Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
2017

Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 4 juni 2017
Voorganger: ds. A. Alblas
Organist : Jeroen Pijpers, Zutphen

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Kosten predikanten en
kerkelijk werkers

Vieren:
Zondag 4 juni, ds. A. Alblas. Pinksteren. Met medewerking van de Leidse
Cantorij. Jeroen Pijpers bespeelt het orgel.
Zondag 11 juni, ds. A. Alblas. Trinitatis, de zondag van de drieëenheid of
drievuldigheid. Deze Belijdenisdienst wordt voorbereid door de groep
‘Bewust Geloven’
Zondag 18 juni, ds. A. Alblas. Bediening van de Heilige Doop. Volgens
rooster lezen we Lucas 16, over de rijke man en de arme Lazarus.
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heb je veel of weinig tijd, meld je dan bij
onze scriba of leden van de kerkenraad.

Delen
Onze wijkpredikant
heeft bergen werk
verzet en ondanks
het afstoten van
enkele taken is hij
een belangrijke spil
bij veel activiteiten.
Veel gemeenteleden zijn al actief
in de crèche, het jeugd- en jongerenwerk, de kringen, de pastorale en
diaconale raad en de kerkenraad.
In een vitale gemeente als de LBG
moet het mogelijk zijn de kring van
actieven te vergroten. Delen wat
gedaan moet worden, vele schouders
maken licht werk. Voor het pastoraat en
een gespreksgroep gaat ds. Jacob Korf
ons na het afscheid van Ad ondersteunen.
We zoeken nog:
enkele leden voor werkgroep Citykerk.
Er ligt een mooi concept programma
met een bijdrage aan de Open
Monumentendagen op 9 en 10
september, de Lichtjesparade op 15
december, de Geluksroute, het
Labyrint, de zeven werken van barmhartigheid (project samen met de
Bakkerij).
Ook als je maar met één van de
activiteiten mee wilt doen, kan je je
aanmelden;
- een verantwoordelijke voor de LBG
- bijdrage aan het Leids Kerkblad;
- een bijdrage aan de voorbereiding van
de start- en gemeentezondag, beide op
10 september;
- iemand die de lectoren voor de
eredienst regelt.
Je kan je ook gewoon melden om af en
toe een klus te doen. Als je jong bent,
een oudere jongere, een jongere
oudere of oud en de dagen nog niet zat,

Cent van Vliet

Actie voor Nepal
Iets lekkers bij de koffie in de Tuinzaal
Vandaag is er weer taart of iets anders te
nuttigen 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. Opbrengst vorige maand: € 125,00
U bent weer van harte welkom tegen een
(kleine) donatie te gaan genieten van alle
lekkere dingen.
Als u ook een keer mee wilt doen, of anders
graag informatie wil: contact via
Monica van der Heul

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 kunnen daar direct na de dienst
terecht. Brengen jullie allemaal iets te
eten mee om te delen, voor de zgn.
‘Bring & Share’ lunch?
Voor water en Limo wordt gezorgd.
Meer info: Lisette Crew
(lisettecrew@gmail.com)
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van mijn plotselinge mankement en tja,
de Geleerden zijn er nog niet helemaal
uit.
Dagelijks werd ik onderworpen aan
bezigheids- en bewegingstherapie en in
Utrecht heb ik zelfs 40 minuten in een
speciaal badwater gelegen.
Om thuis uit de voeten te kunnen heb ik
mij een traplift en paar een rollators
aangeschaft die mij een grote dienst
bewijzen.
Mijn buurman zorgde voor een mini
sportschool aan huis door voor mij een
hometrainer en een roeiapparaat te
regelen.
Ik ben alweer en paar keer van mijn
huis naar de Hooglandse kerk gelopen
waar ik dan wel een uurtje voor moet
uittrekken..
Daar hopen we elkaar zeker weer te
zien!
Hartelijke groet,

Actie Kerkbalans 2017.
De voorlopige stand van zaken wat
betreft de Aktie Kerkbalans 2017 laat
bij de telling op 18 mei j.l. zien dat door
de Leidse Binnenstadsgemeente een
bedrag is toegezegd van € 126,000.
Dit is € 8.000 minder dan in 2016.
Geheel Leiden heeft een bedrag toegezegd gekregen van € 512.000. Dat is
€ 20.000 minder dan vorig jaar.
Iedereen hartelijk
bedankt voor zijn
bijdrage, maar het kan
natuurlijk altijd beter. Als
er nieuwe cijfers bekend
zijn, dan hoort u dat van
mij.
Heeft u vragen of andere informatie
nodig, u kunt altijd contact
met mij opnemen.
Uw contactpersoon Actie Kerkbalans LBG.
Bert Favier
Heintje Davidsweg 35
2331 KM Leiden
Tel. 071-5311302
Email adres: bjfavier@planet.nl

Rias van ’t Zelfde

Kerkennacht 2017 op 24 juni
De kerkenraad heeft besloten ook dit
jaar mee te doen
aan de
tweejaarlijkse
Kerkennacht.
De Hooglandse
kerk opent op
24 juni van
19:00 tot 23:00
uur de deuren.
Samen met
leden van de Leidse Studenten Ekklesia
zullen we belangstellenden ontvangen.
Besloten is voor een ingetogen
programma. Er is ruimte voor stilte en
beleving, gelegenheid voor het
aansteken van een kaarsje, tussendoor
is er orgel- en pianospel en een labyrint.
Bij Kerkennacht zoeken we verbinding
met de buurt en laten we aan

Rias van ‘t Zelfde:

Bedankt!
Graag wil ik in deze Op de Hoogte
iedereen bedanken die mij de afgelopen
maanden tijdens mijn onderzoek en
revalidatie in het ziekenhuis hebben
opgezocht, een kaartje hebben
gestuurd of zo maar hebben opgebeld
om te informeren hoe het nou eigenlijk
met mij ging.
Inmiddels ben ik alweer een paar
weken thuis na zo’n honderd dagen
ziekenhuisverblijf.
Onderzoek in Leiderdorp, en een aantal
keren in Utrecht, en revalidatie in
Leiden waren nodig om er achter te
komen wat de oorzaak zou kunnen zijn
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omwonenden zien welke schatten de
kerk herbergt. We verlagen de drempel
voor plaatsgenoten om de mensen te
leren kennen die regelmatig een
(andere) kerk bezoeken.
Wie kan het voorbereidingsteam
aanvullen? Graag een reactie naar
cent.kerk@xs4all.nl.

De overweging wordt ook deze avond
ontleend aan het boek van Jonathan
Sacks. Ter afsluiting van mijn aandeel
aan deze serie koos ik het mooie
hoofdstuk ‘Als één ziel’.
Ad Alblas

500 jaar Reformatie

Cent van Vliet

10 juni: alle
christenen op één
dag onder één
dak
Naar aanleiding
van het 500-jarig
jubileum van de
Reformatie in
2017 organiseert
de Raad van
Kerken Leiden
een ontmoetingsdag voor alle kerken en
christelijke gemeenschappen van
Leiden. Onder het motto ‘Alle
christenen van Leiden op één dag
onder één dak’ is er op 10 juni van 13
tot 16 uur in de Marekerk ruimte voor
ontmoeting, gesprek en bezinning. Er is
een ‘kerkenmarkt’ waar alle aanwezige
kerken en gemeenschappen zich met
een kerkkraampje en een kerk-pitch
zullen presenteren.
In het Leids Kerkblad van deze maand
vindt u meer informatie over deze dag.

Evensong 18 juni
Hooglandse Kerk, 17.00 uur
gezongen door De Leidse Cantorij

De Leidse Cantorij voert tijdens deze
Evensong een aantal werken uit van de
twee ‘Directors of Music’ van de
kathedraal van York.
Bij de aanvang ‘Jesu, the very thought
of Thee’ van Edward Bairstow (18741946).
Van diens opvolger, de thans 99 jarige
Francis Jackson, wordt het Magnificat
en Nunc dimittis in G ten gehore
gebracht. Als anthem klinkt ‘And I saw a
new heaven’ gecomponeerd door Edgar
Bainton in 1928. Deze compositie
voerde de cantorij al vaker uit, maar nu
wordt daarvoor voor het eerst het
Willisorgel gebruikt, dat hierbij van
fluisterzacht tot bulderend hard kan
begeleiden. Organist is Anton
Doornhein. De Leidse Cantorij staat
onder leiding van Hans Brons.

Bron: Leids Kerkblad
-------------

Herinnering..
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.
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Bijeenkomsten
bij het vertrek van ds. Ad Alblas
als predikant van de LBG
vanwege emeritaat

Gedicht
Het kennen van God

Vrijdag 30 juni

Wie de Here God kent
weet dat Jezus is Zijn Zoon.
De Here God wil je kennen
waar je ook ter wereld bent.
En als je gaat slapen
dan waakt hij over je.
Ook als je droomt
dan komt Hij in je diepe slaap.
Je wordt weer wakker en je denkt
“Is de Here God er al?’
Ja, lief kind, want Hij is je echte Vader.
God houdt heel veel van jou!

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
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

Rudolf Haneveld
-----
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Muziek, muziek, muziek..
Op zaterdag 1april j.l. was de kerkruimte van de
Hooglandse Kerk één grote muziekbibliotheek.
Vloer en stoelen werden benut om op aanwijzing van
de muziekarchivaris van de Leidse Cantorij de hogeen lage nummermappen te schonen.
Psalmen, Hymnen, Magnificats lagen her en der
verspreid door de kerk.
Aan het einde van de dag lag alle muziek weer
veilig en geordend in de kast.
Foto: W.T.

Agenda
6 juni
10 juni
11 juni
14 juni
18 juni
24 juni
30 juni

Moderamen
500 jaar reformatie
Speeltuinmiddag
Kerkenraad
Evensong
Kerkennacht
Feestavond afscheid ds. Alblas

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

Marekerk
De Doorbraak
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...
20.0

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 18 juni
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 12 juni.
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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