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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 19 maart 2017
Voorgangers: ds. A. Alblas en
C. Hoogerwerf
Organist : Tjebco Tiersma L.dorp

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

Vieren:
Zondag 19 maart, ds. A. Alblas en C. Hoogerwerf. Vandaag zal het gaan over
de raadselachtige bewering van Paulus dat de Israëlieten ‘dronken uit de
geestelijke rots die hen volgde - en die rots was Christus’ (1 Corinthiërs 10:4).
Cor Hoogerwerf verzorgt de preek, uw wijkpredikant de liturgie.
Zondag 26 maart, voorganger, Jean Jacques Suurmond. Ter introductie op
de dienst meldt hij: ‘in Johannes 9 geneest Jezus een blinde met een
modderpapje. Kan de smurrie van het bestaan ook ons de ogen openen?
Zondag 2 april, ds. A. Alblas. De schriftlezing is uit Johannes (‘het evangelie
voor gevorderden’) hoofdstuk 8: 46-59 met als thema ‘nooit sterven’.
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verleent medewerking aan deze dienst.
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Cantatedienst
26 maart 2017 19.00 uur in de Pieterskerk
Bachcantate 80 ‘Ein feste Burg’
 uitgevoerd door het Leids Projectkoor onder leiding van Béni Csillag met
Arezzo.
Liturg: ds. Ad Alblas

uur verwacht in de bovenzaal van het
Hooglandse Huys en krijgen dan iets
lekkers. Daarna gaan de kinderen aan
de slag met de Palmpasenstokken. Aan
het einde van de dienst mogen de
kinderen de stokken mee naar huis
nemen. In verband met de inkopen
zouden we graag weten hoeveel
kinderen komen knutselen. Daarom
horen we graag voor 3 april wie in ieder
geval van de partij is.

Vanmiddag: Première filmpje
wijkgemeenten
Het afgelopen jaar is
hard gewerkt aan het
maken van korte films
voor de vijf
wijkgemeentes van de
Protestante gemeente
Leiden. De film is bedoeld om
voor geïnteresseerden in beeld te
brengen wat voor gemeente wij zijn. U
bent van harte uitgenodigd voor de
feestelijke première van deze films
vanmiddag (19 maart) vanaf 12 uur in
Diaconaal centrum De Bakkerij (Oude
Rijn 44b)!
Veel gemeenteleden hebben een
bijdrage geleverd aan de film van onze
wijkgemeente en we zijn trots op het
resultaat. Komt u ook kijken? Na de
première zal het filmpje ook op onze
website een prominente plek krijgen.
De filmpjes komen ook op de site van
de PGL bij de informatie van de
desbetreffende gemeenten. Zo wordt
een levendig en aansprekend beeld van
de gemeenten gemaakt dat toegankelijk
is voor iedereen die in contact komt met
de kerk. Daarnaast kunnen gemeenten
de filmpjes gebruiken voor hun eigen
missionaire activiteiten. De filmpjes
kunnen ook door de wijken gebruikt
worden op hun eigen site, bij presentaties, verhuur van kerkelijke ruimten,
op YouTube, social media, open kerk
activiteiten e.d.

Groet namens de kindernevendienst en
hopelijk tot 9 april!
Dirk Maats en Antje Ras

Aanmelden via
email: dirkmaats@hotmail.com

Geloof in het leven
Project veertigdagentijd en Pasen
In de veertigdagentijd lezen we
verhalen over geloof in het leven. De
verhalen gaan over Jezus, die op weg
gaat naar Pasen. Maar ook over al die
andere mensen, die iets van die weg
meemaken. Ze ontdekken dat God een
God van leven is. Ook als er ziekte is of
verdriet, als mensen hulp nodig hebben
of hun hand op houden. Steeds
opnieuw blijkt dat mensen kunnen
geloven in het leven.
Want het licht van Pasen zal gaan
schijnen.

Henk en Eveline
van Steenbergen-Euser

Kom 9 april
een Palmpasenstok knutselen!
Komende Palmzondag 9 april, kunnen
de kinderen van de kindernevendienst
en BASICS! Palmpasenstokken
versieren. De kinderen worden om 9.30
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Vooraan in de kerk hangt de komende
weken een grote poster van een
opkomende zon. De zon is een teken
van leven. Hoe donker de nacht ook is,
de zon zal altijd weer opnieuw gaan
schijnen. Zo heeft God het bedacht in
het begin. En zo gaat het steeds weer.
Op de zon worden in de loop van de
veertigdagentijd verhalen geplakt. Het
zijn verhalen waarin het licht van Pasen
straalt. Ze laten zien hoe mooi en
veelkleurig God het leven gemaakt
heeft. Zo wordt de zon een teken van
geloof in het leven.

vóór 1 juni 2017 naar Aad Hamoen,
Wilhelmina Druckerstraat 57, 2401 KH
Alphen aan den Rijn, email
aadhamoen@gmail.com (of geef het na
de zondagse dienst af aan Henny van
de Mark of Aad Hamoen). Wij zorgen
dan voor een passende band met als
titel: ‘Wat blijft…’. Het boek zal dan op
vrijdagavond 30 juni aan Ad worden
aangeboden.
Het comité
‘Voorbereiding afscheid Ad’

Vanuit de
Beroepingscommissie

‘Wat blijft…’

De beroepingscommissie
heeft een kleine groep
kandidaten uitgekozen
die wij het beste bij het
predikantsprofiel vinden passen. De
commissieleden gaan de komende tijd
erediensten bezoeken waarin deze
predikanten voor gaan. Daarbij wordt
ook nader kennis met hen gemaakt.

Op vrijdag 30 juni vindt ’s avonds een
informele bijeenkomst in de Hooglandse
Kerk plaats waarin we afscheid nemen
van Ad Alblas als predikant van de
Leidse Binnenstadsgemeente.
Wat blijft zijn
voor Ad de
goede
herinneringen
aan de vele
activiteiten en de
persoonlijke
contacten. En
dat is nu precies
wat hij 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, heeft gewerkt. Wilt u / wil jij
meewerken aan een onvergetelijk
afscheids- cadeau? Vul dan een A4-tje
met de mooiste, liefste, indringendste
herinneringen en wensen aan de
scheidende predikant en maak er een
feestelijk geheel van. Stuur dit A4-tje

Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)

Paasbrodenactie
Ook dit jaar wordt deze actie
gehouden. De opbrengst voor de
paasbroden, die 5 euro per stuk
zullen kosten, gaat naar een goed
doel. Zie voor meer informatie
hierover in Op de Hoogte. Tijdens de
zondagen voor Pasen kunt u zich in
de Tuinzaal inschrijven voor een
brood. In verband met een goede
afhandeling van de actie zult u
worden verzocht de broden vooraf te
betalen. Namens de Diaconale Raad,
Sandra Breugem
diaconaleraadlbg@gmail.com)
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Leidse Studenten Ekklesia en de Leidse
Binnenstadsgemeente, worden deze
kaarten uitgereikt na de erediensten via
de contactpersonen. Ook kunnen ze,
zolang de voorraad strekt opgehaald
worden bij boekhandel Ichtus aan de
Nieuwstraat in Leiden. Er zijn 500
zitplaatsen in de kerk en op=op!
In de drie wijkgemeentes zijn de volgende contactpersonen beschikbaar voor
de gratis entreebewijzen:
Juriaan van Duuren namens de
Hervormde Marewijkgemeente, Rutger
Pol namens de Leidse Studenten
Ekklesia en Diony Breedveld en
Geertrui Betgen namens
de Leidse Binnenstadsgemeente.

Pasen met de Zandtovenaar
15 april 2017
in de Hooglandse Kerk
georganiseerd door het cluster Binnenstad.

Op zaterdag 15 april komt de
Zandtovenaar Gert van der Vijver naar
de Hooglandse kerk om ons mee te
nemen in het Paasevangelie. Voor de
jongere kerkgangers zal Gert van der
Vijver geen onbekende zijn al jaren
heeft hij prachtige kinderprogramma’s
voor de televisie ontwikkeld. Hij komt
naar de Hooglandse Kerk in het
Paasweekeinde met de Zandtovenaar!
Met vingerbewegingen in het zand zien
we de kracht van dood en opstanding.
De Zandtovenaar verstaat als geen
ander de kunst van het verbeelden
onder de klanken van prachtige muziek!
Wij starten de middag om 15.00 uur
met zingen onder leiding van het
kinderkoor Marekidz, om daarna te
stappen in de betoverende wereld van
zand. Na afloop bestaat er ook nog de
mogelijkheid om vragen te stellen aan
de Zandtovenaar. De deuren van de
kerk gaan open vanaf 14.30 uur. Om er
zeker van te zijn dat iedereen die op 15
april naar de Hooglandse kerk komt ook
een zitplaats heeft, zijn er inmiddels
gratis toegangskaarten beschikbaar.
Via de drie organiserende wijkgemeenten: Hervormde Marewijk gemeente,

Cantatedienst 26 maart
Pieterskerk
Uitgevoerd wordt cantate ‘Ein feste
Burg’ door het Leids Projectkoor onder
leiding van Béni Csillag met Arezzo.
Cantate 80 is
een bewerking
van een eerder
werk uit Bach’s
Weimarse
periode; met
betrekking tot de oorsprong en bezetting is veel onzeker. Maar zeker is dat
het openingskoor ‘het hoogtepunt van
Bach’s koraalwerken is’ (A. Dürr). Het
koor zingt een koraalmotet, versterkt
door strijkers, waarbij trompetten de
melodie versterken. In het vijfde deel
horen we een grootse koraalbewerking,
als een wederwoord op het eerste deel.
Het basrecitatief en de sopraanaria
staan met de kwetsbaar-lieflijke klanken
tussen de grote delen in. Ook het
zevende deel is, met de hobo da caccia
een hoogtepunt van dit meesterwerk.
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voeding, budget en zingeving, en
organiseert daarnaast de praktische
zaken rondom de kookateliers.
Na de bespreking van het thema
bereiden we met elkaar de maaltijd (een
3-gangen menu van minder dan €2.50
p.p.) en eten we ook gezamenlijk.
Lijkt het jou leuk om dit te gaan doen,
geef je dan snel op!
Vragen of aanmelden: Gerda Pieters
gpieters@debakkerijleiden.nl
of 06-20.58.90.63
Voor verdere informatie ga naar:
www.opdekooktoe.nl

Ontmoeting
na afloop cantatedienst
Vanwege zijn naderende emeritaat is
zondag 26 maart de laatste cantatedienst die ds. Alblas leidt.
Als een van de initiatiefnemers van de
cantatediensten was hij op 28 oktober
1990 de voorganger in de eerste dienst.
Sindsdien heeft hij bij bijna alle diensten
met veel gevoel en kennis de
verbinding tussen de muziek en het
Woord gelegd. Na afloop van de
cantatedienst is er gelegenheid om ds.
Alblas te ontmoeten.
Jitske Visser,
secretaris Cantate Domino

‘Licht dat aanblijft’ -

Nieuwe Oosterhuiszangmiddag

Begeleiders
Kookateliers gezocht (m/v)

Opnieuw komt er In
Alphen aan den Rijn
een zangmiddag rond
de liederen van Huub Oosterhuis. Op
zaterdagmiddag 1 april (geen grapje) in
de mooie Oudshoornse kerk met z’n
goede akoestiek.
Onder de titel “Licht dat aanblijft”.
De middag loopt uit op een korte
Vesper, dan functioneren de liederen in
de juiste setting.
Het wordt vast weer een inspirerende
middag voor iedereen die van zingen
houdt. Dus of je nu amateur of
geoefend zanger bent: reserveer
zaterdagmiddag 1 april.
De toegang is vrij. Partituur-boekjes
zijn verkrijgbaar tegen een kleine
vergoeding.

Er is zoveel belangstelling voor de
Kookateliers, dat we met spoed op
zoek zijn naar nieuwe begeleiders.
Iets voor jou?
Het project
Op de Kook
toe van
Diaconaal
Centrum De
Bakkerij
brengt
mensen bij
elkaar om het plezier en de aandacht
voor het koken van een gezonde en
goedkope maaltijd te ontdekken. Want
bij mensen die alleen voor zichzelf een
potje moeten koken, een dieet hebben
of het financieel niet zo breed hebben,
verflauwt vaak het plezier om veel
aandacht te besteden aan het bereiden
van een maaltijd.
Een kookatelier bestaat uit drie bijeenkomsten. Een begeleider bespreekt
aan de hand van recepten de thema’s

Plaats: Oudshoornsekerk, Oudhoornseweg 90,
2401 LC Alphen aan den Rijn.
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur.
Nadere informatie bij: ds. Cort van der Linden
(0172-233929) en mw. Lise Miedema (0172430932).
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Veertigdagentijd
Gij die voor ons uit
doordrong in ’t land der angst,
help ons in ’t donker,
o Heer, U te vinden.
Gij die met levensbrood
door tijd en ruimte gaat,
geef alle dagen,
o Christus, dit brood ons.
Lied 559 vers 1-3 Tekst: Olav Hartman

Agenda
21 maart
26 maart
28 maart
3 april

Kerkenraad
Cantatedienst
Leerhuis
Verdiepingskring

20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 2 april
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 27 maart.
20.0

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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