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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 30 april 2017
Voorganger: ds. S.G.H.Vroomansvan Hattem
Organist : S. Booij

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

Vieren:
Zondag 30 april, mw. ds. S.G.H. Vroomans – van Hattem, Delft.
Zondag 7 mei, ds. A. Alblas. M.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 14 mei, ds. J. Korf, Den Haag.
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Herdenking Jodenvervolging
Leerhuis
Verdiepingskring
De Jeugd van Tegenwoordig
Songs of Freedom
Ontmoetingsavonden

Ik bleef op de Heer vertrouwen, ook toen ik diep ongelukkig was,
ook toen ik heel bang was en dacht: Iedereen bedriegt mij.
De Heer is goed voor mij geweest.
Hoe kan ik hem daarvoor danken? Ik zal de Heer dankoffers brengen,
ik zal hem eren.
Ik zal alles doen wat ik beloofd heb, en heel Gods volk zal dat zien.
Psalm 116: 10 – 14. Uit: de Bijbel in Gewone Taal.

Herdenking Jodenvervolging
Op zondag 7 mei
is om 19.00 uur in
de Hooglandse
Kerk de Jaarlijkse
Herdenking
Joden-vervolging.
De opening wordt
verzorgd door Leo
Levi van de Joodse Gemeente Leiden.
De toespraak wordt gehouden door
Hella de Jong. Vorig jaar hield zij de
4-mei-voordracht tijdens de Nationale
Herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam.
Muzikale medewerking is er van Barry
Mehler (zang), Liesbeth Boertien
(blokfluit) en Rijk Jansen (piano).

waren er dit seizoen weer verschillende
personen uit het oude en nieuwe
testament te gast.

Er waren ontmoetingen met koning
Salomo, Jozef en Maria, Ruth, een
Emmaüsganger, Judas en nog enkele
anderen. De avonden zijn altijd weer
verassend. Door met elkaar de gast (de
deelnemer die de inleiding doet) te
bevragen komen we met elkaar tot een
verassend inzicht over onze gast. Dit
inzicht kan soms heel anders zijn dan
waar we de avond mee begonnen. Na
de pauze proberen we de gast in deze
tijd te plaatsen en zoeken met elkaar
naar de antwoorden op de vragen die
de gast en/of de inleider aan ons zou
stellen. Ad Alblas is bij deze avonden
degene die zorgt dat de inleider en de
deelnemers voldoende bagage krijgen
om de juiste vragen te kunnen stellen.
We kijken terug op een bijzonder
seizoen met heel interessante
ontmoetingen.
Op 10 mei is de laatste officiële avond
van de kring. In juni hebben we met
elkaar nog een informele afsluiting.

Leerhuis
In ons leerhuis over Bijbelse beelden
van leven en dood verdiepen we ons in
het Nieuwe Testament. We zijn
nagegaan hoe naast de voorstelling van
het ‘dodenrijk’ (Oude Testament) later
een voorstelling van de ‘hel’(Gehenna)
in het Nieuwe Testament ontstond. De
komende avonden zullen we zien welke
verwachtingen het Nieuwe Testament
uitspreekt over het leven. En daarbij de
vraag: hoe kunnen de beelden die de
Bijbel aanreikt ons leven verrijken?
We vervolgen onze zoektocht op
dinsdag 9 mei om 20.00 uur in het
Hooglandse Huys. Info: Matthijs de
Jong (matthijsjdejong@gmail.com).

Verdiepingskring
Het afgelopen seizoen zijn we weer een
aantal keren als verdiepingskring bij
elkaar gekomen. Nadat we het vorige
seizoen het boek van Paul Coelho ( de
Vijfde berg) hadden besproken en ons
in de persoon van Elia hadden verdiept,

Gerda Hamoen

De Jeugd van Tegenwoordig
Op 14 mei komt de Jeugd van
Tegenwoordig weer bij elkaar. De “JVT”
is onze groep jongeren die op de
middelbare school zit. Wij komen elke
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tweede zondag van de maand om
10.00uur bij elkaar in het Hooglandse
Huys. We beginnen dan met een bakkie
thee of koffie met natuurlijk iets te
snoepen... De thema’s variëren en
hebben altijd een link met het dagelijks
leven van “de Jeugd” en de manier
waarop wij met elkaar, maar ook
persoonlijk vorm aan ons geloof kunnen
geven. Daarbij maken wij veel gebruik
van multimedia. Zit je op de middelbare
school en ben je nieuwsgierig
geworden? Je bent van Harte Welkom!

projectkoor dat een aantal
negrospirituals zingt o.l.v. Tim
Hermsen. Denise Jannah, de bekende
Nederlandse jazzzangeres, zal met het
koor optreden! Het koor zal worden
begeleid door de Ronald Snijdersband!
De kosten voor deelname zijn €20,-. Ga
naar www.songsoffreedom.nl en vul het
aanmeldformulier in. Zodra de bijdrage
is ontvangen, is de aanmelding definitief
en sturen wij de oefen CD en het
tekstboekje toe. Bladmuziek wordt
gratis beschikbaar gesteld voor de
liefhebbers. Oefenavonden zijn op
vrijdag 2, 9, 16 en 23 juni 2017, van
19:15 (inloop, start 19:30 stipt) tot 22:00
uur. Op vrijdag 30 juni 2017 is de
generale repetitie met de band.
Altijd al eens willen meedoen met een
groot(s) koor? Droom je ervan om met
Nederlands bekendste jazzzangeres
Denise Jannah te zingen? Grijp dan NU
je kans en DOE MEE!

Lisette Crew (jeugdwerker)
Diony Breedveld (jeugdouderling)

Songs of Freedom
Elk jaar wordt op 1 juli in Suriname, en
tegenwoordig ook in Nederland, de
afschaffing van de slavernij herdacht en
gevierd. In Suriname is het altijd een
uitbundige feestdag geweest sinds de
bewuste dag in 1863.

Tim Hermsen

Ontmoetingsavonden
Op 11 mei aanstaande is voorlopig de
laatste ontmoetingsavond gepland.
Deze bijeenkomst is primair bedoeld
voor ingeschrevenen van De Kooi.
Maar omdat er nog ruimte is, wordt ook
u in de gelegenheid gesteld deze avond
bij te wonen.
Wellicht heeft u eerder geen uitnodiging
gehad omdat u (recent) verhuisd bent of
niet eerder bij onze gemeente stond
ingeschreven.
Wanneer u belangstelling heeft, kunt u
zich uiterlijk 4 mei aanmelden
via ontmoetingsavondlbg@gmail.com
U kunt ook een bericht inspreken op
071-5128046.
Hartelijk dank en wellicht tot 11 mei
aanstaande.

Ook in Nederland is er steeds meer
aandacht voor dit verleden. Zo heeft de
Protestantse gemeente Leiden het
initiatief genomen om een
muziekfestival te organiseren rond dit
thema in Leiden op zaterdag 1 juli 2017
in de Hooglandse Kerk. Aanvang 13.00
uur.
Het festival biedt een middagprogramma waarin verschillende koren en
muzikanten zullen optreden.
Hoogtepunt van het programma zal het
optreden zijn van een groot(s) Leids

Ruurd Salverda
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‘Wat blijft ….’
Op vrijdag 30 juni om 20.00 uur vieren we in de Hooglandse Kerk het afscheid
van ds. Ad Alblas.
Zondag 2 juli is de afscheidsdienst in de Hooglandse Kerk. De aanvang is om
14.30 uur. Er is dan geen dienst om 10.00 uur.
Denkt u nog aan uw bijdrage aan het boek met A4-tjes? U kunt de bijdrage
mailen naar aadhamoen@gmail.com of per post sturen naar Aad Hamoen,
Wilhelmina Druckerstraat 57, 2401 KH Alphen aan den Rijn.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de door Ad voorgenomen reis naar
Indonesie dan is uw gift welkom op bankrekening NL27INGB0000049295 tnv
Leidse Binnenstadsgemeente onder vermelding van ‘Cadeau ds. Alblas’.

Agenda
7 mei
9 mei
9 mei
10 mei
17 mei

Herdenking Jodenvervolging
Leerhuis
Moderamen
Verdiepingskring
Kerkenraad

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 14 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 8 mei.
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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