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Vijfentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 3 september 2017
Voorganger: mevr. ds. Irma Pijpers
Organist : Jeroen Pijpers

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

Vieren:
Zondag 3 september: mevr. ds. Irma Pijpers. Tekst: Mattheus 14: 22-34.
Jezus loopt over het water. Liesbeth Boertien verleent medewerking.
Zondag 10 september is het startzondag met als thema ‘Kerkproeverij’.
Voorganger: ds. J. Korf, m.m.v. de Leidse Cantorij. Lezingen: Jesaja 33: 2 –
10 en Lucas 10: 23 – 37. Thema: ‘De weg van het eeuwige leven’.
Zondag 17 september: ds. Jaap Smit, Oegstgeest.
Zondag 24 september: mevr. ds. E. de Paauw, Leiderdorp.
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 Start / gemeentezondagzondag …
 Taartenactie voor Nepal
 Beroepingswerk
 Leerhuis
 Orgelpromenade
 ‘donderdagmorgen’ kring
 ‘Schuif maar aan’…
 Agenda
Zondag 17 september 17.00 uur, Hooglandse Kerk

Evensong
gezongen door de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Liturg: Joost Röselaers
Organist: Anton Doornhein

Overbruggingspredikant
ds. Jacob Korf:
“Totdat de nieuwe
predikant(e) er is,
mag ik voor een
periode de Hooglandse kerk als ‘Bijenkorf
van Christus’ in- en
uitvliegen om samen
met velen de honing
uit het evangelie te
halen. Tijdens vergaderingen,
gemeente activiteiten en kerkdiensten
wil ik ‘vroom & vrolijk’ betrokken zijn bij
de mensen die op mijn pad komen”.
”Dat kan tijdens de eredienst, waar we
samen het spel van de hemel spelen
als ’schouwspelers Gods’ in stem en
tegenstem, in gemeente- en koorzang
en orgelspel’. Ontmoeting is er ook na
de eredienst of bij de ‘ploegen’ in de HK
en tijdens de openstelling van de kerk.
Ik nodig iedereen uit op mij af te
stappen, mij te bellen of een mail te
sturen. Ik voel me op mijn plek in de
Hooglandse kerk en in de LBG”.

Startzondag 10 september
We sluiten met de
startzondag aan bij
het landelijk thema
"Een open huis".
Het is een toepassing van een succesvolle aanpak in het
buitenland "Back to Church Sunday".
De samenwerkende kerken(Raad van
Kerken) en omroeporganisaties
(KRO/NCRV en EO) in Nederland
gebruiken de meer uitnodigende term
"Kerkproeverij". In de landelijke media
zal hieraan vanaf 1 september ruimschoots aandacht worden besteed.

Een opmerkelijke start van het nieuwe
seizoen. Een uitnodigende geloofsgemeenschap en een uitnodigend
monumentaal gebouw waarvan de
deuren open staan. In een open huis
proeven wat er gebeurt. Een dienst voor
iedereen en met iedereen.
Gemeenteleden nodigen ook zelf
familie en bekenden uit. Ook vandaag
zijn er uitnodigingskaarten en flyers. De
deuren van de kerk staan open en
blijven open tijdens de dienst. De startzondag valt in het ‘Open Monumenten’
weekend.
Ds. Jacob Korf gaat voor en de Leidse
Cantorij geeft aan de startzondag een
extra accent. Het thema van de dienst
- de weg van het eeuwige leven - is het
bekende verhaal van de barmhartige
Samaritaan, zoals verwoord in Lucas
10: 23 - 37. Gebruik zal worden
gemaakt van de resultaten van de
bijeenkomst met gemeenteleden op 20
augustus. We volgen in hoofdlijnen de
gebruikelijke liturgie. Bij het gesprek
met kinderen staat ook de Proeverij
centraal. Kinderen vanaf zes jaar
krijgen bij binnenkomst tasje met
praktische ondersteunende middelen
voor de dienst. De crèche is voor
kinderen tot 6 jaar. Na de dienst is er
koffie, thee en fris met (Nepal) gebak in
de Tuinzaal en Moriaanzaal.
Zie elders in ‘Op de Hoogte’

Gemeentezondag 10 september
(16:00 - 19:00 uur)
Op zondag 10 september is ook onze
gemeentezondag. Daar is alle aandacht
voor de verschillende raden, werkgroepen en ploegen - zie opsomming
hieronder - die binnen onze wijk-

gemeente actief zijn. Er verschijnt een
activiteitenfolder voor het nieuwe
kerkelijk seizoen.
Daarna is er een toelichting op de
invulling van de vacature van predikant
en organist. Vervolgens plakken we de
antwoorden op drie kernvragen over
geloof en gemeentezijn op een centraal
bord.
Tussen 17:00 en 18:15 uur genieten we
van een maaltijd waaraan zoveel
mogelijk gemeenteleden aan hebben
bijgedragen. Hiervoor zijn speciale
intekenlijsten. Graag intekenen bij Jan
v.d. Kamp (janhvdkamp@gmail.com) of
Lisette Crew (lisettecrew@gmail.com).

We sluiten af met de klanken en kleuren
van het “De Swart / van Hagerbeer - en
Willis orgel met aansluitend een sing-in
rond het Willis orgel. Verzoeknummers
kunnen vooraf worden opgegeven.
Voor de kinderen zijn er spelletjes en de
resultaten van de eerste Kliederkerk
van 2 september zijn te zien. Een aantal
kinderen laat hun muzikaal talent horen.
Er komt een bord waarop gemeenteleden hun talenten kunnen schrijven.
Opgave voor deelname aan de
gemeentezondag bij Jan van der Kamp
of Lisette Crew.
De raden, groepen en ploegen zijn:
• Predikant
• Kerkenraad
• Pastorale Raad met Bezoekersgroep,
“Schuif maar aan” en “Jubilarissenmiddag”
• Diaconale Raad en Bakkerij
• Kerkelijk medewerker, Kliederkerk en
Doopouderproject
• Crêche en Kindernevendienst
• Basics
• Jeugd van Tegenwoordig en jongeren
events
• Lectoren
• Geluidsploeg
• Citykerk
• Leerhuis

• Donderdagmorgen gesprekskring
• Bijzonder Kerkenwerk Leiden
• “Op de Hoogte”, Leids Kerkblad en
LBG-website
• Welkom
• Openstellingsploeg
• Koster-beheer, Catering ploeg,
Poetsploeg, Klaarzet - en opruimploeg
Cent van Vliet
---------------

Taartenbakactie voor Nepal.

Volgende week, op de startzondag is
er (uiteraard) weer wat lekkers bij de
koffie in de tuinzaal na de dienst. We
doen dit niet alleen om bij het thema
“de kerkproeverij” aan te sluiten maar
vooral omdat met uw donaties voor dit
gebak geld in te zamelen voor Nepal.
Zoals u weet ging het geld naar het
dorp Changu waar ons gemeentelid
Ram vandaan komt. Door de
aardbeving van 2015 is het dorp (net
als de rest van Nepal) zwaar getroffen.
Het land is nog steeds in opbouw en nu
is het ook nog getroffen door een
watersnoodramp. Ramp op ramp voor
dit land. In totaal zijn ruim 16 miljoen
mensen in de regio (Bangladesh en
Nepal) getroffen en is er meer dan
510.400 hectare bebouwde grond
vernietigd. Er is nu in het land erg veel

behoefte aan geld voor basale levensbehoeftes; eten, drinken en onderdak.

theologie iets waardevols kwijtgeraakt? We komen bijeen op de
volgende dinsdagavonden:
12 september, 26 september, 24 oktober, 21 november en 12 december.
Start: 20.00 uur in het Hooglandse
Huys. Iedereen is welkom.
Informatie/aanmelden: Matthijs de
Jong, matthijsjdejong@gmail.com

Beroepingswerk
De bak-actie van 10 september staat
dan ook helemaal in het teken van hulp
voor Nepal na de watersnoodramp.
We hopen dat u ook dan weer gul zult
doneren zodat we een mooi bedrag
naar Nepal kunnen overmaken.
Met groet, Rietje van wijlen

Ps. voor wie meer wil doneren
of erover wil lezen:
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/
08/ruim-16-miljoen-mensen-getroffendoor-overstromingen-in-nepal-enbangladesh

Leerhuis, nieuw seizoen
Geeft de wet ons vreugde?
In het leerhuis gaan we dit jaar op zoek
naar het bijbelse verhaal over ‘de wet’.
Wij associëren ‘wet’ met regels en
verplichtingen, niet met vreugde.
Bij Paulus hoort de 'wet' bij de 'oude'
zaken die we achter ons hebben
gelaten. Jezus spreekt juist met respect
over de wet. En in het Oude Testament
is de wet het hoogste goed, een
geschenk van God. De wet is niet in de
eerste plaats ‘wat jij moet doen’, maar
‘wat God jou geeft’, een heilzame bron
van vreugde. Zijn we in de christelijke

Met vreugde en
dankbaarheid kan de
beroepingscommissie
bekend maken dat de
commissie heeft
gekozen wie zij aan de
kerkenraad gaat
voordragen voor de
vacature van
wijkpredikant. Aan de hand van het
predikantsprofiel heeft de commissie
alle kandidaten besproken,
velen beluisterd en met een aantal van
hen persoonlijk gesproken. De
commissie is blij met de voor te
dragen predikant, die goed past bij het
profiel en onze gemeente.
Het verdere proces verloopt als volgt.
Op 13 september besluit de
wijkkerkenraad over de voordracht van
de beroepingscommissie. Daarna
besluit de algemene kerkenraad op 26
september in een gezamenlijke
vergadering met de wijkkerkenraad.
Hierna volgt een vergadering van de
leden van de LBG, die gepland staat op
8 oktober na de kerkdienst. Op deze
bijeenkomst doet de beroepingscommissie verslag van het proces en
geeft een toelichting op de gekozen
predikant. Na instemming van de
stemgerechtigde leden met de door de

kerkenraad gekozen kandidaat, zal de
predikant worden beroepen.
De beroepingscommissie heeft alle
vertrouwen in een goede afronding van
het proces. Wij bedanken alle mensen
die dichtbij ons hebben gestaan met
hun gebeden en gedachten. Die steun
is voor ons onontbeerlijk geweest
gedurende de afgelopen negen
maanden.
Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris

Donderdagmorgen Gesprekskring
Deze kring komt om de 3 weken op
donderdagmorgen bijeen tussen 10.00
en 12.00. De sfeer is ontspannen en we
bespreken met elkaar allerlei onderwerpen die (iets) met kerk en maatschappij te maken hebben.
Deze onderwerpen worden ingeleid
door (ervarings-) deskundigen. Af en
toe wordt een excursie gemaakt. De
eerste bijeenkomst: 14 september
(10.00-12.00) in het Hooglandse Huys.
Aanmelden:
boersema@cml.leidenuniv.nl.

Lectoren
De groep lectoren verzorgt de eerste
Bijbellezing tijdens de eredienst.
De contactpersoon is
Hetty Veldhuyzen van Zanten.
Elske Burger en Constantin Muller
hebben zich reeds opgegeven.
Wie belangstelling heeft, graag contact
opnemen met Hetty:
(r.j.veldhuyzenvanzanten@gmail.com).

Koffie drinken doopouders
Zondag 17 september drinken we na de
dienst weer koffie met de doopouders in
het Hooglandse Huys.

Breng gerust wat lekkers mee bij de
koffie. Voor speelgoed en knutselwerkje
wordt gezorgd. Meer info: Lisette Crew.

Eerste “Schuif maar aan”
op 14 september
Het maandelijkse
maaltijdenproject
‘Schuif maar Aan’
is voor alleenstaanden en
ouderen. Marieke
van Hoffen en Jeanine Geijtenbeek
stellen hun huis ter beschikking en
bieden voor € 5,00 een maaltijd aan.
Gastvrijheid staat centraal en voor
alleenstaanden is er geen
leeftijdsgrens.
Halen en brengen is mogelijk!
Aanmelding:
jeaninegeijtenbeek@gmail.com.

Werkgroep Citykerk
De werkgroep ‘Citykerk’ legt de
verbinding met activiteiten in de stad.
Dat zal op zaterdag 9 september het
geval zijn. Wie doet mee?
Graag opgave bij: Cent.kerk@xs4all.nl

Doopdienst
Op 8 oktober is er een doopdienst
waarin ds. Jacob Korf voorgaat.
Meerdere ouders hebben reeds hun
belangstelling aangegeven.
Aanmelding: jacobkorf@ziggo.nl
of (06) 46 01 77 88.
‘Stiltewandeling’
Donderdag 7 september
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur
Kosten voor koffie/thee + donatieplek € 6.Contact: truus.kees@ziggo.nl,
0623580400 of 0628396381

Orgelpromenade Hooglandse Kerk
De (succesvolle) reeks promenadeconcerten loopt in september
nog even door.
Op zaterdag 9 september – tijdens open monumentendag – speelt
de 21-jarige organist Leendert Verduijn op het Willisorgel een
programma met goed in het gehoor liggende Frans romantische
orgelwerken.
Op zaterdag 16 september bespeelt Sander Booij het
De Swart-van Hagerbeer orgel. Sander is bij ons bekend omdat
hij al een aantal jaren regelmatig in onze kerkdiensten te beluisteren
is. Sander is werkzaam in de orgelbouw en is organist van de
Grote Kerkte Wijk bij Duurstede. Hij speelt werken van Sweelinck,
Weckman, Böhm en Bach.
Aanvang van de concerten zijn steeds 13.30 uur en zijn gratis bij te wonen.

Agenda
5 september
9 september
10 september
12 september
13 september
14 september
17 september

Moderamen
Orgelpromenade
Start/gemeentezondag
Leerhuis
Kerkenraad
Donderdagmorgen kring
Evensong

20.00 uur
13.30 uur
16.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
17.00 uur

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

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 17 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 11 september.
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

jacobkorf@ziggo.nl of (06) 46 01 77 88.

