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Zesentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 14 januari 2018
Voorganger: ds. I. PijpersHoogendoorn
Organist:
J. Pijpers

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

Vieren:
Zondag 14 januari, ds. I. Pijpers-Hoogendoorn, Zutphen;
Zondag 21 januari, ds. B.J.J. Boter, Voorschoten; thema: “en Hij deed het
niet”, over God die op zijn schreden terugkeert (Jona 3);
Zondag 28 januari, ds. A. Kooijman, Leiden; over valse en ware profetieën.
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28 januari 2018, 19.00 uur in de Hooglandse Kerk:

J.S. Bach, Cantate BWV 144
“Nimm, was dein ist, und gehe hin”

Amici della Musica koor en orkest
o.l.v. Frank de Groot
Tanja Obalski, sopraan
Pierrette de Zwaan, alt
Marc van Heteren, tenor
Liturg: ds. Charlotte van der Leest, Den Haag

Labyrintavond
Donderdag 18 januari organiseren we
voor het eerst een avond rond het
Labyrint. Er is dan gelegenheid om het
Labyrint te lopen.
We zorgen
voor een
mooie
werkvorm,
en er is
gelegenheid tot
napraten. Locatie is Hooglandse Kerk
(ingang Hooglandse Huys) aanvang
20:00 uur. Je kan je voor de avond
opgeven door een mail te sturen aan:
labyrint.pgl@gmail.com.

Ook u kunt zich bij Jan aanmelden.
Hoe meer chauffeurs, des te minder
vaak bent u aan de beurt om te rijden.
Meldt u aan!
Hetty Veldhuyzen van Zanten

Kerst en Nieuwjaar
De prachtige dagen van Kerst liggen
achter ons. We hebben gevierd,
gezongen en - het meest inspannend geluisterd. Drie vieringen in de
Pieterskerk met in totaal 3000
belangstellenden en een Kerstochtendviering in de Hooglandse kerk. Velen
hebben elkaar ontmoet en sommigen
hebben eenzaamheid, leegte en
verdriet ervaren. Het met Kerst geboren
kind trekt met ons mee het nieuwe jaar
in. Een jaar waar onze nieuwe
predikant, ds. Margreet Klokke, haar
intrede zal doen. Een jaar waarin we
een nieuwe organist en kerkelijk
medewerker zullen verwelkomen.
Nieuwe mensen, nieuwe inspiratie en
nieuwe initiatieven in een vertrouwde
omgeving.

Marius van der Heul

Werkgroep vervoer, een oproep
Het mag bekend zijn dat een aantal
gemeenteleden, bij toerbeurt,
zondagsmorgens een echtpaar ophaalt
om naar de Hooglandse kerk brengen.
In de loop van de tijd is gebleken dat er
inmiddels meerdere personen,
meestal ouderen, graag van deze
dienst gebruik zouden willen maken,
maar niet weten hoe dat geregeld zou
moeten worden. En misschien zijn er
wel mensen onder u van wie we niet
weten dat deze wens bij hen bestaat.
Degene die alles
coördineert is
Jan Wolzak,
Tel. 5145063 of email:
jan.wolzak@gmail.com.
Als u graag in aanmerking zou willen
komen voor deze dienst kunt u zich bij
hem opgeven. Wel moet u weten dat u
wekelijks opgehaald wordt en ook
weer netjes thuisgebracht zult worden.
Misschien zijn er wel onder u mensen
die zich zouden willen aanmelden als
chauffeur. Want: als het storm loopt…!

Verlenging contract
Het contract met onze zogenoemde
overbruggings-predikant, ds. Jacob
Korf, is verlengd tot 17 maart.
Het is een klein wonder hoe rijk we met
hem gezegend zijn in de periode tussen
twee fulltime predikanten. Het pastoraat
heeft een nieuwe impuls gekregen, de
sacramenten zijn bediend en de kringen
draaien door.
Gemeentebijeenkomst 14 januari
De kerkenraad nodigt u uit voor een
gemeentebijeenkomst vandaag
aansluitend op de eredienst. We
verwachten velen om 11.45 uur in de
Moriaanzaal. We bespreken dan het
Beleidsplan Kerkmuziek dat ter voor2

bereiding van de invulling van de
vacature organist is opgesteld. Kopieën
van het plan zijn op papier beschikbaar.

liedjes en velen daarvan zijn klassiekers
geworden! Op scholen en kinderkoren
wordt regelmatig hun liedjes gezongen.
Zoals zij zelf zeggen: “wij vinden het
prachtig om muziek te maken en daarin
samen met jong en oud de liefde voor
God te uiten”.
In februari komen zij naar Leiden! Het
cluster Binnenstadskerken
van de
Protestante
Gemeente
Leiden organiseert samen
met Marcel en
Lydia een gratis
kinderconcert
op zaterdagmiddag
3 februari in de
Marekerk. Een spetterend concert
waar voor wij alle kinderen en hun
ouders, opa’s of oma’s van harte
uitnodigen! Dit beloofd een fantastische
middag te worden.
De kerk is open vanaf 14.30 uur en om
15.00 uur gaan we met zijn allen
genieten van de dit bijzondere kinderconcert. Kom lekker zingen en luisteren
op 3 februari in de Marekerk!

Kliederkerk
De volgende Kliederkerk is op 27
januari 16.00-18.00 uur in het Hooglandse Huys. De kleintjes gaan dan op
reis, wandelend door de kerk, om het
verhaal van Abraham en Sara te
ontdekken. Daarna zijn er activiteiten en
knutsels om het thema uit te werken.
We sluiten af door met elkaar te
eten. (Facebook: Kliederkerk in Leiden).
Bewust geloven
Ds. Jacob Korf is bereid gevonden de
eerste maanden de groep ‘Bewust
geloven’ te leiden. Gesprekken over de
kernpunten van het geloof. Aan het eind
van de serie gesprekken is er een
mogelijkheid om belijdenis te doen.
Belangstellenden kunnen zich melden
bij jacobkorf@ziggo.nl of 06-46017788.
Kerkenraadsdag
De kerkenraad houdt op 20 januari haar
jaarlijkse kerkenraadsdag. Het thema is:
"Geven wij het gemeente-zijn dit jaar
een extra impuls door het opstarten van
een Pioniersplek of hebben we daar
andere ideeën over?". Dit keer zijn we
in het Marehuis, op loopafstand van de
Hartebrugkerk, waar om 13.00 uur de
klokken door burgemeester Lenferink
zullen worden geluid voor de Actie
Kerkbalans 2018.

Geertrui Betgen

Voorjaarsschoonmaak 3 maart
Er is door ons alweer hard gewerkt om
alle kerstversiering netjes op te ruimen.
De aanmeldingen voor de voorjaarsschoonmaak stromen echter nog niet
binnen. Bij deze nogmaals de oproep
om zaterdag 3 maart te reserveren voor
de grote schoonmaak van de Hooglandse kerk. Graag even aangeven dat je
kunt helpen aan Ronald Hartsuiker,
leden van de poetsploeg of via een mail
naar info@hooglandsekerk.com.

Cent van Vliet

Kinderconcert Marcel en Lydia in de
Marekerk
Al tientallen jaren zijn Marcel en Lydia
een begrip in Nederland.
Ze maakten inmiddels een groot aantal
cd’s met hun eigen geschreven muziek.
Een deel daarvan gevuld met kinder-

Wilma Buijsman
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ACTIE KERKBALANS 2018.
Op maandag 22 januari start de actie kerkbalans 2018.
Thema luid als volgt: “GEEF VOOR JE KERK”.
Wilt u ook een bijdrage leveren voor het rondbrengen van
een aantal enveloppen dan kunt u zich altijd bij mij
aanmelden.
Verder wens ik u allen een zegenrijk nieuw jaar toe.
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

Agenda
17 januari
18 januari
20 januari
27 januari
28 januari
30 januari
03 februari

De
20.0

Kerkenraad
Labyrintavond
Kerkenraadsdag
Kliederkerk
Cantatedienst
Verdiepingskring
Leerhuis
Kinderconcert Marcel en Lydia

20.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
16.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse kerk
Marehuis
Hooglandse Huys
Hooglandse kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Marekerk

volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 28 januari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 22 januari.
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
Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf
Tel. 06-46017788, email: jacobkorf@ziggo.nl
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