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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 5 maart 2017
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Jeroen Pijpers

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

Vieren:
Zondag 5 maart, ds. Ad Alblas. Eerste zondag van de Veertigdagentijd, met
medewerking van de Leidse Cantorij. Het thema luidt ‘een rijzende ster…’.
Zondag 12 maart, ds. Ad Alblas. In Exodus 24 lezen we over de ‘bergervaring’ van Mozes, als startpunt voor ‘een nieuwe tijd’. Het Johannesevangelie
onthult dit geheim van ‘de nieuwe tijd’ aan de Samaritaanse vrouw bij de put.
Zondag 19 maart, ds. Ad Alblas is liturg. Ons gemeentelid Cor Hoogerwerf
verzorgt de preek over een brief van Paulus: 1 Korinthiërs 10:4.
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Lekkers voor Nepal
Voltooiing Willisorgel
Wat blijft……
Freedom Walk Leiden 2017

Jeruzalem, wees niet langer bedroefd.
Laat het licht over je schijnen,
het licht van de Heer.
Hij komt naar je toe als een stralende zon.

Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Jesaja 60 : 1
.

Internationale Vrouwendag
Theo Visser
Beroepingscommissie

Lekkers voor Nepal
Vandaag zijn er na de dienst allerlei
lekkere dingen om op te eten bij het
kopje koffie of thee of natuurlijk bij
limonade. Uiteraard tegen een kleine
donatie. Opnieuw doen we weer deze
bakactie waarvan de opbrengst volledig
ten goede komt aan het dorp Changu in
Nepal. We hebben al veel langer een
band met dit dorp doordat ons
gemeentelid Ram daar vandaan komt.
Na de vreselijke aardbevingen in 2015
in Nepal heeft ook dat dorp en zijn
mensen enorm geleden.
Met onze
actie en uw
hulp daarbij
ondersteunen we nu
de ouders
van 2
meisjes,
Aayusha
en Alisha,
om het
schoolgeld
te betalen
en voor
kleding
voor deze en andere kinderen uit het
dorp.
U bent weer uitgenodigd te genieten
van alle lekkere dingen.
Trouwens, vorige maand konden we 99
euro overmaken naar Nepal. Een
prachtig resultaat.
Mocht u vragen hebben of ook een keer
mee willen doen: dat mag via de mail:
rietje@vanwijlen.com.

De
Stichting
Vrouwennetwerk is
een
samenwerkingsverband
van
vrouwen
van de RKen PKNdiaconieën
te Leiden,
Soroptimisten International club Leiden,
Stichting (Arabische Vrouwen) Narcis
en de Gemeente Leiden, die zich
inzetten voor vrouwen op het gebied
van welzijn, vrouwenrechten, onderwijs,
emancipatie, betaald- en
vrijwilligerswerk en maatschappelijke
ondersteuning.
Stichting Vrouwennetwerk Leiden zorgt
ervoor dat alle betrokken
vrijwilligersorganisaties in Leiden elkaar
ontmoeten, kunnen informeren over
elkaars activiteiten en waar nodig elkaar
wederzijds kunnen ondersteunen. Op
die manier beoogt zij via goede
samenwerking tussen de participanten
de inzet en betrokkenheid van vrouwen
vanuit betaald- en vrijwilligerswerk in de
Leidse samenleving te optimaliseren.
Het is een vrijwilligersorganisatie van
vakvrouwen die opkomen voor de
versterking van de positie van vrouwen
en meisjes in Leiden en omstreken. Zij
pakken situaties aan die deze visie
belemmeren. Daarnaast is het
Vrouwennetwerk een netwerkorganisatie voor vrouwen uit alle
etnische groepen en organisaties,
vrouwen van alle leeftijden. Hun kracht
zit in de professionele aanpak én het

Internationale Vrouwendag
Vandaag is het Internationale
Vrouwendag. Vanmiddag van 13.00 tot
18.30 uur zijn in het Stadhuis tal van
bijzondere activiteiten te doen onder het
motto: Gelijke beloning, gelijke kansen.
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samenwerken met wisselende
partnerorganisaties afhankelijk van
het thema en de activiteit.

het bouwen van de orgelkas zal deze
nu dezer dagen geplaatst worden, zo
deelde de Stichting Cathedral Organ
ons mede. Wij verwachten dat de bouw
van de kas in de loop van maart 2017
voltooid zal zijn, zodat ook het uiterlijk
van dit orgel als een aanwinst voor
onze kerk kan worden gezien. Wij
hopen dat dit orgel ook zal leiden tot
extra verhuur van onze kerk.
Daarnaast is het ook beschikbaar voor
erediensten.

Voltooiing Willisorgel
In de zomer van 2015 is onze kerk
verrijkt met de komst van het Engelse
orgel. Inmiddels hebben we van de
bijzondere klanken van dit orgel al
kunnen genieten.
De orgelbouwer had de vervaardiging
van de nieuwe orgelkas uitbesteed aan
een meubelmaker. Door onder andere
een volle orderportefeuille van deze
bouwer van de orgelkas was de kas in
2015 nog niet gereed.
Het heeft helaas even geduurd voordat
deze kas alsnog om het orgel wordt
gebouwd.
Voordeel
was dat
iedereen
nu het
inwendige
van een
orgel van
dichtbij
kon aanschouwen.
Het orgel
was in
deze staat
echter niet
bevorderlijk voor
het visitekaartje van
onze prachtige kerk. Het College van
Kerkrentmeesters heeft er dan ook
sterk bij de eigenaar van het orgel – de
Stichting Cathedral Organ Leiden – op
aangedrongen ervoor te zorgen dat het
orgel nu op korte termijn voltooid gaat
worden. Nadat in de afgelopen
maanden in Engeland is gewerkt aan

Het College van Kerkrentmeesters.

Theo Visser
Lieve mensen van de PGL en van de
LBG in het bijzonder.
In dit korte stukje wil ik op en tussen de
regels antwoord geven op de vraag die
- naar ik heb vernomen - nogal eens
gesteld wordt: ‘Hoe gaat het nu met
Theo?’
Welnu, op zondagmorgen luister ik
meestal naar de Kerkomroep. Het doet
mij goed om dan verbonden te zijn met
de Hooglandse Kerk, u te horen zingen
en mijn vervangers op het orgel te
horen. Vaak hoor ik verzuchtingen dat
ik gemist word. Ergens begrijp ik dat
wel maar tegelijk vind ik ook dat mijn
vervangers goed hun best doen en dat
er geen reden is om te klagen want wat
zij doen is helemaal niet slecht,
integendeel! Ik mis het spelen in de
diensten erg (met name het begeleiden
van samen zingen) en het komt nogal
eens voor dat ik mooie muziek
tegenkom waarvan ik denk: ‘dat is mooi
om te gebruiken als meditatief orgelspel
voor de dienst!’ Ik moet mezelf dan
tegenhouden om de partituren niet
meteen te bestellen want mijn opslagruimte ligt al vol met orgelmuziek! Ook
het zelf studeren (voorbereiden voor
concerten) mis ik maar gelukkig zijn er
nog genoeg manieren om binding met
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mijn vak te blijven voelen, bijvoorbeeld
door contact met collega’s via de social
media of andere vormen van contact.
Erg fijn was ook dat ik onlangs
betrokken was bij het opstellen van een
meerjarenplan voor het onderhoud van
mijn zo geliefde orgels. Samen met een
kleine werkgroep ben ik ook bezig met
het maken van plannen voor een
nieuwe zomerreeks
orgelpromenadeconcerten in de kerk.
Ik ga
regelmatig
naar
concerten
en ben
gevraagd
om in de
jury plaats
te nemen
van een
internationaal orgelconcours
in Amsterdam en
Haarlem
dat in
oktober
plaatsvindt.
Zo kruipt mijn organistenbloed toch
waar het niet gaan kan!
Over mijn toekomstperspectief hoor ik
verschillende berichten: waar sommige
therapeuten nog veel mogelijkheden
zien verwacht de bedrijfsarts geen
verder herstel. In ieder geval is het zo
dat revalideren niet inhoudt dat na
verloop van tijd de gevolgen van
hersenbeschadiging helemaal zijn
verdwenen, alsof het een verkoudheid
is die na verloop van tijd over gaat. Veel
meer is revalideren het leren
accepteren van, aanpassen en omgaan
met beperkingen.

Wel is het fijn om te merken dat er,
dankzij o.a. 2x per week fysiotherapie,
meer kracht en beweging in mijn
linkerbeen komt. Dat helpt aanzienlijk
bij het balanceren en het lopen (met 4pootstok). Dat neemt niet weg dat ik
eerlijk gezegd meer bezig ben met
’omzien in verwondering’ (daarbij
geholpen door een aardig geluidsarchief) dan dat ik mij kan richten op
een glorieuze rentree op de orgelbank.
Ik begrijp dat dit misschien een schokkend bericht is maar met slechts éen
functionerend been, arm en hand kan je
nou eenmaal niet goed orgelspelen,
maar nog wel veel andere fijne dingen
doen!
Graag wil ik ook laten weten dat het
t.z.t. bezoeken van een kerkdienst op
mijn lijstje staat. Om samen te zingen
en om elkaar weer te ontmoeten.
Graag tot dan! Voor nu een hartelijke
groet, in verbondenheid, van uw revaliderende cantor-organist
Theo Visser

‘Wat blijft…’
Er is het afgelopen jaar al veel over
gesproken, maar nu komt het afscheid
van dominee Ad Alblas toch wel heel
dichtbij. De ‘bel voor de laatste ronde’
luidt al hevig en Ad legt heel veel
‘laatste’ bezoekjes af.
Op vrijdag 30 juni vindt ’s avonds een
informele afscheidsbijeenkomst in de
Hooglandse Kerk plaats en op zondag 2
juli is ’s middags dan toch in diezelfde
kerk de afscheidsdienst.
Wat blijft zijn de goede herinneringen
aan de vele activiteiten en de
persoonlijke contacten. En dat is nu
precies wat Ad het liefst als afscheidscadeau wil hebben: een boek gevuld
met herinneringen (en wensen) van
mensen met en voor wie hij de
afgelopen 30 jaar, al dan niet intensief,
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heeft gewerkt. Wilt u / wil jij meewerken
aan een onvergetelijk afscheidscadeau? Vul dan een A4-tje met de
mooiste, liefste, indringendste
herinneringen en wensen aan de
scheidende predikant en stuur deze
vóór 1 juni 2017 naar Aad Hamoen,
Wilhelmina Druckerstraat 57, 2401 KH
Alphen aan den Rijn, email
aadhamoen@gmail.com. Wij zorgen
dan voor een passende band met als
titel: ‘Wat blijft…’
Het comité ‘Voorbereiding afscheid Ad’

Washington.
Juist nu is het van belang om samen
vorm te geven aan de leefwereld om
ons heen. Het is meer dan ooit
belangrijk om in te gaan tegen de
verdrukking van toenemend
wantrouwen, afkeer en onbegrip, om de
toekomst van een samenleving waar
ieder zich in thuis voelt veilig te stellen.
Kijk naar de bloemen in een tuin.
Allemaal groeien ze in dezelfde aarde
en gedijen onder de stralen van die ene
zon. Ofschoon verschillend van soort,
kleur, vorm en uiterlijk vergroot deze
verscheidenheid de aantrekkelijkheid en
schoonheid van de tuin.
Kom, en loop de Freedom Walk Leiden
om die eenheid in verscheidenheid op
18 maart samen zichtbaar te maken.
Zaterdagmiddag 18 maart a.s. om
15.00 uur
op het
Stationsplein
en van 16.00 17.00 uur op
het Stadhuis
van Leiden.
In het platform
Charter for
Compassion
Leiden en het
Levens
beschouwelijk
Platform
Leiden wordt
samengewerkt door joodse, christelijke,
islamitische, bahá'í , hindoeïstische
en boeddhistische geloofsgemeenschappen met ondersteuning van
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de Gemeente
Leiden.
Voor meer informatie:
www.freedomwalkleiden.nl

Beroepingscommissie
De beroepingscommissie is
momenteel bezig
de lange lijst met
kandidaten terug te
brengen tot een
korte lijst. We
kiezen een kleine
groep kandidaten
uit die wij het beste
bij het predikantsprofiel vinden passen. Met deze
predikanten zal de commissie de
komende tijd verder in contact treden.
Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)

Freedom Walk Leiden 2017
Op 18 maart aanstaande om drie uur in
de middag start voor de derde keer de
Freedom Walk van het Stationsplein
naar het Stadhuis, waar het college van
burgemeester en wethouders ons in de
Burgerzaal zal verwelkomen en waar op
speciale wijze aandacht wordt besteed
aan ons thema 'Eenheid in
verscheidenheid'.
De naam Freedom Walk verwijst naar
zowel Nelson Mandela (Long Walk to
Freedom) als naar Marten Luther King
met zijn historische Mars naar
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De Kerk
Het wordt buiten licht, de dag breekt aan.
Je hoort de kerkklokken luiden.
We gaan samen op weg naar het huis van God.
O kind van God je bent blij in je hart.
Je mag zingen voor de Heere God.
En de preek geeft je weer nieuwe kracht !
O lieve God ik hou van U.
Lieve Vader ik wil u dienen in Uw Hemelrijk.
Dank U wel lieve God.
Gedicht van Rudolf Haneveld

Agenda
5 maart
6 maart
7 maart
14 maart
18 maart
21 maart

Internationale Vrouwendag
Verdiepingskring
Leerhuis
Moderamen
Freedom Walk Leiden
Kerkenraad

13.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
20.00 uur

Stadhuis Leiden
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Stationsplein
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 19 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 13 maart.
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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