk om wat speelgoed of een spelletje
mee te nemen.
Als je niet meedoet aan het doopouderproject, of in het verleden hebt meegedaan, en je hebt zin om samen met je kinderen te komen, ben je uiteraard
volgende week óók van harte welkom!
Marius van der Heul

Agenda
2 oktober
4 oktober
4 oktober
7 oktober
8 oktober
12 oktober

Doopouderproject extra
Moderamen
Leerhuis
GroeneKerk Leiden Presentatie
Musical ‘Esther’
Kerkenraad

11.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
15,30 uur
20.00 uur

Moriaanzaal
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 9 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 3 oktober.
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
Foto’s Elly de Boer Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
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