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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 23 oktober 2016
Voorganger: mw.ds. E. de Paauw
Leiderdorp
Organist : Jonathan Kooman

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

Vieren:
Zondag 23 oktober, mw. ds. Esther de Paauw uit Leiderdorp.
Zondag 30 oktober, jeugddienst met dr. Matthijs de Jong als voorganger en
ds. Ad Alblas als liturg. Thema: het verhaal is niet af.
Zondag 6 november is dichter-dominee Hans Bouma onze voorganger.
Muzikale medewerking verleent Rudolph de Jong op de vleugel en Jeroen
Pijpers bespeelt het orgel.
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30 oktober, Pieterskerk
Cantatedienst
Aanvang 19.00 uur
Stichting Cantate Domino

Vanmiddag 17.00 uur, Hooglandse Kerk

Evensong
Gezongen door de Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten
Thema: ‘ultiem bewust’
Liturg: ds. Ad Alblas
Organist: Gerard Habraken

Kerkblad van deze maand is een interview met Wim Kloppenburg te lezen.
De dag begint om 10.00 uur en eindigt
Om 16.00 uur met een vesper.

Evensong
De laatste Evensong van dit seizoen
wordt vanmiddag verzorgd door de
Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten met
Gerard Habraken als organist.

Toegang is vrij maar er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd ter dekking van de
onkosten. In verband met de catering graag
aanmelden via vredeskerkmuziek@
gmail.com. Voor bezoek van alleen de
vesper is aanmelding niet nodig.

---------Als introïtus zingt het koor ‘In manus
tuas’ van Th. Tallis, de preces en
responces zijn van Wil Barten zelf; het
magnificat en nunc dimittis klinken in
een zetting van H. Murrill; de anthems
zijn ‘I sat down’ van E. Baristow en ‘The
Gaelic Blessing’ van J. Rutter. Het
thema voor de overweging is ‘ultiem
bewust’, dit als afsluiting van de serie
overwegingen naar aanleiding van ‘De
profeten’ van rabbijn Abraham Joshua
Heschel. De teksten zijn na te lezen op
de site www.evensongsleiden.nl.

Geboren voor het licht
Verhaaldienst
Zondag, 6 november
2016 om 10.00 uur in
de Hooglandse kerk te
Leiden
Hans Bouma, verhaal
en poëzie – Rudolph
de Jong, piano en
Jeroen Pijpers, orgel
Over de blindgeborene, die blinde man
uit Johannes 9 die door Jezus uit alle
duisternis naar het licht wordt getild,
kun je een preek houden, maar je kunt
hem ook zelf aan het woord laten. Dat
gebeurt in deze dienst. Met als titel
Geboren voor het licht, vertelt hij,
vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij
monde van Hans Bouma zijn verhaal.
Een even spannend als bevrijdend
verhaal waaraan pianist Rudolph de
Jong muzikaal deelneemt.
Het verhaal van de blindgeborene wordt
ingeleid door twee poëtisch-muzikale
collages: Spreek dan van geluk (zeven
Psalmen opnieuw uitgesproken) en
Vaste voet aan grond. Rudolph de Jong
zorgt hierbij voor een muzikale stroom
waarop Hans Bouma als papieren
bootjes zijn gedichten neerlegt. Bootjes
op weg naar de diepzee van een
mensenziel.

Tweede Leidse kerkmuziekdag
Op zaterdag
5 november vindt in
Kerkelijk centrum De
Regenboog voor de
tweede maal een
Leidse kerkmuziedag
plaats.
Wim Kloppenburg is
de inleider op deze dag. Hij is bekend
van de IKON-radio, en als docent
hymnologie (leer van het kerklied)
verbonden geweest aan Hydepark en
het Arnhems conservatorium. Samen
met ds. Heleen Weimar schreef hij het
boek ‘Liederen met een verhaal’
(Skandalon, 2015), waarin zij ook het
Magnificat behandelen. In het Leids
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Er is een boekentafel met uitgaven van
Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem
hier spreken. De auteur is bereid
boeken en bundels te signeren.
----------

bijeenkomsten zijn op 27 oktober en 17
november. Informatie en aanmelding
graag bij de gespreksleider Jan den
Boeft (tel.5132657)

Leerhuis
Voorbereiding
invulling vacature

Dit jaar behandelen we het thema
‘bijbelse beelden van leven en dood’.
We buigen ons dit najaar over het Oude
Testament. Een belangrijke vraag die
dan naar voren komt is: waarom is de
dood nauwelijks een thema in het Oude
Testament? We verwachten dat het
uitzoeken van deze kwestie boeiende
gespreksstof oplevert.
Bijeenkomsten op 25 oktober en 15
november; 20.00 uur; Hooglandse
Huys. Info: matthijsjdejong@gmail.com

Op 3 november komt de beroepingscommissie voor het eerst bijeen.
De commissie bestaat uit de 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. Op basis van de
profielen van onze geloofsgemeenschap en de predikant zullen de verdere
lijnen worden uitgestippeld.

Musical Esther groot succes!

Het beroepingswerk vergt
zorgvuldigheid naar kandidaten, naar
de gemeente, binnen de commissie,
tussen commissie en wijkkerkenraad
en tussen wijkkerkenraad en Algemene
Kerkenraad. De beroepingscommissie
stelt in onderling overleg de taken van
de leden vast. Zij werkt vertrouwelijk en
besloten; wat in de commissie wordt
gezegd, blijft binnen de commissie. De
commissie communiceert alleen gezamenlijk, na onderlinge afstemming.

Foto: Niek Bavelaar

Een grote groep enthousiaste kinderen
van de LSE, LBG en Marewijkgemeente
voerde zaterdag 8 oktober in samenwerking met “De Vliegende Speeldoos”
de kindermusical ‘Esther’ op in de
Hooglandse Kerk.
Het verhaal van een bijzondere vrouw
werd prachtig verbeeld en was een
muzikaal en kleurrijk spektakel.
Dank aan alle medewerkenden voor de
geweldige inzet.

Cent van Vliet

Gesprekskring
Kerkgeschiedenis
Deze kring onder leiding van de heer J.
den Boeft heeft er inmiddels al weer
drie bijeenkomsten op zitten, gewijd aan
belangrijke personen uit de
kerkgeschiedenis. De volgende
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Tijdens de wekelijkse
schoonmaakbeurt….
We maken leuke dingen mee tijdens
ons wekelijks corvee en onderhoud in
de Hooglandse. Maar zo bijzonder als
deze keer hadden wij het nog niet meegemaakt.
Normaliter berijdt Hans Delfos dit
‘schrobpaard’, maar die heeft ook wel
eens een snipperdag. Koster beheerder
Peter vond deze oplossing: hij spande dit paard in en hielp Inge op de bok.
Op onze vraag aan haar, heb jij vroeger soms paardrijles gehad? Je zit namelijk
als een amazone!, antwoordde ze:
‘ik herinner mij alleen dat ik op mijn vaders rug
mocht zitten als klein meisje.....’
Een stalknecht

AGENDA
23 oktober
24 oktober
25 oktober
27 oktober
30 oktober
5 nov.

Evensong
Verdiepingskring
Leerhuis
Gesprekskring
Kerkgeschiedenis
Cantatedienst
Leidse Kerkmuziekdag

17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

19.00 uur
10.00 uur

Pieterskerk
De Regenboog

Cantatedienst
Zondag 30 oktober wordt in de Pieterskerk om 19.00 uur de eerste Bachcantate van het
cantateseizoen 2016-2017 gezongen: “Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben”
met medewerking van het Kamerkoor Collegium Musicum, o.l.v. Gilles Michels
Liturg: ds. Ad Ablas, organist Bert Mooiman

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 6 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 31oktober.
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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