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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 2 april 2017
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Anton Doornheim

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

Vieren:
Zondag 2 april, ds. Ad Alblas, met medewerking van de Leidse Cantorij.
Zondag 9 april, ds. Ad Alblas. Palmzondag.
Donderdag 13 april 19.00 uur – Witte donderdag, ds. Ad Alblas.
Vrijdag 14 april 10.00 uur – Goede Vrijdag, ds. Ad Alblas.
19.00 uur – Goede Vrijdag, ds. Ad Alblas.
Zaterdag 15 april 22.00 uur – Paaswake, gezamenlijk met de LSE.
Zondag 16 april – Paasviering, ds. Ad Alblas, m.m.v. de Leidse Cantorij
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Jezus zei: ‘Nee, ik heb geen kwade geest in me. Ik doe alles om mijn Vader te
eren, maar jullie beledigen mij. Ik zoek niet mijn eigen eer. Maar er is iemand die
ervoor zorgt dat ik die eer zal krijgen. Hij is degene die oordeelt over alle
mensen. Luister heel goed naar mijn woorden: Iedereen die mijn boodschap in
zijn hart bewaart, die zal nooit sterven.’
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Johannes 8 : 49-51
.

bij het ‘gemeente-zijn’ en hen helpen in
hun eigen geloofsbeleving?
Één initiatief waar ik erg enthousiast
over ben en ervaring mee heb is
‘Kliederkerk’ (meer info op Kliederk.nl)
Het geeft ouders en kinderen de
gelegenheid samen ‘kerk te beleven’.
Het is laagdrempelig, makkelijk om
anderen voor uit te nodigen en je kunt
je kindje bij je houden. Doelgroep:
ouders met kinderen van 0-12. De 3
peilers zijn: ‘samen ontdekken’ (een
gezamenlijke inleidende activiteit en
knutselen), ‘samen vieren’ (een korte,
15 minuten durende ‘dienst’ met
verhaal, zingen en bidden) en daarna
‘samen eten’. Dag, tijd, locatie is
allemaal flexibel (veel kerken kiezen
voor 1 x p.m. op een zaterdag middag)
Lijkt het je leuk mee te denken of
Kliederkerk iets is voor de LBG? Kom
dan, vrijblijvend, maandag 3 april naar
onze eerste bespreking om 20.00 bij
Diony Breedveld (Colenbranderstraat
11, Leiden).

Afscheid
Vandaag geven Marius en Monica het
ambt van doopouderling terug aan de
gemeente. Zij hebben samen het
doopouderproject geleid en daar veel
vreugde aan beleefd. Na een vorige
verlenging geven zij nu het stokje door.
Veel dank voor jullie bijdrage aan ons
gemeenteleven.
Jeugdwerker
Om het jeugdwerk te ondersteunen en
voor de begeleiding van het doopouderproject is er een kerkelijk werker
aangetrokken in de LBG.
Zij stelt zich vandaag aan u voor:
“Ik ben Lisette
Crew-Hilgers,
getrouwd met
Ruan (een Brit,
onlangs Nederlander geworden!)
en we hebben drie
kinderen: Emily
15, Hannah-Joy
14 en Tim 11. We wonen sinds bijna
vier jaar in Voorschoten, daarvoor in de
prachtige heuvels op de grens van
Engeland & Wales. Wij zijn actief in de
Engelstalige, Anglicaanse Church of St.
James in Voorschoten. In binnen en
buitenland heb ik mij de laatste 20 jaar
beziggehouden met gemeentewerk (vnl.
kinderen en jeugd) en enkele jaren voor
de zendingsorganisatie OMF
International.
In de LBG zal ik mij bezig gaan houden
met het doopouder project en met het
kinder- & jeugdwerk. Ik zie het als mijn
taak om te kijken hoe we als gemeente
kinderen, jongeren en jonge gezinnen in
hun geloof kunnen helpen. Hoe kunnen
we ouders ondersteunen? Hoe kunnen
we jonge kinderen en jeugd betrekken

Lisette Crew-Hilgers,
Chopinlaan 17, 2253BS Voorschoten
071-5613020 Lisettecrew@gmail.com

Overbruggingspredikant
De kerkenraad heeft besloten Ds.
Jacob Korf in te schakelen voor het
pastoraat en enkele andere werkzaamheden tijdens de
vacatureperiode die
begin juli begint.
Hij zal hiervoor
twee dagen per
week beschikbaar
zijn. Hij is ruim een
jaar geleden vanuit
de Loosduinse
Abdijkerk met emeritaat gegaan en hij
heeft vorig jaar enkele diensten van de
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Leidse Binnenstadsgemeente geleid.
De kerkenraad en de gemeenteleden
zien uit naar een periode van goede
samenwerking die in ieder geval een
half jaar zal duren. Ds Korf maakt op 5
juli kennis met de kerkenraad en zal op
9 juli voorgaan in de eredienst in de
Hooglandse kerk.

shampoo is welkom. Een verrassing
met Pasen zijn chocolade paaseitjes!
Adrie Lindhout

Palmpasenstokken
Komende Palmzondag 9 april, kunnen
de kinderen van de kindernevendienst
en BASICS! Palmpasenstokken
versieren. De kinderen worden om 9.30
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. Aanmelden via
email: dirkmaats@hotmail.com.

Cent van Vliet

Paasbrodenactie
Volgende week zondag, 9 april, kunt
u de bestelde paasbroden in
ontvangst nemen. Ze liggen klaar in
de Tuinzaal na de dienst.
Beroepingswerk
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
voorgaan. Daarbij wordt ook nader
kennis met hen gemaakt.

Dirk Maats en Antje Ras

Socrates071
Op 10 april wordt er door Socrates071
een conversation dinner georganiseerd
met als gast Diederik Stapel. Hij komt
tijdens het diner spreken over de druk
om te presteren en hoe daarmee om te
gaan. Na het diner is er gelegenheid om
hierover met hem in gesprek te gaan.
Ben je student of young professional?
En wil je nadenken en napraten over
thema’s die jouw leven raken? Schuif
dan bij ons aan op 10 april a.s. in
restaurant Rhodos (Turfmarkt 5 te
Leiden) om 19.00 uur. Kijk voor meer
informatie op Facebook/Socrates071 en
geef je op via: socrates071@gmail.com.

Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)

Voedselbank
Door het flinke aantal klanten en door
de economische crisis kampen de
Voedselbanken met een tekort aan
levensmiddelen. Tegelijkertijd moeten
bedrijven die etenswaren geven beter
op hun geld letten. Er wordt dan ook
een dringend beroep gedaan op
mensen die iets kunnen missen om
houdbare levensmiddelen te geven:
koffie, suiker, thee, houdbaar
broodbeleg, pasta, rijst, saus etc. Kort
gezegd: dagelijkse boodschappen. Op
Palmpasen, 9 april, is er weer een
inzameling in de Hooglandse Kerk. U
kunt houdbare levensmiddelen geven
maar ook waspoeder, tandpasta,

Lyanne Blonk

Herhaalde oproep:
Begeleiders (mv)voor de
kookateliers gevraagd in
de Bakkerij..
Iets voor jou? ga naar: www.opdekooktoe.nl
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Orgelconcert Waalse Kerk Leiden
Op zaterdag 8 april speelt Peter van Dijk in de Waalse Kerk
al dan niet terecht aan Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
toegeschreven composities.
Thema: “To Bach or not to Bach”.
Het belooft weer een bijzonder concert te worden!
Peter van Dijk studeerde orgel, clavecimbel, kerkmuziek
en muziekwetenschap in Utrecht en Amsterdam.
Behalve organist is hij docent, voordrachthouder,
muziekregisseur, jurylid bij concoursen, publicist
en orgeladviseur.
Aanvang 16.30 uur. U vindt de Waalse Kerk op Breestraat 64.

Agenda
3 april
4 april
8 april
15 april
20 april
23 april

Verdiepingskring
Moderamen
Orgelconcert
De Zandtovenaar
Kerkenraad
Evensong

20.00 uur
20.00 uur
16.30 uur
15.00 uur
20.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Huys
Waalse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

Wat blijft..
Denkt u in verband met het naderend afscheid van ds. Alblas aan uw bijdrage
aan het boek “Wat blijft…”? U kunt uw (feestelijk versierde) A4-tje vóór 1 juni
aanstaande inleveren bij Henny van der Mark of Aad Hamoen
(of email: aadhamoen@gmail.com).

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 16 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 10 april.
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
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