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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 8 januari 2017
Voorganger: ds. R. Lanooy
Organist : Tjebco Tiersma

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

Vieren:
Zondag 8 januari, ds. Rienk Lanooy van de Haagse Kloosterkerk
Zondag 15 januari, ds. Ad Alblas. We vieren de doopherinnering van alle
gedoopte kinderen en van onszelf. Wie een doopkaars heeft kan die
meenemen, wie die niet heeft krijgt in de kerk een kaars.
Zondag 22 januari, ds. Ruben van Zwieten, predikant-ondernemer van De
Nieuwe Poort (Amsterdam/Rotterdam)
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Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment
koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem
aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in
Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben
zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de
nieuwe koning te eren.’ Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de
andere mensen in Jeruzalem schrokken.
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Mattheüs 2:1-3
.

Oproep beroepingscommissie
In de zoektocht
naar een nieuwe
predikant gaat de
beroepingscommi
ssie eerst een
groslijst opstellen
van mogelijke
kandidaten. Op
deze lijst komen
de namen van
predikanten die op
de advertentie reageren, en van
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
Geertrui Betgen-Vroomans, Nijmanhof
2, 2375 WD Rijpwetering. In december
heeft de beroepingscommissie
vergaderd. Op basis van het
predikantsprofiel hebben wij criteria
vastgesteld. Met behulp van die criteria
zullen wij in januari gaan bekijken welke
kandidaten van de 'groslijst' het beste
bij het profiel passen. We houden de
gemeente op de hoogte van het proces.

wil herinneren. Wie een doopkaars
heeft kan die meenemen, wie die niet
heeft krijgt in de kerk een kaars.

Actie Kerkbalans 2017
Het jaar 2016 is voor de Leidse
Binnenstadsgemeente afgesloten
met een bedrag van € 135.000. Dat is
gelijk ten opzichte van het jaar 2015.
Geheel Leiden heeft een bedrag
toegezegd gekregen van € 530.000.
Dat is vrijwel gelijk gebleven. Iedereen
hartelijk bedankt voor zijn bijdrage.
Op maandag 23 januari start de actie
kerkbalans 2017.
Het thema luid als
volgt: “Mijn kerk
verbindt”.
Wilt u ook een
bijdrage leveren
voor het
rondbrengen
van een
aantal
enveloppen
dan kunt u
zich altijd bij mij
aanmelden. Verder wens ik u allen een
zegenrijk nieuw jaar toe.
Heeft u vragen of andere informatie
nodig, u kunt altijd contact
met mij opnemen.
Uw contactpersoon Actie Kerkbalans
LBG.

Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)

Bert Favier
Heintje Davidsweg 35
2331 KM Leiden
Tel. 071-5311302
Email adres: bjfavier@planet.nl

Doopherinnering
Op zondag 15 januari vieren we
de doopherinnering van alle
gedoopte kinderen en van onszelf.
Hiervoor worden ouders met hun
kleine en grote kinderen in het
bijzonder uitgenodigd, maar het is
voor iedereen die de eigen doop

Nieuwjaarsbijeenkomst
U bent van harte uitgenodigd voor de
traditionele Nieuwjaarsontmoeting van
de Protestantse en RK- diaconie in De
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Bakkerij op vrijdag 20 januari 2017 van
16.30–18.00 uur.
Straatpastor Folly
Hemrica zal vertellen
over haar
belevenissen tijdens
haar werk onder de
Leidse dak- en
thuislozen.

Bel voor de laatste ronde
Bel! Schrijven mag ook! Mailen en
whappen komt ook goed terecht.

Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44b
www.debakkerijleiden.nl

Het laatste half jaar waarin ik uw
wijkpredikant ben is ingegaan. De tijd
vliegt. De laatste maanden brengen
allerlei extra activiteiten met zich mee.
Daarom wil ik vanaf nu tot aan
Pinksteren bij u op bezoek komen,
‘mensen ontmoeten’ is m’n devies! Bij
LBG-ers die mij nog een keertje in alle
rust willen spreken. Over wat we met
elkaar beleefden, in mooie en moeilijke
tijden. Daarom introduceer ik mijn
laatste bezoekronde onder de titel ‘bel
voor de laatste ronde!’ Ik hoop veel
uitnodigingen te krijgen, en menig kop
koffie (of glas wijn) met elkaar te
nuttigen.

Het Christelijk Noodhulpcluster
De oorlog in Syrië en Irak duurt al meer
dan 5 jaar. Miljoenen mensen zijn op de
vlucht.

Ad Alblas

500 jaar Reformatie
Op 31 oktober 2017 is
het 5 eeuwen geleden
dat Maarten Luther zijn
95 stellingen aan de
Slotkapel van
Wittenberg spijkerde
en daarmee de
Reformatie in gang zette. De Raad van
Kerken organiseert in het kader van het
reformatiejaar een groots opgezette
bijeenkomst in Leiden, waarover u nog
nader wordt geïnformeerd via het Leids
Kerkblad en de Op de Hoogte.

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas,
Red een Kind, Tear, Woord en Daad en
ZOA) is actief in vluchtelingenkampen.
Onder meer in Mosul in Noord-Irak.
ZOA vangt gevluchte Syriërs op in
Jordanië en zorgt voor een veilige plek
voor getraumatiseerde kinderen in Syrië
zelf.
Doneren kan via www.zoa.nl of
www.tear.nl/mosul. Via deze websites is
tevens meer informatie beschikbaar.
Wouter Langendoen
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Cantatedienst
Zondag 29 januari 2017, 19.00 uur
Hooglandse Kerk
Uitgevoerd worden:
J.S. Bach BWV 226
Der Geist hilft unser Schwachheit auf
J.S. Bach BWV 230
Lobet den Herrn, alle Heiden
Leiderdorps Kamerkoor
o.l.v. Arnaud van Gelder

Agenda
10 januari
18 januari
24 januari
28 januari
29 januari

Moderamen
Kerkenraad
Presentatie Zelfscan LBG
Kerkenraadsdag
Cantatedienst

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
De Wijkplaats
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 22 januari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 16 januari.
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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