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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 2 juli 2017
Afscheidsdienst ds. A. Alblas
Organist: Anton Doornhein.

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Kosten landelijk jeugdwerk
PKN,

Vieren:
Zondag 2 juli, 14.30 uur. ds. A. Alblas. Afscheidsdienst. Met medewerking
van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 9 juli, ds. Jacob Korf uit Den Haag. Het thema van de dienst is
‘Het zachte juk en de lichte last’. De lezingen voor deze zondag zijn Zacharia
9:9-12 en Mattheüs 11:25-30. Psalm van de zondag is Psalm 84.
Zondag 16 juli, ds. Arie Kooijman.
Zondag 23 juli, ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam-West. ‘We lezen de
gelijkenis van het onkruid tegen de tarwe (Mattheüs 13:24-30). Een oefening
om uit de sfeer van fanatisme te blijven?’
Zondag 30 juli: ds. Joep van den Berg uit Voorhout.
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7 concurrenten die met het proefpreken
stuk voor stuk in zijn ogen beter
presteerden dan hij, maar toch werd hij
gekozen en begon hij aan zijn eerste
eigen gemeente. “Dat was echt een
groot voorrecht. En hoewel ik over deze
move niet eens zozeer heb nagedacht
heeft het nooit verkeerd uitgepakt.
Eigenlijk bij alles wat ik gedaan heb:
steeds de goede ingeving op het goede
moment. Dat ligt niet alleen aan mij,
maar ik heb er wel steeds een
belangrijke rol bij. Ik heb weleens tegen
de Allerhoogste gezegd: doe iets
onlogisch anders geloof ik het niet!”

Bij het afscheid
van onze dominee..
Afgelopen vrijdag namen we als Leidse
Binnenstadsgemeente tijdens een feestelijk
levensloopconcert afscheid van onze wijkpredikant Ad Alblas.
De redactie van Op de Hoogte had eerder een
gesprek met hem.

Als er één
woord op
de
loopbaan
van Ad
Alblas van
toepassing
is, dan is
het wel
‘onlogisch’.
Het begon
al met een middelbare schoolopleiding:
HBS-B met exacte vakken als wis-,
schei- en natuurkunde. “Ik zag mijn
vader als predikant en ik moest er niet
aan denken! Maar uiteindelijk was dat
exacte ook niet wat ik wilde en ik
besloot te gaan studeren aan de sociale
academie. Mijn volgende stap: Als ik
dan toch aan de maatschappij wil
bouwen, waarom dan niet vanuit de
kerk? Die gedachte was indertijd hot en
zo werd ik evangelist. Niet om nu zo
nodig een ideaal na te streven, maar
het was gewoon onontkoombaar. Ik
werd verleid om dit werk te gaan doen.
Rabbijn Soetendorp zei eens tegen mij
dat een uitspraak van Jeremia van
toepassing is: U bent mij te sterk
geworden”, vertelt Ad.
Drie jaar lang werkte Ad als evangelist
in Amsterdam en diverse andere
plaatsen in Nederland. Daarna kreeg hij
dertien beroepen, waaruit een standplaats in Amsterdam-Watergraafsmeer
hem het meeste leek. Opnieuw
ontstond een onlogische situatie: hij had

Na acht jaar Amsterdam brak de tijd in
Leiden aan, waar Ad nu ruim 30 jaar
mee verbonden is. Het grootste deel
van die dertig jaar hard werken aan de
opbouw van de Leidse Binnenstadsgemeente.

Ad Alblas in gesprek met de kinderen.

Voor wie weten wil hoe de
(wijk)gemeente zich ontwikkeld heeft is
het boek “Omdat er meer is …” een
onmisbare bron van informatie. Ad
schreef het ter gelegenheid van zijn 25jarig ambtsjubileum. “Het boek geeft
een mooi beeld van de ontwikkeling van
de gemeente en, door de vele bijdragen
van gemeenteleden aan het boek, hoe
de mensen bij die ontwikkelingen
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betrokken zijn geraakt. We hebben het
samen gedaan. De kerk is niet een
clubje, want dat houdt meteen stilstand
in. Nee, de kerk is een beweging, van
dominee en gemeenteleden samen.
Een gemeente kiest ook niet een
dominee, een gemeente maakt een
dominee”, meent Ad, die het als een
groot compliment ervoer toen iemand
tegen hem zei: “Jij vertelt mij niet wat ik
moet doen. Ik kan bij jou mezelf zijn!”
Nu is dan de tijd gekomen dat Ad met
emeritaat gaat. Maar je hoeft niet bang
te zijn dat hij achter de geraniums gaat
zitten. Hij blijft actief als wandelcoach,
mediator en uitvaartspreker. Daarnaast
zet hij zich al jaren in voor het Charter
of Compassion en het Levensbeschouwelijk Platform. Ook in de
plaatselijke Rotary is hij al langer actief
en sinds kort co- voorzitter. Ad: “En
natuurlijk krijg ik nu ook de tijd om meer
aandacht aan mij kleinzoon te geven. Ik
me vervelen? Daar hoef je echt niet
bang voor te zijn!”

De Leidse Cantorij
wenst Ad Alblas de komende
jaren alle goeds toe!
Illustratie: Debby de Lima
(Debby is een van de sopranen bij de Leidse
Cantorij en studeert Photographic Design aan de
Fotovakschool in Rotterdam)

door de groep witte bloemen in verschillende stadia van bloei.
Maar naast de eigen gemeente was Ad
ook een pastor voor de naasten met
een andere geloofsovertuiging.
Medemens en toch anders. Verbeeld
door een aantal dezelfde bloemen en
toch anders door de verschillende
kleuren.
Als symbool voor Licht en Goddelijke
Aanwezigheid is een kaars geplaatst.
Verder zien wij zowel aan het begin als
aan het einde van de baan een stukje
berkenschors. Op de schors aan het
begin staan de woorden “Mensen
ontmoeten”. Dit was het thema van de
eerste preek van Ad nadat hij in Leiden
bevestigd was. En dat Ad mensen heeft
ontmoet moge een ieder wel duidelijk
zijn. Op de schors aan het einde van de
baan staat de zegenbede die wij als
gemeente Kathelijne en Ad willen
toewensen:

Liturgisch bloemstuk
Ons gemeentelid Elly de Boer heeft door de
jaren heen heel wat
bloemstukken
gemaakt. Speciaal
voor het afscheid van
ds. Ad Alblas maakte
ze ook nu een
bijzondere schikking
met daarbij de
volgende uitleg:

“Wat in deze schikking direct opvalt is
de baan van 30 rode rozen. Rode rozen
als symbool van liefde en het aantal 30
voor de jaren waarin Ad zijn ambt met
heel veel liefde heeft vervuld. Hij was
predikant voor de kinderen, de jongere
en oudere volwassenen, hier verwerkt

Dat ’s Heren Zegen op U daal
Zijn Gunst uit Sion U bestraal
Elly de Boer
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Orgelpromenade van start
Na een onderbreking van twee jaar gaat in de
Hooglandse Kerk de Orgel- promenade weer
van start en in een vernieuwde opzet.

Door naast het
“oude” De SwartVan Hagerbeerorgel ook gebruik te
maken van het
“nieuwe” Willisorgel kan een zeer
breed spectrum van
de orgel- literatuur
aan bod komen.
De uitvoerend
organisten zijn zowel internationaal
bekende organisten, als organisten
die een band
hebben met de
Binnenstadsgemeente. Voorts wordt een podium
geboden aan jonge talentvolle
organisten die hun positie op de
“nationale orgelbank” aan het veroveren
zijn. Deze veelkleurigheid aan organisten biedt ook garanties voor een veel
zijdig programma. Voor elk wat wils!

in de Kathedraal van het Licht…

A

De concerten zijn vrij toegankelijk, met een
collecte aan de uitgang.
De concerten zijn wisselend op het
De Swart-Van Hagerbeerorgel (DSVH) en het
Willisorgel (W).
De Promenadeconcerten worden gehouden
op zaterdag van 13.30 uur – 14.10 uur
8 juli
Jeroen Pijpers (DSVH)
15 juli
Jos van der Kooy (W)
22 juli
Evan Bogerd (DSVH)
29 juli
Gert van Hoef (W)
5 augustus
Harmen Trimp (DSVH)
12 augustus
Geen concert
19 augustus
Anton Doornhein (W)
26 augustus
Matteo Imbruno (DSVH)
2 september Geen concert
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Ad Alblas in de
Kathedraal van het Licht

‘Van de Jeugdwerker’
In de zomervakantie zal er op drie
zondagen GEEN
Kindernevendienst
zijn: 23 juli, 30 juli en 6
augustus. Daarna zijn
alle kinderen weer van
harte welkom!
De voornaamste reden
dat op de genoemde
data de
kindernevendienst vervalt is omdat het
team van medewerkers momenteel vrij
klein is en er gewoon niemand is voor
die zondagen.
Met andere woorden: we zijn op zoek
naar gemeenteleden die het leuk vinden
om zo nu en dan met de kinderen een
Bijbelverhaal te bespreken en een
eenvoudig werkje of andere activiteit
tijdens de dienst te doen. Lijkt dat jou
iets? We komen, als leiding zo'n 2 a 3
keer per jaar bij elkaar om het rooster te
maken en één en ander door te spreken
en je kunt dan aangeven welke data
schikken. Hoe groter het team, hoe
minder het vraagt van iedere medewerker. Het spreekt voor zich dat je zelf
geen ouder hoeft te zijn maar het
gewoon leuk en zinvol vindt om met de
jongere gemeenteleden bezig te zijn.

samen
Binnenstadsgemeente

Oppassers gevraagd
voor de crèche:
Opa's, oma's, papa's, mama's of vind je
het gewoon leuk om met kleine kinderen bezig te zijn? Momenteel wordt het
rooster vrijwel geheel gevuld met
ouders van de kinderen zelf maar ze
kunnen wel wat hulp gebruiken. Vind je
het waardevol om deze jonge gezinnen
te ondersteunen en ouders in staat te
stellen met meer regelmaat in de dienst
te zijn? Help je graag waar nodig?
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Alvast voor jullie agenda: 'Kliederkerk'
op zaterdag 2 september en zaterdag
4 november van 16.00-18.00 (inloop
vanaf 15.45). Gezinnen met kinderen
tot 12 jaar zijn van harte uitgenodigd
om samen 'kerk te beleven' door middel
van zingen, Bijbelverhaal, knutselen,
spelen en aan het eind met elkaar te
eten. Zie ook: http://kliederkerk.nl/.
'Zoek ook even de 'Kliederkerk in
Leiden' Facebook pagina op en 'like' de
pagina, niet alleen blijf je dan zelf op de
hoogte van de nieuwtjes maar je helpt
ook mee om het te delen.

Evensong 27augustus

Projectkoor ‘The Willis Chorale’

Op 27 augustus zingt The Willis
Chorale om 17.00 uur een evensong in
de Hooglandse Kerk. The Willis Chorale
is een in 2016 opgericht projectkoor van
Stichting Cathedral Organ Leiden. Net
als vorig jaar zal de Britse dirigent Huw
Williams dit koor leiden. Vanuit
Engeland neemt hij Martyn Noble mee
als organist, organist van Her Majesty’s
Chapel Royal. Voorganger is ds. Gea
Smit-de Groot uit Zoeterwoude. Bij de
aanvang klinkt Henry Purcells ‘Thou
knowest Lord, the secrets of our hearts’
en als anthem ‘The spirit of the Lord is
upon me’ van Edward Elgar. De psalm
van deze evensong is psalm 29 en de
Responses worden gezongen in een
zetting van Philip Radcliffe.

Opgeven voor Kliederkerk of meer
informatie over de kindernevendienst
en creche:
lisettecrew@gmail.com (071-5613020)

Palmpasenstokken
Met Palmpasen hebben veel kinderen
een stok gemaakt. We zouden het fijn
vinden als de stokken weer terugkomen, dat scheelt volgend jaar met het
maken van de Palmpasenstokken.
Als je hem nog hebt: wil je hem meegeven en afgeven bij de leiding van de
kindernevendienst?
Alvast hartelijk dank!

Elias van der Plicht

Afscheid Theo Visser
Sinds 1 september
1999 was Theo Visser
als cantor-organist aan
onze Hooglandse Kerk
verbonden. Hij had al
eerder een paar keer
concerten op het orgel
gegeven en was
geraakt door de klank van het orgel.

Bezoek wekelijks
OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl
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Die klank , zo schreef hij, spreekt mij
bijzonder aan, vanwege het gerijpte,
volle, open, directe en eerlijke karakter.
Kortom een instrument “waar hij zich blij
en gelukkig bij kan voelen”. En dat
hebben we gemerkt in de afgelopen
jaren!
Theo betoonde zich een waar
ambassadeur van het De Swart/Van
Hagerbeerorgel. Allereerst tijdens de
kerkdiensten van de LBG. Maar ook
tijdens concerten die hij zelf gaf of door
anderen liet geven. Hij zette de traditie
van de promenadeconcerten op de
zaterdagmiddag voort. Niet alleen door
jonge organisten te vragen, zoals zijn
voorganger Joop Brons deed, maar ook
door gevestigde organisten uit te
nodigen.
Zij gingen graag op zijn uitnodiging in.

Na afloop van de kerkdiensten kwam hij
naar de Tuinzaal om met
gemeenteleden nog wat na te praten en
nam hij op bescheiden en dankbare
wijze reacties van gemeenteleden in
ontvangst.
Op vrijdag 7 juli nemen wij als
gemeente afscheid van Theo in een
bijeenkomst in de Tuinzaal. U bent
daarvoor van harte uitgenodigd.
Aanvang 20.00 uur
De komst van het Willisorgel bood een
nieuwe uitdaging voor het cantororganistschap. Zowel in de begeleiding
van de Leidse Cantorij, als voor
concertant gebruik. Nog midden in een
periode waarin hij zat te broeden op
nieuwe plannen trof hem een
herseninfarct, dat hem zodanig
blijvende fysieke beperkingen heeft
opgelegd, dat hij zijn werk als cantororganist van onze Hooglandse Kerk niet
langer kan voortzetten.

Zondagse Eredienst
Voor wat betreft zijn orgelspel in de
kerkdiensten zocht hij naar
verbinding tussen tekst en muziek,
altijd in intensief overleg met de
voorganger en met name Ad Alblas.
Door speciale akkoorden in de
begeleiding van liederen.
Maar ook in zijn begeleiding van het
drievoudig gezongen Kyrië.

Simon van Wijlen,
voorzitter College van Kerkrentmeesters

--------------

Met dissonante akkoorden die om een
“oplossing” vroegen gaf hij een
muzikale impressie van de rauwe
werkelijkheid die in schrijnend contrast
staat met de intentie van de Schepper
en zijn Schepping. Als vaste begeleider
van de Leidse Cantorij dacht hij actief
mee over vernieuwing van het
repertoire.
Graag begeleidde hij de Cantorij ook op
hun reizen naar Engelse kathedralen.
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10 september:
Start- en gemeentezondag LBG
We sluiten aan bij het landelijk thema ‘Een open huis’.
De samenwerkende kerken en omroep- organisaties
gebruiken de uitnodigende term ‘Kerkproeverij’
Met een open geest proeven we wat er gebeurt.
Een dienst voor iedereen en met iedereen.
Er komen kaarten die ieder gemeentelid kan gebruiken
om bekenden uit te nodigen.
Op 10 september (16:00-19:00 uur) is ook de gemeentezondag.
Ontmoeting, een maaltijd en verder proeven in/aan de kerk.

Agenda
5 juli
7 juli
8 juli
2 september
10 september

Kerkenraad
Afscheid Theo Visser 19.30 tot
Orgelpromenade
13.30 tot
Kliederkerk
vanaf
Startzondag
Gemeentezondag
16.00 tot
17 september Evensong

20.00 uur
21.00 uur
14.10 uur
15.45 uur
10.00 uur
19.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...
Tijdens de vakantieperiode verschijnt er geen ‘Op de Hoogte’.
Op 27 augustus zal de eerstvolgende nieuwsbrief uitkomen.
20.0
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 augustus.
De redactie wenst u allen een fijne vakantie.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn ook op de website na te lezen.

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Fotoverantwoording: Marius van der Heul, Sandra van Beest, Meta van Vliet,
Eric Brons, Niek Bavelaar
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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