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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 22 januari 2017
Voorganger: ds. R. van Zwieten,
Amsterdam
Organist : Peter-Bram ’t Hoen

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: kosten predikanten en
kerkelijk werkers
werkers.

Vieren:

Zondag 22 januari, ds. Ruben van Zwieten, predikant-ondernemer van
De Nieuwe Poort (Amsterdam/Rotterdam)
Zondag 29 januari, ds. Ad Alblas, viering van de Heilige doop.
Zondag 5 februari, ds. Ad Alblas. Heilig Avondmaal, met medewerking van
De Leidse Cantorij, o.l.v. Hans Brons.
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Cantatedienst
29 januari 2017 19.00 uur Hooglandse Kerk
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
Liturg: ds. Ad Alblas

Kerkklokken luiden voor
Kerkbalans
De Actie Kerkbalans
2017 is gisteren van
start gegaan.
Om 13.00 uur precies
luidden in meer dan
115 plaatsen door het
hele land de kerkklokken.

Mobiliteitsbureau van de PKN zijn
gesuggereerd, de 'groslijst'. Nu staat de
commissie voor de uitdaging deze
lange lijst terug te brengen tot een korte
lijst. In december heeft de beroepingscommissie op basis van het predikantsprofiel criteria vastgesteld. Met behulp
van die criteria zullen wij de komende
tijd gaan onderzoeken welke kandidaten het beste bij het profiel passen.
---------

De Protestantse gemeente te Leiden,
de RK Parochie HH Petrus en Paulus
en de Oud-Katholieke Parochie van de
HH Fredericus en Odulfus organiseerden gezamenlijk dit startmoment van de
Actie Kerkbalans in Leiden.
De klok van de Hooglandse Kerk werd
na een korte inleiding geluid door
Eerste Kamerlid en lid van onze
Binnenstadsgemeente Elco Brinkman.
Brinkman: ‘Ik luid de klok voor
Kerkbalans, omdat ik het belangrijk vind
dat de Leidse kerken toekomst hebben
en plaatsen blijven van bezinning,
gemeenschap en respect.’

Taartactie
voor Nepal
Afgelopen Eerste
Kerstdag hebben
we na de kerk weer
mogen genieten
van meerdere
heerlijke taarten en
cakes. Er is door
de aanwezigen in
de tuinzaal ruim gedoneerd waardoor
we 75,30 euro konden overmaken voor
het dorp Changu.
Op zondag 5 februari hopen we door
te gaan met de taarten voor Changu
actie en verder geld in te zamelen.
We doen erg ons best voor 2 kinderen
in het dorp Changu, Aayusha en
Alisha. Hun ouders kunnen in deze tijd
na de aardbeving niet meer (volledig)
het schoolgeld betalen. Wij ondersteunen hun nu hierbij. Daarnaast kunnen
we met dit geld ook warme kleren
betalen voor deze meisjes maar ook
voor andere kinderen in het dorp.
Dank voor de inzet, het doneren, het
bakken en het mee opeten. Op zondag
5 februari gaan we weer door.

Velen die betrokken zijn bij de Actie
Kerkbalans en andere belangstellenden
waren naar de Hooglandse kerk
gekomen om bij dit gezamenlijke
inluidmoment aanwezig te zijn.
Vanaf maandag gaan de medewerkers
weer op pad om (behalve als u digitaal
uw toezegging doet) de enveloppen bij
u te bezorgen.
Beroepingscommissie
De beroepingscommissie wil iedereen
die predikanten
heeft voorgedragen hartelijk bedanken.
Deze predikanten vormen
nu samen met kandidate die
zelf hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt, en
met predikanten die door het

Rietje van Wijlen
PS: wilt u ook een keer bakken?
Van harte welkom, aanmelden via
rietje@vanwijlen.com
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waarna we het eerste deel in stilte
wandelden, het tweede deel bezonnen
we ons in stilte op een thema en het
laatste deel zochten we verbinding om,
naar behoefte, onze ervaringen te
delen.
Aan het einde van onze wandeling was
er plaats en tijd om onze meegebrachte
lunch te nuttigen en ons samenzijn af te
sluiten.
Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust.
Niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartenlust.

Onze eerstvolgende ’stiltewandeling’
Zaterdag 11 maart 2017.
Tijd: van 11.00 tot 14.00 uur.
Plaats: Soefi tempel te Katwijk aan Zee.
Kosten voor koffie/thee, donatie plek, €5,-

Wandelen in stilte
Tijdens een wandeling overkomt het je
soms: verrast worden door de stilte en
de rust om je heen.
Om met verwondering te ervaren dat je
deel uitmaakt van iets dat groter is dan
je kunt beredeneren en daarom het stil
zijn weldadig aandoet.
Door over een tekst, een lied, of een
gedicht te mediteren en al gaande te
‘herkauwen’.
Door te wandelen met elkaar deel je
wat je beleeft, soms zonder woorden.
Het zet je aan het denken of het zet je
denken juist even stil, het bemoedigt.
Tijdens een wandeling kun je ervaren
hoe het is om tot rust te komen.
Bovenstaande was voor ons, een
groepje van 8 mensen, reden om
’wandelen in stilte’ al eens uit te
proberen.
Wij stelden een eenvoudig doel:
wandelen in stilte, om op adem te
komen, te onthaasten, en stil te worden
voor de wonderen om ons heen.
We namen de drie thema’s van Jorwert
over, n.l.,
Stilte, Bezinning en Verbinding.

Als je mee wilt doen ben je welkom, mail naar
truus.kees@ziggo.nl ,
lilian@de-rek.com of bel 0623580400 of
0628396381
Lilian de Rek en
Kees en Truus Zaalberg

Instructieavond
Reanimatie & gebruik AED koffer
woensdag 22 februari
Een aantal jaren geleden
heeft het College van
Kerkrentmeesters een
AED koffer aangeschaft
voor de Hooglandse Kerk.
Gelukkig hebben wij de
afgelopen jaren het apparaat minimaal
gebruikt waarvoor wij eigenlijk enkel
dankbaar kunnen zijn. Wel zien wij de
noodzaak in om na twee jaar onze
gemeenteleden met medische
achtergrond en hulpkosters wederom te
trainen in het gebruik van de koffer en
wat te doen bij noodsituaties. Mocht het
namelijk zo zijn dat wij voor een
dergelijke noodsituatie staan dan is het
van uiterst belang dat er zoveel mogelijk gemeenteleden weten hoe te handelen, en hoe het apparaat begeleiding
biedt in afwachting van de hulpdiensten.

We begonnen onze stiltewandeling met
een introductie en een meditatie,
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Wij hebben daarom een instructieavond
afgesproken op woensdagavond
22 februari om 19.30 uur in het Hooglandse Huys. Bent u verpleegkundige,
(huis) arts, BHV’er of vanuit uw vakgebied of interesse medisch inzetbaar
komt u dan vooral op deze avond om
samen met de hulpkosters te trainen!
Ook als u geen medische achtergrond
heeft maar wel in actie zou willen
komen bij een dergelijke hulpvraag
tijdens vieringen of bijeenkomsten in de
kerk bent u van harte welkom om zich
aan te melden.

Voor de gemeenteleden die twee jaar
geleden op cursus zijn geweest is dit
een oproep voor mogelijke herhaling.
Na afloop van deze avond ontvangt u
een officieel certificaat van deelname.
U helpt ons en uw mede gemeenteleden enorm om aanwezig te zijn en
dat wij indien noodzakelijk op uw kennis en expertise kunnen rekenen!
Meld u zich aan bij:
GeertruiBetgen@ziggo.nl
Namens de kerkenraad,
Geertrui Betgen

AGENDA
24 januari
28 januari
29 januari
7 februari
14 februari
14 februari

Presentatie zelfscan LBG
Kerkenraadsdag
Cantatedienst
Verdiepingskring
Leerhuis
Moderamen

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

Hooglandse Huys
De wijkplaats
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

Bezoek wekelijks
OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl
De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 5 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 30januari.
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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