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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 6 november 2016
Voorganger: ds. H. Bouma
Pianist: Rudolph de Jong
Organist: Jeroen Pijpers

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

Vieren:
Zondag 6 november, dichter-dominee Hans Bouma uit Kampen. Thema:
“geboren voor het licht”, over Johannes 9. Verhaaldienst, met muzikale
medewerking van Rudolph de Jong uit Noordeloos.
Zondag 13 november, 10.00 uur, mw. ds. Rigonda Kaai uit Warmond.
19.00uur, vesper Cluster Binnenstad.
Zondag 20 november, ds. Ad Alblas. Dienst van Woord en Tafel. We
gedenken de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
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Jezus zei: ‘Die man heeft niets fout gedaan en zijn ouders ook niet.
Door zijn blindheid kan ik aan iedereen laten zien hoe God werkt. God
heeft mij gestuurd, ik werk namens hem. Ik ben het licht voor de wereld.
Zolang ik er ben, is het dag. Daarom moeten we nu doen wat God van
ons vraagt. Want straks wordt het nacht, en dan kan niemand meer iets
doen.’
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Johannes 9 : 3 - 5.

Verdiepingskring
De eerste avonden ‘ontmoetten’ we
Adam en Judas. Twee totaal
verschillende persoonlijkheden met
beiden hun positieve en negatieve
kanten.
We kijken met spanning uit naar de
volgende ‘gast’ op 7 november om
20.00 uur in het Hooglandse Huys.
Belangstellenden kunnen nog
aanschuiven.

verschillende culturen. Maar ook poëzie
en beeldende kunst komen aan bod.
Tijdens de avond zijn er informatietafels
van Vluchtelingen Werk Leiden en
Voice4Thought.
Het concert begint om 20.00 uur.
Toegangskaarten zijn vanaf 19.30 uur
aan de ingang van de kerk in de
Nieuwstraat verkrijgbaar.
De toegangsprijs bedraagt € 15,00.
Voor vluchtelingen geldt een gereduceerde prijs van € 5,00.

Geluksroute
Als Citykerk nemen we deel aan de
Geluksroute 071. Dit initiatief van de
Leidse Marike van IJssel vindt
inmiddels in tientallen steden in
Nederland plaats. Vanuit het Platform
C4CLeiden is ook onze gemeente
gevraagd om hieraan mee te doen. Op
zaterdag 12 november stellen we de
Hooglandse Kerk open als ‘vindplaats
van geluk’. Gemeenteleden krijgen de
gelegenheid om tijdens de openstelling
van 13.00-16.00 uur muziek te maken
die hen gelukkig maakt, of een gedicht
voor te dragen dat geluk uitdraagt.
Informatie en opgave bij Judith Spruijt:
judith_ spruijt@hotmail.com.

Mentor statushouders
Project JA Statushouders (JAS) zoekt
vrijwilligers in de rol van mentoren die
vluchtelingen/statushouders helpen en
ondersteunen bij hun inburgeringstraject.

Project JA Statushouders (JAS) is
onderdeel van de afdeling Werk en
Inkomen van gemeente Leiden. Ten
behoeve van dit nieuwe project is een
programma ontwikkeld dat de uitstroom
van statushouders uit de uitkering
bevordert door middel van een actieve
aanpak. Het uiteindelijke doel is
economische zelfstandigheid en
maatschappelijke participatie.
Iedere statushouder in dit traject krijgt
een mentor die hem/haar ondersteunt
bij het 24x24 programma.
Praktisch gezien neemt het
mentorschap ongeveer 2-3 uur per
week in beslag. Een vrijwillige mentor
verbindt zich voor minimaal zes
maanden aan het project.
Tevens is er 6 tot 8 keer per jaar een
trainingsbijeenkomst.

Refu G-Tunes
Vrijdagavond 18 november organiseert
wijkvereniging Pancras-West in de
Hooglandse kerk een concert, waarvan
de opbrengst ten goede zal komen aan
Vluchtelingen Werk in Leiden.
Aan het concert
werken een aantal
vluchtelingen mee,
naast
gerenommeerde
Nederlandse musici.
Vandaar de titel Refu
G-Tunes. Het belooft een gevarieerde
avond te worden met muziek uit zeer
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Enthousiast geworden en wilt u zich
aanmelden als mentor of meer weten
over het project? Neem dan contact op
met Liset van der Vos:
l.van.der.vos@leiden.nl / 071-5164637.

enveloppen) en minder vrijwilligers
nodig.
Meedoen?
Stuur vóór 15 november, een e-mail
met uw volledige naam en
adresgegevens naar
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl.

Kerkbalans digitaal
Sinds enkele jaren biedt onze
Protestantse gemeente Leiden de
mogelijkheid om digitaal aan Actie
Kerkbalans mee te doen. In plaats van
de gebruikelijke kerkbalansenvelop met
het toezeggingsformulier kunt u in de
kerkbalansweek digitaal uw toezegging
doen.

Kerstproject Kindernevendienst
De plannen voor het Kerstproject van
de Kindernevendienst zijn rond.
Vooraan in de kerk komen twee tafels
te staan waarop de kerststal van
Playmobil staat en waar elke week een
ander tafereel wordt belicht, passend bij
de te behandelen Bijbeltekst.
Daarbij wordt aangesloten bij de ‘echte’
adventsteksten in Lucas en Mattheüs,
zoals de aankondiging door de Engel
aan Zacharias en aan Maria.

Hoe werkt het?
U geeft naam,
adresgegevens
en e-mail adres
door aan:
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl,
uw e-mailadres wordt dan in onze
ledenregistratie opgenomen. In de week
van Kerkbalans ontvangt u een e-mail
met daarin een link naar het
toezeggingsformulier. U vult op het
toezeggingsformulier bedrag,
betaalmaanden en wijze van betalen in,
net zoals op het papieren formulier en
daarna kunt het formulier verzenden.
De voordelen voor de gemeenteleden:
u kunt het formulier invullen wanneer
het u uitkomt, het gaat eenvoudig en
snel en geen papieren meer (de
Kerkbalansfolder ontvangt u per e-mail).
De voordelen voor de kerk: besparing
op personeelskosten door volledig
geautomatiseerde verwerking van het
toezeggingsformulier in de
bijdrageadministratie, geen duur
drukwerk meer (folder,
toezeggingsformulier, acceptgiro en

Door het gebruik van de stal van
Playmobil en de bijbehorende figuren
gaat het verhaal (zeker voor de jongere
kinderen) nog meer leven. Kinderen
kunnen dan ook zelf het verhaal thuis
naspelen.
Voor de mensen in de kerk worden er
geplastificeerde, vergrote posters van
het tafereel opgehangen.
Anneke Loof,
Coördinator Werkgroep Kindernevendienst.
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Waalse Kerk Leiden gevuld met
orgelklanken
Als laatste in de concertreeks 2016
speelt Guy Bovet (Zwitserland) op 12
november a.s. om 16.30 uur muziek
van Spaanse componisten van de 16e
tot de 19e eeuw, waarvan de bekendste
Correa de Arauxo is.
Hij sluit af met een eigen compositie.
Guy Bovet heeft
internationaal een
klinkende naam als
componist, orgeladviseur en -professor,
publicist en specialist
op het gebied van
Spaanse, Portugese
en Latijns
Amerikaanse orgelmuziek.
Het belooft zeker een bijzonder concert
te worden.
Na afloop wordt een collecte gehouden
ter bestrijding van de onkosten.
Adres: Breestraat 64.

een vierdaagse koorreis naar de
Luthersteden Wittenberg, Erfurt, en een
bezoek aan de Wartburg.

Als u zich inschrijft voor het koorproject,
dan zijn de kosten € 75,=. Hiervoor
ontvangt u 5 repetities, een muziekmap,
en 4 concerten, onder andere in de
Doelen van Rotterdam, en de SintJoriskerk te Amersfoort. De concerten
worden georganiseerd in samenwerking
met Refo500 en In de Rechte Straat.
Voor laatstgenoemde doel worden er
ook collectes gehouden. Opgeven kan
via de site www.reformatiekoor.nl.
U vind op deze website ook alle
informatie betreffende het koor.
Zingt u, zing jij ook mee?

Het Groot Reformatiekoor in 2017
Het Groot Reformatiekoor is een
christelijk, nationaal, gemengd koor dat
diverse composities ten gehore brengt
gerelateerd aan de Reformatie/Maarten
Luther. Een speciaal gecomponeerde
Reformatie-Cantate, Het Geneefse
Psalter, Een vaste Burcht etc. vormen
een bloemlezing van het repertoire.
Vanaf 16 jaar is iedereen welkom op dit
'alle-leeftijdenkoor'.
In diverse regio’s kan er worden
gestudeerd. In onze regio is dat de
Bollenstreek o.l.v. Hugo van der Meij
Het koor start begin 2017 en viert
groots 500 jaar Reformatie met 500
koorzangers.
De speciaal gecomponeerde
Reformatie-cantate wordt integraal
uitgevoerd. Na afloop van dit tweede
jaar van het Groot Reformatiekoor is er

Logo LBG
Met trots presenteren wij vandaag het
eerste logo van de Leidse Binnenstadsgemeente.
Aanleiding
Een werkgroep is al enige tijd bezig met
het aanpassen van de teksten op de
website van de LBG. Dit naar
aanleiding van de gesprekken die zijn
gevoerd bij het opstellen van het
gemeenteprofiel. De uitdaging is de
website te laten aansluiten bij de
ervaringen van gemeenteleden.
Een website is namelijk niet enkel
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informatief, maar staat ook voor wie wij
zijn. Een digitale ontmoetingsplek voor
gemeenteleden, onbekenden en
zoekenden; kortom voor iedereen die
zich verbonden voelt of betrokken wil
voelen bij onze gemeente. In de
werkgroep kwam al snel een voorstel
om te kijken naar een beeld dat past bij
onze gemeente. Een logo dat past bij
onze visie en uitstraalt wij wie we zijn.
De kerkenraad en de werkgroep zijn
van mening dat het nieuwe logo
daaraan voldoet.

aanmerkingen uit de verschillende
gesprekken is het huidige ontwerp
ontstaan.
Kernelementen zijn: de kern van ons
geloof, samenkomst, verbinding met
elkaar, kerk van mensen en ons
prachtige gebouw.
De drie door elkaar gevlochten lussen,
bestaan uit één lijn. De drie lussen
staan symbool voor de Heilige-drieeenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
De gevlochten lijn staat dus voor de
kern van ons geloof. De menselijke
vormen die wij in de lussen hebben
laten opnemen staan voor de
samenkomst van mensen en zijn
vormgegeven in de bekende gotische
lijnen van onze raamvensters. In onze
kathedraal van het licht komen mensen
rondom het geloof bijeen. De rode kleur
staat voor het Pinkstervuur en onze
Leidse wortels. Wij zijn en blijven een
kerk in de stad.

Ontwikkeling
Omdat het ontwerpen van een logo
specialistisch werk is, hebben wij
contact gezocht met Nordstrom Design
uit Den Haag.

Toekomst
Wij hopen dat het nieuwe logo
herkenning vindt. De komende tijd
wordt hard gewerkt aan een
inhoudelijke opfrissing van de website.
Daarbij worden uitstraling, huisstijl en
lay-out meegenomen. We denken in het
voorjaar van 2017 de herziene website
te kunnen lanceren. Wij danken onze
webbeheerders Cor Hoogerwerf en
Henk van Steenbergen voor alle tijd en
energie die zij in technische zin hebben
geleverd en Ruud Pranger voor het
redigeren van alle teksten. Daarnaast
niet in de minste plaats: Carolina de
Klerk van Nordholm design voor het
meedenken en ontwerpen van het logo.
Met elkaar werken wij verder aan de
toekomst die wij samen met u als
gemeente ingaan. We zijn met elkaar
op reis!

Daar zijn wij fantastisch bijgestaan door
een ontwerpster die een band met onze
kerk heeft. De eerste ideeën waren
gebaseerd op de inbreng vanuit onze
gemeente. Met het profiel en alle op- en

Geertrui Betgen
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Help het Leids Kerkblad!
Houdt u van puzzelen en/of maakt u makkelijk een praatje met mensen, dan kunt u
wellicht het Leids Kerkblad helpen!
In elke uitgave staan namelijk twee pagina’s met advertenties; met Kerstmis vaak zelfs
drie! Deze advertentiepagina’s moeten acht keer per jaar worden ingedeeld en
gecontroleerd. Wie helpt ons daarbij? Uiteraard moet het contact met de adverteerders
onderhouden worden (minimaal één keer per jaar). Iets voor u?
Verder zijn we op zoek naar nieuwe adverteerders. Wie helpt ons hen te vinden? Kent
u ondernemers in uw netwerk of bent u misschien zelf ondernemer, dan bent u de
persoon die we zoeken! Men hoeft niet actief de boer op; gewoon het kerkblad eens
noemen tijdens borrels, of andere gelegenheden. Het streven is eerder ‘behouden wat
er is’ dan uitbreiding.
Help ons het kerkblad betaalbaar te houden en vraag gerust om meer informatie.
Met vriendelijke groet, Michael Korbee, voorzitter redactieraad Leids Kerkblad.
071-5126574, of scriba@protestantsegemeenteleiden.nl.

Agenda
7 november
12 november
13 november
15 november
16 november
17 november
18 november
27 november

Verdiepingskring
Geluksroute
Vesper Cluster Binnenstad
Leerhuis
Kerkenraad
Kring Kerkgeschiedenis
Refu G-Tunes
Cantatedienst

20.00 uur
13.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Pieterskerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 20 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 14 november.
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
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