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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 14 mei 2017
Voorganger: ds. J. Korf, Den Haag
Organist:
S. Booij

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: kosten predikanten en
Kerkelijk werkers

Vieren:
Zondag 14 mei, ds. J. Korf, Den Haag.
Zondag 21 mei, ds. A. Alblas. Viering Heilig Avondmaal.
Donderdag 25 mei, ds. A. Alblas, Hemelvaartsdag.
Zondag 28 mei, ds. A. Alblas, bevestiging/voorstellen ambtsdragers.

In deze Op de Hoogte:








Wandelen in stilte
Serve the City!
Redactieleden Leids Kerkblad
Overleden: Bert Langeveld
500 jaar reformatie
Songs of Freedom
Van de Jeugdwerker

Evensong in de Hooglandse Kerk
Zondag 28 mei 2017, aanvang 17.00 uur
met medewerking van het
Cantemus Chamber Choir uit Cardiff.
Dirigent: Huw Williams
Organist: Anton Doornhein
Liturg: ds. Ad Alblas

Wandelen in stilte
U woont niet in een storm, o Heer
maar in een zacht geruis.
wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
de stilte is Uw huis.

De wandeling duurt ongeveer 90
minuten en we sluiten af om ongeveer
21.30 uur.
Plaats van samen komen is dit keer het
Bezinnings-centrum ‘Stal op de Kaag’
op Kaag-eiland. U vaart met de pont
over. Voor route en parkeren zie hun
website: www.destalopdekaag.nl
We mogen gebruik maken van het
labyrint aldaar.
Lilian de Rek en Truus en Kees Zaalberg

Onze eerstvolgende ’stiltewandeling’
Donderdag 25 mei 2017.
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.
Plaats: ‘De Stal op de Kaag’
Julianalaan 13a 2159 Kaag

Wandelen in stilte, om op adem te
komen, te onthaasten, en stil te worden
voor de wonderen om ons heen.

Kosten voor koffie/thee + donatie plek, €6,-

Stilte, Bezinning, Verbinding.
We beginnen de stilte wandeling met
een introductie en een korte meditatie
op een inspirerende plek, waarna we
het eerste deel van onze wandeling in
stilte beginnen. Het tweede deel
bezinnen we ons in stilte op een thema
en het laatste deel zoeken we
verbinding om, naar behoefte, onze
ervaringen te delen.

truus.kees@ziggo.nl , hleaderek@gmail.com
0623580400 of 0628396381

25-27 mei 2017 (Hemelvaart) Serve
the City!
Al voor het 11e jaar organiseren we
vanuit Leidse kerken en studentenverenigingen Serve the City dagen,
omdat we het mooi vinden om
betekenisvol te zijn voor onze lokale
samenleving.
We zijn bezig met de laatste
voorbereidingen voor een aantal mooie
en uiteenlopende activiteiten voor
kwetsbare doelgroepen. Een sport- en
spelmiddag bijvoorbeeld voor kinderen
in Zuid-West Leiden, een maaltijd met
ex-gedetineerden en het zomerklaar
maken van enkele tuinen in Leiden van
bewoners die zelf helaas niet in staat
zijn dat te doen.
Kortom, er is vast ook wel iets voor
u/jou bij om voor en met deze mensen

Aan het eind kunnen we wellicht onder
het genot van koffie of thee het met
elkaar beleefde uitwisselen en sluiten
we onze stiltewandeling af.
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een waardevolle tijd en herinnering te
maken (ook uw/je donatie is welkom,
omdat de betrokken organisaties
hiervoor geen budget hebben).
Voor informatie en opgave, zie
www.VoorElkaarLeiden.nl.

We zoeken:
een redactiesecretaris:
- bereidt de redactievergaderingen
voor en notuleert deze;
- benadert beoogde auteurs van
inhoudelijke artikelen;
- stelt per nummer de ‘werkbriefjes’
(overzicht van te plaatsen
artikelen) op en deelt deze met de
verantwoordelijke eindredacteur;
- herinnert de contactpersonen van
de wijken aan de deadline voor
het komende nummer;
- stelt - in samenspraak met de
scriba van de Algemene
Kerkenraad - het jaarlijkste
verschijningsrooster op;
- controleert regelmatig de mailbox
van de redactie op
binnengekomen berichten;
- deze taak vraagt ongeveer 8-10
uur per nummer.
een eindredacteur:
- verzamelt en print op de avond
van de deadline alle
binnengekomen kopij;
- downloadt de ontvangen
illustraties en controleert deze op
bruikbaarheid;
- onderhoudt het contact met de
groep correctrices;
- onderhoudt het contact met de
dtp-er die de opmaak van het blad
verzorgt;
- verzorgt/coördineert het digitale
correctiewerk;
- woont de redactievergaderingen
bij;
- de werkzaamheden vinden vooral
plaats in en direct na het weekend
van de deadline;
- deze taak vraagt ongeveer 20-25
uur per nummer;
algemene redactieleden:
- denken mee over de inhoud van

Nieuwe redactieleden gevraagd
Het Leids Kerkblad is het contactorgaan
van de Protestantse gemeente te
Leiden (PgL).

Het blad verschijnt acht maal per jaar
en wordt verspreid onder de leden van
de PgL.
De redactie bestaat uit vrijwilligers.
Dit najaar en volgend voor-jaar zullen
enkele redactieleden - na jaren-lange
trouwe dienst - afscheid nemen.
Daarom is de redactie op zoek naar
nieuwe collega’s die willen helpen om
ook in de toekomst een informatief en
kwalitatief goed kerkblad te laten
verschijnen.
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het kerkblad;
- verzorgen interviews en/of
schrijven artikelen;
- wonen de redactievergaderingen
bij;
- aantal uren = afhankelijk van de
‘taak’.
Heb je belangstelling voor één van deze
functies, meld je dan op het mailadres
van de redactie: info@leidskerkblad.nl

boer diep binnen. Die boer deed 's
avonds de schuurdeur niet dicht voor de
mus terug was op het nestje in de
schuur. Bert maakt een prachtig
houtsnijwerk van een schuur met de
deur op een kier. Voor hem een
prachtig symbool voor God en al zijn
vogels van diverse pluimage.
In de drukbezochte dienst op 25 april in
de Adventskerk in Alphen ging een
bevriende predikant voor. Wie Bert nog
niet helemaal kenden werden verrijkt
met nog meer beelden bij zijn leven.
Ria was vorige week alweer in de kerk.
Een pijnlijk gezicht: zonder Bert. Maar
niet zonder dankbaarheid aan hem die
ook zelf de deur open zette.

Overleden
Bert Langeveld, de 'organist uit Alphen',
is op 19 april, op 72-jarige leeftijd,
overleden.

Ad Alblas

500 jaar Reformatie: stellingen en
koorleden gezocht
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de
Reformatie in Duitsland in gang is gezet
door de monnik Maarten Luther.
Volgens het verhaal spijkerde hij op 31
Oktober in 1517 maar liefst 95
stellingen op de deur van de slotkapel
in Wittenberg. In die stellingen hekelde
hij o.a. de misstanden rond de aflaten
en bracht hij onder woorden waar hij
voor stond.
In het kader van 500 jaar Reformatie

Zijn vrouw Ria en hij bezoeken al vele
jaren en met regelmaat onze vieringen.
Om onze gemeente, om de inhoud van
de diensten en zeker ook om het orgel
en organist Theo Visser.
Heel wat mensen kennen hen door de
kerkdienst en de gesprekjes vooraf en
na afloop. Zij voelen zich (vanuit
Alphen) ook thuis bij ons.
Bert vroeg tijdens zijn ziekte ook in
onze gemeente om voorbede. Ook
hadden we meerdere gesprekken over
kerk en geloof. Bert was een grote
bewonderaar van Miskotte. Bij een
preek over Psalm 84 'zelfs vindt de mus
een huis' kwam het verhaal van een

organiseert de Raad van Kerken Leiden
de dag “alle christenen op één dag
onder één dak”.
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Dat moment is gepland op 10 juni in de
Marekerk van 13.00 tot 16.00 uur.
Op deze middag zullen alle
kerken/geloofsgemeenschappen in
Leiden zich laten zien en elkaar
onderling ontmoeten.

oftewel de Hugenotenpsalm. Een en
ander in diverse zettingen.
Inmiddels heeft zich al een aantal
mensen gemeld, maar er zijn nog meer
mensen nodig. Koorervaring is
gewenst.
Repetitiedata 31 mei en 7 juni om 20.00
uur in de Waalse Kerk, generale op 10
juni om 12.30 ook in de Waalse kerk.
Informatie en aanmelding bij Erik van
Bruggen, liefst telefonisch op 0715134139 of mail:
erikvanbruggen@ziggo.nl

Stellingen
Er zal dan ook een “Reformatieboekje”
worden uitgegeven, waarin “95 Leidse
Stellingen” zullen worden opgenomen.
De stellingen houden in, net als bij
Luther 500 jaar geleden, waar wij voor
staan. Weet u een stelling die daarin
volgens u opgenomen zou moeten
worden, stuur die dan naar
95leidesstellingen@gmail.com.
Doet u mee? U kunt tot 1 juni uw
stelling(en) inzenden.
Om de stellingen goed te kunnen
duiden kunt u met welke
geloofsgemeenschap u zich actieff of
passief verbonden voelt.

Sandra Breugem

Songs of Freedom
Is zingen je
passie? Altijd al
eens willen
meedoen met een
groot(s) koor?
Doe dan mee met
het Groot(s) Leids
projectkoor op
zaterdag 1 juli
tijdens het Songs
of Freedom
Muziekfestival,
van 13.00 tot 18.00 uur in de
Hooglandse Kerk in Leiden.
Waarom? Elk jaar wordt op 1 juli in
Suriname de afschaffing van de
slavernij herdacht en gevierd. De PGL
heeft het initiatief genomen om een
muziekfestival te organiseren rond dit
thema en ook aandacht te vragen voor
hedendaagse vormen van slavernij.
Hoogtepunt: het optreden van het
projectkoor o.l.v. Tim Hermsen. Denise
Jannah zal met het koor optreden,
begeleid door de Ronald Snijdersband!
Voor informatie, o.a. over aanmelden,
de kosten, de oefenavonden en
meer: www.songsoffreedom.nl.

Koorleden gezocht
Op het programma staat voorts
muziek. Muziek verbindt. Dat geldt nu
zeker de muziek van Maarten Luther.
Daarom bestaat de muzikale bijdrage
aan deze bijeenkomst uit liederen van
Luther. Erik van Bruggen is bereid
gevonden om als repetitor en dirigent
op te treden van onder meer: ‘Ein
neues Lied heben wir an’ (Luthers
eerste lied) en in het kader van
Pinksteren een oeroud middeleeuws
maar door Luther bewerkt lied ‘Nun
bitten wir den Heiligen Geist. De link
naar de Geneefse reformatie wordt
gelegd door ‘Es sind doch selig alle, die
im rechten Glauben wandeln hier’. Dit is
In het Straatsburgs Kirchenampt Ps 119
van Matthias Greitter; de melodie is in
het Geneefse psalter terecht gekomen
in Psalm 68, de Psaume des Batailles
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Van de Jeugdwerker:
Alle gezinnen (met kinderen onder de 12) zijn op zondag 11 juni van harte
uitgenodigd voor een Speeltuinmiddag in Speeltuin ‘De Doorbraak’
(http://www.svdedoorbraak.nl/). We gaan direct na de dienst en drinken daar
koffie. Brengen jullie allemaal iets te eten mee om te delen, voor de zgn. ‘Bring &
Share’ lunch? Voor water en Limo wordt gezorgd.
Doopouderproject: deze ouders zijn van harte uitgenodigd voor de volgende
avond: 16 mei om 20.00 in het Hooglandse Huys (Thema: Brief 5 – een thuis
en/of kinderdagverblijf?) en na de dienst op 28 mei drinken we weer gezellig
koffie met elkaar.
Meer info: Lisette Crew (lisettecrew@gmail.com)

Agenda
16 mei
17 mei
28 mei
6 juni
10 juni
11 juni
14 juni
30 juni
1 juli

Doopouderproject
Kerkenraad
Evensong
Moderamen
500 jaar reformatie
Speeltuinmiddag
Kerkenraad
Feestavond afscheid ds. Alblas
Songs of Freedom

20.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
13.00 uur
12.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
13.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Marekerk
De Doorbraak
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

Boek met A4-tjes…..
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’

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 4 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 29 mei.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

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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