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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 4 december 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Anton Doornheim

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

Vieren:
Zondag 4 december, ds. Ad Alblas. De woorden van Maria staan centraal:
“Laat er met mij gebeuren wat U gezegd hebt”. De Leidse Cantorij, onder
leiding van Hans Brons, verleent medewerking aan de dienst.
Zondag 11 december, ds. Ad Alblas. We kruipen in de huid van Jozef, zoals
vermeld in Matteüs 1. Thema: “Jozef droomt de waarheid”.
Zondag 18 december, ds. Joep van de Berg, over de lofzang van Zacharias.
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De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht
van de allerhoogste God zal je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God
horen, en zal hij Zoon van God genoemd worden. Ook je familielid Elisabet
krijgt een zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu is
ze al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles
mogelijk!’ Maria zei: ‘Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u
gezegd hebt.’
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Lucas 1 : 35 - 38.

Amnesty verkoop
Omdat het 10 december de
Internationale Dag van de Rechten van
de Mens is, in 1948 uitgeroepen door
de Verenigde Naties, houden wij op
zondag 11 december een verkoopactie
ten bate van het werk van Amnesty
International. Deze organisatie trekt
zich het lot aan van politieke
gevangenen en probeert hen, onder
andere door briefacties, vrij te krijgen.

Geertrui Betgen-Vroomans, Nijmanhof
2, 2375 WD Rijpwetering. Na 14 januari
maakt de beroepingscommissie een
eerste selectie uit de groslijst op basis
van de profielschets van de predikant
die de gemeente en de kerkenraad
hebben opgesteld.
Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)

Wereldlichtjesdag
Over de hele wereld
steken mensen op
zondag 11
december kaarsen
aan ter
nagedachtenis aan
hun overleden
kinderen. Door
deze ketting van licht beseffen
nabestaanden dat ze niet alleen zijn
met hun verdriet. Ouders die een kind
hebben verloren zijn van harte
uitgenodigd voor de herdenking op
zondag 11 december aanstaande om
18.45 uur in het hoogkoor van de
Hooglandse Kerk (ontvangst vanaf
18.15 uur). Wethouder Roos van
Gelderen opent de herdenking, waarin
onder anderen medewerking wordt
verleent door Bette Westera
(gedichten), Emma Brown en Paul van
Kessel (zang). De bijeenkomst wordt
om 19.45 uur afgesloten met glühwein
en warme chocolademelk.
Aanmelden kan via
wereldlichtjesdagleiden@gmail.com
Iedereen die zich verbonden voelt is
welkom.

Toos Boersema.

Bach-concert COV Con Amore
De COV Con Amore, onder leiding van
Bernhard Touwen, voert op 10
december een Bach-concert uit, waarin
wij het Magnificat en Weihnachts
Oratorium zingen.
Een feestelijk concert om de Kersttijd
mee in te gaan, in de Pieterskerk te
Leiden. Aanvang 20.00 uur.
Informatie: www.con-amore.nl
José Knepflé, COV Con Amore

Beroepingscommissie
In de zoektocht naar een
nieuwe predikant gaat de
beroepings-commissie
eerst een groslijst
opstellen van mogelijke
kandidaten. Op deze lijst
komen de namen van de
predikanten die op de
advertentie reageren, en
van de predikanten die door het
Mobiliteitsbureau van de PKN worden
voorgesteld.
Maar ook vanuit de LBG kunnen
kandidaten worden voordragen. Tot 14
januari 2017 kunt u namen aanleveren
van kandidaten die volgens u geschikt
zijn. Deze dient u te voorzien van een
korte motivatie.
U mag het voorstel opsturen naar
vacaturelbg@gmail.com of naar

Kinderkerstdienst
Op kerstavond is er een
kinderkerstdienst in de Pieterskerk.
Deze begint op zaterdag 24 december
a.s. om 18.30 uur en duurt tot 19.30
uur. Tijdens deze dienst wordt er ook
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een toneelstukje opgevoerd waarvoor
nog jonge acteurs en actrices worden
gezocht. Als uw kind daaraan mee wilt
doen, kan zijn of haar naam worden
doorgegeven aan:
judithpiersma@hotmail.com. Zij
coördineert dit namens dominee Alblas.

mee met de oude bekende
kerstliederen, en een enkel nieuw lied.
De twee “late” diensten beginnen om
20.00 uur en 22.30 uur.
De kinderdienst begint om 18.30 uur.
De deuren gaan al om 18.00 uur voor
hen open. Ad Alblas vertelt het
kerstverhaal dat tegelijk wordt
uitgespeeld op het podium door
kinderen. Denise Jannah komt ook
alvast met de kinderen mee zingen.

Kindernevendienst
Op zondag 1 januari a.s. wordt er géén
Kindernevendienst gehouden. De
ervaring leert dat de kinderen op die
ochtend nog uitslapen van
Oudjaarsavond!
Alle andere zondagen van het jaar
wordt er wel een nevendienst
gehouden, waaronder ook op
Kerstochtend.

Sirkelslag
Heeft u
wel eens
van
Sirkelslag
gehoord?
Vast niet,
maar
onze
Basics!
groep heeft vrijdagavond 18 november
enthousiast meegedaan aan dit
landelijke online spel voor kinderen in
de leeftijd van 8-12.
Om half acht ’s avonds zat de groep
klaar voor het grote digibord op de
Joppensz-school waar Diony lesgeeft.
Al snel verscheen op het scherm de
presentator die uitlegde dat op
datzelfde ogenblik maar liefst 241
kerkclubs in het hele land schrap zaten
om mee te doen aan Sirkelslag! En toen
was het moment daar dat we mochten
beginnen met de opdrachten. Een grote
klok verscheen op het scherm; zouden
we de opdrachten binnen de tijd
afkrijgen? U begrijpt dat de sfeer
opgetogen en zenuwachtig was, want
na elke opdracht moest de score
worden doorgegeven aan het Sirkelslag
zenuwcentrum ergens in den lande…
We hebben van alles gedaan:
wedstrijdje kadootje openmaken met

Anneke Loof
(coördinator werkgroep Kindernevendienst)

Kerstnacht in de Pieterskerk
Het hoofdthema voor de drie vieringen
op 24 december is: ‘Vrede en alle
goeds’. Deze bekende internationale
vredesgroet geeft de vrede door van
hand tot hand en laat liefde stralen. Dit
thema is een persoonlijke keuze van Ad
Alblas, die na ruim 25 jaar voor de
laatste keer in de kerstnachtdienst
voorgaat.
We zijn
bijzonder
gelukkig dat
dit jaar
Denise
Jannah weer
naar Leiden
komt. De
fameuze
gospel- en jazz-zangeres wordt dit keer
niet door haar gitarist begeleid maar
door haar band, zoals te horen in de
Stadsgehoorzaal bij de uitvoering van
‘Ella’. Het orgel wordt bespeeld door
Jeroen Pijpers en trompettisten spelen
3

hindernissen, woordraadspelletjes, een
collage-stripverhaal maken van de
Barmhartige Samaritaan, tekenen met
hindernissen, liedjes zingen en dansen
in een heuse karaoke en polonaise door
de klas. Rode draad was de tekst die de
kinderen na veel rebus-werk
eigenhandig hebben opgezocht: de
brief van Jacobus 1: 17 Al het goede
dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk,
komt van God. En laten we nou van al
die 241 clubs op de 9e plaats geëindigd
zijn! Hoera voor Basics! uit Leiden!

in Nederland gaan beginnen, de tijd van
wachten en verveling is voorbij. Als u
een kaartje wilt sturen:
Haide Divargar en Fardin Mirhasani
Charley Tooropweg 36
2331 KX Leiden
Degenen die nog geduld moeten
hebben en vooral ook hoop moeten
zien te houden zijn Saeed en Ali. Zij zijn
beiden al verschillende keren op
gesprek geweest bij de IND, maar
hebben nog steeds geen uitsluitsel
gekregen over hun toekomst.
Ondertussen staat het leven stil; je mag
niet werken, je krijgt geen Nederlandse
les en je leven heeft nauwelijks
structuur. Een week geleden is Saeed
bovendien overgeplaatst naar AZC
Harderwijk. Na de aanvankelijke schrik
heeft hij zijn optimisme weer
hervonden: vanuit Harderwijk is Leiden
met de trein goed bereikbaar zodat hij
in de weekenden in Leiden kan zijn en
naar de kerk kan blijven komen. Hij
voelt zich zo thuis bij onze gemeente en
wil dolgraag aan de LBG verbonden
blijven. Hij heeft drie logeeradressen
zodat hij nu eigenlijk langer in Leiden
blijft dan in zijn Katwijkse tijd. Spontane
reacties in de Tuinzaal tijdens de koffie
hebben ervoor gezorgd dat zijn OV
chipkaart (met korting) goed gevuld
blijft. Voor wie een klein steentje wil
bijdragen: ik zal tijdens de koffie een
‘treinpotje voor Saeed’ neerzetten. Alle
beetjes helpen! Dan hoeft hij zich geen
zorgen te maken over zijn reiskosten.
Hij wil iedereen heel hartelijk danken
die zo met hem meeleeft!
Bij het schrijven van dit stukje woont Ali
nog steeds in AZC Katwijk. Dat zal niet
lang duren, want de ene helft van het
AZC gaat dicht. De bewoners worden
wekelijks naar een andere locatie
overgebracht. Spannend voor Ali dus.

Ans van Broekhuizen-de Rooij

Onze Iraanse vrienden
De groep Iraniërs bij ons in de kerk is
de laatste tijd niet meer zo groot als een
jaar geleden. Dat komt ten eerste
omdat de noodopvang in Leiden aan de
Wassenaarsweg al een tijd dicht is en
de meesten uit de groep naar AZC
Katwijk zijn overgebracht. Sommigen zoals Haide en haar man Fardin moesten na een kort verblijf in Katwijk
al snel weer verhuizen naar AZC
Delfzijl, waar zij tot een maand geleden
hebben gewoond. Zij hadden inmiddels
een verblijfsvergunning gekregen en
stonden hoog op de lijst om in Leiden
een woning te krijgen omdat Haide
hoogzwanger
was. En die
woning is er
gekomen, net
op tijd want op
17 november
is hun dochter
Kaya
geboren.
Daarmee is
ook de hartenwens in vervulling
gekomen dat hun dochter in Leiden
geboren zou worden! Haide ziet ernaar
uit om weer naar de kerk te komen over
een tijdje. Ze kunnen nu echt hun leven
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Misschien dat we over een tijd het potje
kunnen uitbreiden naar ‘treinpotje voor
Saeed en Ali’?

een andere messiastitel afkomstig uit
het Oude Testament. Dat resulteert in O
Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse
etc., tot aan O Emmanuel. Wanneer de
hoofdletters van elk eerste woord van
achteren naar voren worden gelezen
ontstaat het acrostichon “ERO CRAS”,
hetgeen betekent “Morgen zal Ik er
zijn”.

Ans van Broekhuizen – de Rooij

Adventsconcert Leidse Cantorij
Op zondag 18 december zingt de
Leidse Cantorij het 43ste
Adventsconcert. Hans Brons dirigeert
en Anton Doornhein bespeelt de orgels
als begeleider en als solist. Het concert
vindt plaats in de Hooglandse Kerk. De
aanvang is 20:15 uur; de deuren gaan
om 19:30 uur open. De toegang is
gratis; er is een collecte bij de uitgang.
Hans Brons: “Een van de aangename
immateriële vergoedingen die het
dirigentschap van de Leidse Cantorij
oplevert, is het voorrecht om het
programma van het jaarlijkse
Adventsconcert samen te stellen. Ook
dit jaar is het voor mij een welkome
uitdaging om naast overbekende
muziek ook nieuw repertoire te kiezen:
om zowel pareltjes die te lang onder het
stof hebben gelegen als gloednieuwe
muziek de glans van een uitvoering te
geven.”

COMPASSIESOEP
Vorig jaar hebben jongeren namens het
Levensbeschouwelijk Platform, waar de
LBG ook deel van uitmaakt, soep
uitgedeeld op 2e Kerstdag aan
voorbijgangers op het station in Leiden.
Doel hiervan
was om te
laten zien
dat je
ondanks
verschillende
religies/achtergronden en culturen iets
deelt met elkaar en daarvan ook kunt
uitdelen, te weten compassie.
Dit jaar willen we weer soep uitdelen op
maandag 2e Kerstdag tussen 10.00 en
15.00 uur, wederom op het
Stationsplein. Echter hebben we daar
wel uw hulp bij nodig!
Wat kunt u doen? U kunt Vegetarische
soep maken of helpen uitdelen (het
liefste jongeren).
De soep kan maandag 2e Kerstdag voor
10.00 uur gebracht worden naar het
Stationsplein. Indien u soep wilt en kunt
maken, kunt u dit dan uiterlijk
donderdag 15 december doorgeven via
info@debakkerijleiden.nl of via
telefoonnummer 071-514.49.65. En
indien u ook kunt helpen, wilt u
aangeven op welk tijdstip dit zou
lukken?

De rode draad in het programma wordt
ditmaal gevormd door de zeven
zogenaamde O-Antifonen. Vanaf de
8ste eeuw kwam het zingen van deze
antifonen in de week voor Kerst in
Rome algemeen in gebruik. De naam
O-Antifonen hebben zij gekregen omdat
ze alle zeven beginnen met de uitroep
O. Daarop volgt per antifoon de
aanroeping van de Heer met steeds

het Levensbeschouwelijk Platform,
Anita Meijer, Mustafa Kus, Françoise Weber
5

De engel Gabriël komt aangesneld,
De vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,
Hoogst uitverkoren vrouwe, Gloria.
Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
En zegt: voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zing hoog de Heer en prijst zijn grote naam:
Hoogst uitverkoren vrouwe, Gloria
Liedboek 443 : 1, 3

Agenda
6 december
8 december
11 december
15 december
18 december
24 december
24 december
24 december

Leerhuis
Kring Kerkgeschiedenis
Wereldlichtjesdag
Verdiepingskring
Adventsconcert Leidse Cantorij
Kerstviering voor de kinderen
Kerstnachtdienst (vroege dienst)
Kerstnachtdienst (late dienst)

20.00 uur
10.00 uur
18.45 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
20.30 uur
22.30 uur

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

De volgende Op de Hoogte..
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 25 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 19 december.
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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