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Vijfentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 20 augustus 2017
Voorganger: ds. J. Korf, Den Haag
Organist:
M. Boonstra

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

Vieren:
Zondag 20 augustus, ds. J. Korf, Den Haag. Thema: ‘brood voor de honden’.
We lezen Jesaja 56 : 1 – 7 en Mattheüs 15 : 21 - 28
Zondag 27 augustus, ds. A.B. Vroomans, Delft . Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 3 september, mw. ds. I. Pijpers – Hoogendoorn, Zutphen.
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Ds. Judith van den Berg – Meelis
Afscheid Ds. Inge Smidt
Bijlage: van de Jeugdwerker..
‘Schuif maar aan’

Evensong in de Hooglandse Kerk
Zondag 27 augustus 2017, 17.00 uur
met medewerking van

The Willis Chorale
Dirigent: Huw Williams
Organist: Martyn Noble
Liturg: ds. Gea Smit – de Groot

Orgelpromenade
Na een onderbreking van twee jaar is in
de Hooglandse Kerk de
Orgelpromenade weer van start gegaan
en in een vernieuwde opzet. Door naast
het “oude” De Swart-Van Hagerbeerorgel ook gebruik te maken van het
“nieuwe” Willisorgel kan een zeer breed
spectrum van de orgelliteratuur 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 veelzijdig programma. Voor elk wat
wils!
De concerten zijn vrij toegankelijk, met
een collecte aan de uitgang en 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. De volgende concerten staan
nog op het programma:
26 augustus Matteo Imbruno (DSVH)
9 september Leendert Verduijn (W)
16 september Sander Booij (DSVH)
23 september Bert van den Brink (W)

deel zoeken we verbinding om, naar
behoefte, onze ervaringen te delen.
De wandeling, deze keer langs het
strand, duurt ongeveer 90 minuten en
we sluiten met elkaar ons bijeenkomen
af om ongeveer 21.30 uur.
Onze eerstvolgende ’stiltewandeling’
Donderdag 7 september 2017.
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.
Plaats: Kapel v/d Soefitempel
Zuid Boulevard Katwijk aan Zee
Kosten voor koffie/thee + donatie plek,
€6,truus.kees@ziggo.nl ,
hleaderek@gmail.com

0623580400 of 0628396381

Start- en gemeentezondag
Startzondag 10 september
De deuren van de kerk staan op 10
september wijd open. Met de
startzondag sluiten we aan bij het
landelijk thema ‘Een open huis’. De
samenwerkende kerken en
omroeporganisaties lanceren een
campagne en gebruiken de
uitnodigende term "Kerkproeverij".

Wandelen in stilte
Wandelen in stilte, om op adem te
komen, te onthaasten, en stil te worden
voor de wonderen om ons heen.
Stilte, Bezinning, Verbinding.
We beginnen de 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

Een uitnodigende geloofsgemeenschap
en een uitnodigend monumentaal
gebouw. In een open huis proeven wat
er gebeurt. Een dienst voor iedereen en
met iedereen. Ieder gemeentelid kan
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een bekende uitnodigen. Dit jaar valt de
startzondag samen met het monumenten weekend. Vandaag zijn flyers voor
de Kerkproeverij beschikbaar.

gesprek geeft u aan waar u naar toe
zou willen en wij zorgen ervoor dat u dit
samen met een vrijwilliger kunt gaan
doen.
Om de wensen van ouderen uit te laten
komen, zijn wij
hard op zoek
naar
enthousiaste
vrijwilligers die
met oma of
opa op stap
willen gaan.
Wilt u graag op
stap of ziet u
het wel zitten
om vrijwilliger te
worden bij dit project? Neem dan
contact op met Carijn Westeneng via
Email: cwesteneng@debakkerijleiden.nl
of pak de telefoon: 071 - 51 44 965

Voorbereiding startzondag
Vandaag is er na de dienst een voorbereidend gesprek met gemeenteleden
over de dienst van 10 september.
De kerntekst is: Lucas 10: 23 - 37. De
lezing uit het Oude Testament is uit
Jesaja 33: 2 - 10. Iedereen is van harte
welkom. In deze ‘start’ dienst op 10
september gaat ds. Jacob Korf voor, en
de organist is Jeroen Pijpers. De Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons zal ook haar
medewerking verlenen.
Gemeentezondag
Op 10 september (16:00-19:00 uur) is
ook de gemeentezondag. Ontmoeting,
een maaltijd en verder proeven in/aan
de kerk. Daar zullen alle raden en
werkgroepen van de LBG zich
presenteren.
Iedereen kan zich vanaf vandaag
opgeven voor de gemeentezondag.
Lisette Crew en Jan van de Kamp
hebben intekenlijsten. De maaltijd
verzorgen de gemeenteleden dit jaar
zelf. Iedereen kan wat meenemen. Het
wordt dit jaar dus extra smakelijk. Wie
meedoet, krijgt richtlijnen voor de
voorbereiding en samenstelling.
(lisettecrew@gmail.com,
janhvdkamp@gmail.com).

Ds. Judith van den Berg-Meelis
De afgelopen jaren hebben we u met
enige regelmaat op de hoogte
gehouden van de werkzaamheden van
ds. Judith van den Berg in Timor.
Inmiddels is zij terug in Nederland en
krijgt zij haar eigen wijkgemeente in
Roermond. De intrededienst is op 3
september om 14.30 uur in de
Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15F te Roermond.

Cent van Vliet

Ds. Inge Smidt
Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest in
de kerk zal ds. Inge Smidt zich op het
onderwijs gaan concentreren. Daarom
neemt zij op zondag 27 augustus om
14.00 uur afscheid van de Merenwijk.
De afscheidsdienst wordt gehouden in
Kerkelijk centrum de Regenboog,
Watermolen 1 in Leiden.

Oma gaat op stap
Vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij
zijn we gestart met een nieuw project;
‘Oma gaat op stap’. Dit project is
speciaal bedoeld voor mensen op
leeftijd die wat slecht ter been zijn of het
minder prettig vinden er alleen op uit te
gaan. Tijdens een kennismakings3

Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dicht bij.

(Zie pag. 2: Wandelen in stilte)
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26 augustus
27 augustus
2 september
5 september
9 september
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12 september
13 september
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Evensong
Kliederkerk
Moderamen
Orgelpromenade
Start-/Gemeentezondag
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Kerkenraad

13.30 uur
17.00 uur
15.45 uur
20.00 uur
13.30 uur
16.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

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

De volgende Op de Hoogte...
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De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 3 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 28 augustus.
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
Overbruggingspredikant: Ds. Jacob Korf
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