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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 16 april 2017
Voorganger: ds. A. Alblas
Organist : Jeroen Pijpers, Zutphen

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

Vieren:
Zondag 16 april, ds. A. Alblas. Pasen. Medewerking verlenen de Leidse
Cantorij en twee trompettisten, het geheel o.l.v. Hans Brons.
Jeroen Pijpers bespeelt de beide orgels.
Zondag 23 april, ds. K. Holwerda uit Amsterdam-West.
Zondag 30 april, mw.ds. S.G.H. Vroomans-van Hattem uit Delft.
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Paaslied
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Dichter: Eduard Gerdes (1821-1898)

‘Wat blijft ….’

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.
Mocht u ook nog een financiële bijdrage
willen leveren aan een afscheidscadeau
(Ad wil na zijn emeritaat graag een reis
naar Indonesië maken) dan is dat
hartelijk welkom op bankrekening
NL27INGB0000049295 t.n.v. Leidse
Binnenstadsgemeente onder
vermelding van ‘Cadeau ds. Alblas’
Op zondag 2 juli is de afscheidsdienst
in de Hooglandse Kerk. De aanvang is
dan om 14.30 uur. Er is dan geen
dienst om 10.00 uur.

Het emeritaat van ds. Ad Alblas komt
snel dichterbij.
Vrijdagavond 30 juni (aanvang 20.00
uur) vindt een groots afscheidsfeest
plaats in ‘zijn’ Hooglandse Kerk.
Ad zegt daarover:

“Ik mocht bedenken hoe ik me de
invulling van zo’n avond voorstel. Dat
lukte goed. Ik zocht iets wat past bij
mijn ambt en persoon.
Zo kwam het idee tot stand om tijdens
een uurtje mijn (religieus-) muzikale
ontwikkeling te schetsen in een concert
van door mij uitgekozen musici. De
invulling gaat u vrijdag de 30e horen.
Wel alvast een overzicht: De Leidse
Cantorij, het Rijnlands Christelijke
Mannenkoor Vox Humana, organist
Anton Doornhein, zangeressen Emma
Brown en Denise Jannah en chazan
Ken Gould.
Mijn voor-vreugde is enorm!”

Het comité ‘Voorbereiding afscheid Ad’

Bijeenkomsten
bij het vertrek van ds. Ad Alblas
als predikant van de LBG
vanwege emeritaat
Vrijdag 30 juni

AFSCHEIDS AVOND
in de Hooglandse Kerk
20.00-21.15 uur: ‘Levensloop-concert’
Met Anton Doornhein, het Rijnlands
Christelijk Mannenkoor
‘Vox Humana’, Denise Jannah, Ken Gould,
Emma Brown en de
Leidse Cantorij.
Vanaf 21.35 uur: ontmoeting

Afscheidsboek..
De eerste bijdragen voor het afscheidsboek voor Ad zijn inmiddels binnen.
Wilt u / wil jij daar ook een bijdrage aan
leveren? 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
vóór 1 juni 2017 naar Aad Hamoen,
Wilhelmina Druckerstraat 57, 2401 KH
Alphen aan den Rijn, email
aadhamoen@gmail.com (of geef het na

Zondag 2 juli

DANKDIENST
in de Hooglandse Kerk
aanvang: 14.30 uur
Met de Leidse Cantorij en
wederzijdse zegening
Na de dienst: toespraken en ontmoeting

Tweede Bel voor de laatste ronde
De wachtlijst is nog lang. Ik neem zelf
contact op met mensen die mij
uitnodigden. Inmiddels heb ik al meer
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dan honderd
mensen gesproken
bij deze ‘laatste
ronde’.
Het is heerlijk om
een poosje tijd aan
elkaar te geven.
Graag ontvang ik
spoedige reactie van wie mij nog een
keer willen spreken. Als je het handen
schudden wat te kort vindt, nodig me
dan – zo spoedig mogelijk- uit voor een
uurtje ontmoeting, die we vóór 2 juli
realiseren.

Daarbij is er samenzang voor allen van
Engelse hymns.
Door het emeritaat van ds. Ad Alblas
vanaf 2 juli is er geen jaarthema dit
keer. De drie Evensongs waarin hij
voorgaat kregen een thema: ‘Een
gebroken wereld heel maken’ naar
aanleiding van een boek onder deze
titel door de emeritus opperrabbijn van
Groot Brittannië Jonathan Sacks. Voor
de 23e april is het subthema ‘geloof als
protest’.
Lezing over Evensongs
Voorafgaand aan de Evensong op
23 april is er in het Hooglandsche
Huys een lezing van vier tot half vijf
(16.00-16.30 uur) door Hanna
Rijken.
Zij doet een promotieonderzoek naar
Evensongs in Nederland, waarbij
ook onze Leidse serie wordt
beschreven.

Start Evensongserie op 23 april
We zijn bijzonder gelukkig met de
komst naar Leiden van het Chichester
Cathedral Choir onder leiding van
Charles Harrison.

Actie voor Nepal
Ook vandaag op eerste Paasdag is er weer
lekker taart en gebak in de tuinzaal voor bij
de koffie.
Dit uiteraard weer in het kader van onze
actie voor in het dorp Changu in Nepal.
Door ons gemeentelid Ram zijn we met dit
dorp in Nepal verbonden en na de
aardbeving leven we mee met de inwoners
daar. We proberen met deze taarten actie
geld in te zamelen voor het schoolgeld en
kleren voor 2 meisjes, Aayusha en Alisha.
Binnenkort gaat Ram weer naar Nepal toe
en dan zal hij ook gaan kijken hoe het met
deze kinderen gaat.
U bent weer van harte welkom tegen een
(kleine) donatie te gaan genieten van alle
lekkere dingen.
Trouwens, vorige keer konden we 110 euro
overmaken naar Nepal.
Als u ook een keer mee wilt doen, of anders
graag informatie wil: contact via
rietje@vanwijlen.com
Rietje van Wijlen

Chichester Cathedral Choir

Om 17.00 uur begint de Evensong.
In de koorruimte van de kerk worden de
banken tegenover elkaar opgesteld,
zoals in Engeland gebruikelijk,
aangevuld met rijen stoelen in de
viering. Het Willisorgel komt hierbij
uitmuntend van pas: met de ogen dicht
waan je je in een Engelse kathedraal.
Het koor gaat werken zingen van
Weelkes, Clucas, Andrews en Byrd.
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Palmpasen 2017
De kinderen leggen
aan dominee Alblas uit
wat er zoal hoort bij
een Palmpasenstok en
wat de betekenis
daarvan is.
Foto: Aad Hamoen

Agenda
20 april
23 april
23 april
9 mei
10 mei

Kerkenraad
Lezing over Evensongs
Evensong
Leerhuis
Verdiepingskring

20.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 30 april
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 24 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
Tel. 071-5232488
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