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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 19 februari 2017
Voorganger: ds. A. Alblas
Organist : Jonathan Kooman
(organist Grote Kerk, Tiel)

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

Vieren:
Zondag 19 februari, ds. A. Alblas. In deze Epifanietijd is alle aandacht gericht
op Jezus.
Zondag 26 februari, ds. R. Visser, Amsterdam.
Zondag 5 maart, ds. A. Alblas. Eerste zondag in de veertigdagentijd.
Medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
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Vrijdag 3 maart: Wereldgebedsdag

Cantatedienst
26 februari 2017 19.00 uur in de Hooglandse Kerk
Lutherse Mis in g klein van J.S. Bach
in het kader van het ‘Luther-of Reformatie 500’ jaar.
uitgevoerd door het Leids Cantate Consort o.l.v. Wouter Verhage
Liturg: ds. Ad Alblas

Uit de Diaconale Raad
De Diaconale Raad
(DR)heeft zich
afgelopen tijd bezig
gehouden met de
vaste thema’s
“Compassie” en het
Charter for
Compassion (C4C),
Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingshulp (ZWO), als Sociale
zorg en betrokkenheid in de regio
Leiden (betrokkenheid met ouderen,
eenzamen, vluchtelingen en Sociale
Wijkteams). In het bijzonder probeert de
DR mensen samen te brengen om
hierop actie te ondernemen en zo als
het ware ook als een “denktank” te
fungeren. Verder volgt de DR diverse
projecten van de Leidse Diaconie
(Bakkerij) en andere projecten (als bv
Schuldhulpmaatje, Sun-zomerbonnen,
BUUF) en kijkt de DR hoe de LBG
hierin kan ondersteunen.

De komende tijd zal er ook weer de
bekende Paasbrodenactie worden
gehouden. De opbrengst voor de
Paasbroden, die 5 euro per stuk zullen
kosten, gaat eveneens naar een goed
doel. In de zondagen voor Pasen (ook
vandaag) kunt u zich in de Tuinzaal
inschrijven voor een of meer brood(en).
In verband met een goede afhandeling
van de actie zult u worden verzocht de
broden vooraf te betalen.
De DR kan versterking gebruiken.
Wilt u ook meedenken over deze
thema’s of hierover zaken inbrengen
neem dan contact met ons op. De DR
komt maandagavond 27 februari weer
bij elkaar in het Hooglandse Huys.
namens de Diaconale Raad,
Sandra Breugem
(diaconaleraadlbg@gmail.com)

Vriendenconcert
zaterdag 11 maart 2017
Zaterdagavond
11 maart houdt
de Stichting
Vrienden van de
Hooglandse kerk
haar negende
Vriendenconcert,
dit jaar weer in
de Hooglandse
kerk, samen met
de Vrienden van
de Marekerk.
De korte lezing zal worden gehouden
door de heer Haro Schultz van Haegen,
bestuurslid van het Lucas van Leyden
Mecenaat. Hij zal spreken over "Eten en
drinken in de 17e eeuw" aan de hand
van drie werken van de Leidse schilders
Jan Steen, Frans van Mieris en David
Bailly. De muziek zal worden verzorgd
door Isolde Troost aan de vleugel,
en Emma Brown, mezzosopraan.

Sobere Maaltijd en vesper
Op woensdag 1 maart wordt bij de
inmiddels bekende Sobere Maaltijd
stilgestaan bij het begin van de vastentijd voor Pasen. Voor de maaltijd zal
een vergoeding worden gevraagd
waarbij ook wordt ingezameld voor een
goed doel. Aanvang maaltijd 18.30 uur.
Na de Sobere Maaltijd is er van
19.30 tot 20.00 uur een vesper. Dit jaar
zal het ensemble Musica da Lima
muzikale bijdragen leveren. Het
Miserere Mei van Allegri kleurt deze
Aswoensdag met als thema ‘wees mij
genadig’. Voor wie dat gewend zijn of
op prijs stellen is er de mogelijkheid om
een askruisje te ontvangen. Aansluitend
aan de vesper kunnen belangstellenden
nog wat door mediteren tijdens een half
uurtje ‘toegift’ door Musica da Lima.
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Zij brengen een programma met overwegend composities van Edward Grieg.
Alle Vrienden zijn van harte uitgenodigd
het concert bij te wonen. Trouwens ook
'nog-niet-Vrienden' zijn hartelijk welkom.
Vooraf is er koffie of thee en na afloop
is er gelegenheid tot napraten onder
genot van een drankje.
De kerk is open vanaf 18.30 uur.
Einde van de avond 21.00 uur
--------

voorkomen en worden slachtoffers van
geweld geholpen. Van harte welkom in
dit leuke restaurant in de Nieuwe
Energie aan de 3e Binnenvestgracht 23.
Meer informatie en reserveren via
www.happietarialeiden.nl
of bel 06-49980644

Beter horen
in de Hooglandse Kerk
Na een proef door twee leveranciers is
nu in de Winterkerk een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd. De geluidskwaliteit is daardoor aanzienlijk verbeterd.
De juiste afstelling zal nog enkele
weken in beslag nemen. Intussen is de
oude installatie gedemonteerd.
Deze geluidsinstallatie zal worden
uitgebreid naar het hoogkoor, zodat ook
daar het gesproken woord en eventueel
een geluidsopname goed kan worden
gevolgd. De bediening vindt plaats via
een tablet, zodat letterlijk ter plekke de
kwaliteit kan worden bewaakt.
De Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk heeft een aanzienlijke
financiële bijdrage (€ 42.000,-)
toegezegd aan het project in het hoogkoor. Deze investering zal de
mogelijkheden voor commerciële
verhuur van de kerk verruimen, hetgeen
overeenkomt met de doelstelling van de
stichting. Zie ook
www.vriendenhooglandsekerk.nl

Het
Vakantiebureau
Het vakantiebureau
organiseert al ruim 50
jaar vakantieweken
voor senioren en
voor mensen die
zorg/ aan- dacht nodig hebben. Dit is
mogelijk door de inzet van vele
(zorg)vrijwilligers.
De Vakantiegidsen 2017 kunt u vinden
op de informatietafel in de kerk, of ga
naar de website: Hetvakantiebureau.nl
Heeft u vragen, spreekt u mij gerust
aan.
Hartelijke groet,
Adri Lindthout

Happietaria Leiden 2017
Happietaria Leiden is weer open! Nog
tot en met 24 februari kunt u in dit leuke
pop-up restaurant komen genieten van
heerlijk eten, en dat allemaal voor het
goede doel. Het hele restaurant wordt
gerund door vrijwilligers, met name
studenten. Veel ingrediënten van de
gerechten zijn gesponsord waardoor de
hele opbrengst naar het goede doel,
een project in Bolivia, gaat. In Bolivia is
erg veel geweld in de samenleving. Met
het geld dat door Happietaria Leiden
wordt opgehaald kan geweld worden

Cent van Vliet

Freedom Walk Leiden 2017
“Eenheid
in verscheidenheid”
Zaterdag18 maart
Vertrek om 15.00 uur
vanaf het Leidse
Stationsplein.
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Wereldgebedsdag vrijdag 3 maart
Eerlijk?! Wat is eerlijk?
Vrijdag 3 maart 2017 vieren we in Leiden in een oecumenische
viering Wereldgebedsdag in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24.
Vanaf half acht koffie met Filipijns gebak, foto’s en verkoop van
de wereldwinkel.
De dienst begint om 20.00 uur. Gedachten en gebeden over
gerechtigheid uit de Filipijnen naar aanleiding van de gelijkenis
van de goede landheer en zijn arbeiders, Mattheüs 20.
Barbara Heubeck-Duijts

Agenda
22 februari
22 februari
23 februari
26 februari
1 maart
7 maart

Training reanimatie/AED
Kerkenraad
Kring kerkgeschiedenis
Cantatedienst
Sobere maaltijd
Vesper Aswoensdag
Leerhuis

19.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
18.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 5 maart
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 27 februari.
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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