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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 5 februari 2017
Voorganger: ds. A. Alblas
Organist : A. Doornhein

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

Vieren:
Zondag 5 februari, ds. Ad Alblas. We vieren het Heilig Avondmaal, met
medewerking van de Leidse Cantorij. De rijkdom van het beeld ‘brood’ als
‘hemelbrood’: we ontvangen Christus als het ‘Levensbrood’.
Zondag 12 februari, ds. Michiel de Leeuw, predikant te Rijswijk.
Zondag 19 februari, ds. Ad Alblas. Het is nog steeds Epifanie, dus alle
aandacht is nog gericht op Jezus. Wie is hij voor jou?
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‘Luister heel goed naar mijn woorden: Mijn Vader geeft jullie het ware hemelse
brood. Het brood dat God geeft, komt uit de hemel en geeft eeuwig leven aan
de mensen.’
De mensen zeiden: ‘Heer, geef ons elke dag dat brood!’ Jezus zei: ‘Ik ben het
brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger
hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben.’
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Johannes 6:32-35
.

Beroepingscommissie
De beroepingscommissie wil
iedereen die
predikanten
heeft voorgedragen hartelijk
bedanken. Deze
predikanten vor
men nu samen
met kandidaten die zelf hun
belangstelling
kenbaar hebben
gemaakt, en met predikanten die door
het 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.

Prins Claus Conservatorium te
Groningen. Samen met Leo van
Doeselaar is hij ook titulair organist op
het wereldberoemde Arp Schnitger
orgel in de Martinikerk te Groningen.
Na afloop wordt een collecte gehouden
ter bestrijding van de onkosten.
Waalse Kerk, Breestraat 64, op
zaterdag 11 februari om 16.30 uur.
Liesbeth Ouwehand

Leerhuis
We bespreken dit jaar Bijbelse beelden
van leven en dood. Na een verkenning
van het Oude Testament is het tijd om
ons over het Nieuwe Testament te
buigen. Welke beelden van voortbestaan en opstanding spelen daarin
een rol, en in hoeverre ligt het nieuwe
leven in het verlengde van het aardse
bestaan?
We vervolgen onze zoektocht op
dinsdag 14 februari om 20.00 uur in het
Hooglandse Huys. Info: Matthijs de
Jong (matthijsjdejong@gmail.com).

Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)

Reanimatie & gebruik AED koffer
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

Orgelklanken in Waalse Kerk
Als eerste in de
concertreeks 2017
van de Waalse
Kerk speelt Erwin
Wiersinga
(Groningen) muziek
van de 17e eeuwse
componisten Louis
Couperin, Pablo Bruna, Scheidt,
Weckmann en Scheidemann en van
een onbekende 18e eeuwse componist.
Erwin Wiersinga is organist op het
Hinsz-orgel in de Ned. Hervormde kerk
te Roden en orgeldocent aan de
Universität der Künste te Berlijn en het
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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. 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 door aanwezig te zijn en dat wij
indien noodzakelijk op uw kennis en
expertise kunnen rekenen! Meld u zich
aan bij GeertruiBetgen@ziggo.nl.

Deze mis behoort tot de weinige
composities van Bach op Latijnse
teksten. Naast de grote Mis in b-klein
schreef hij vier kleinere, ‘Lutherse
Missen’ genoemd. Er zijn steeds drie
delen voor koor en drie solo-aria’s. We
horen de delen: Kyrie, Gloria, Gratias,
Domine Lili, Qui tollis en cum sancto
spiritu.
Schuldhulpmaatje
De schuldenproblematiek groeit.
Intensivering van de
schuldhulpverlening
kon dat helaas niet voorkomen.
SchuldHulpMaatje ontwikkelde een
aanpak die zich niet alleen richt op het
oplossen van schulden, maar ook om
deze te vóórkomen.
Helaas vragen veel mensen uit
schaamte pas om hulp als het water
aan de lippen staat. Praten over geld is
het laatste taboe in Nederland.
SchuldHulpMaatje wil dit taboe
doorbreken en mensen tijdig bereiken,
zodat problematische schulden worden
voorkomen. De SchuldHulpMaatjeaanpak boekt goede resultaten en
ontvangt veel waardering van
maatschappelijke organisaties en de
overheid. Kerken, christelijke
organisaties en Kiwa geregistreerde
schuldhulpverleners voor de
maatjestrainingen, werken samen in de
Vereniging SchuldHulpMaatje
Nederland. De SchuldHulpMaatjes zijn
actief in lokale stichtingen die lid zijn
van de vereniging. Zij werken volgens
de richtlijnen van de Vereniging
SchuldHulpMaatje Nederland.
Heeft u hulp nodig of wilt u zelf als
schuldhulpmaatje in Leiden aan de
slag? Stuur een email naar:
schuldhulpmaatje@voorelkaarLeiden.nl.

Namens de kerkenraad
Geertrui Betgen

Cantatedienst
Op zondag 26 februari (in de Hooglandse Kerk om 19.00 uur) is gekozen
voor de Lutherse Mis in g klein. Deze
keuze is afgestemd
op het ‘Luther- of
Reformatie 500’
jaar.
Het Leids Cantate
Consort o.l.v.
Wouter Verhage
gaat dit werk zingen.
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Wie geeft het brood dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.
Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg m’ in uw liefde, Heer, en zegen mij.
(Liedboek 381: 4 en 5)

Agenda
7 februari
14 februari
14 februari
22 februari
22 februari

Verdiepingskring
Moderamen
Leerhuis
Training reanimatie/AED
Kerkenraad

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Hooglandse Huis
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 19 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 13 februari.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen.
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