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Vijfentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 25 februari 2018
Voorgangers: ds. J. Korf /
M.J. de Jong
Organist:
Anton Doornhein

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Kerk in Actie:
‘SchuldHulpMaatje’

Vieren:
Zondag 25 februari, ds. Jacob Korf (liturg) en Matthijs de Jong.
Viering Heilig Avondmaal. Thema: ‘De verheerlijking op de berg’ Lezingen:
1 Koningen19, 9-18 en Marcus 9, 2-10
Zondag 4 maart, ds. Jacob Korf. De derde zondag in de 40-dagentijd met als
thema ‘Ogen’. De lezingen zijn Exodus 20:1-17 en Johannes 2:13-25
Zondag 11 maart, ds. Margreet Klokke. Intrede dienst 15:00 uur.
De Leidse Cantorij, organist Anton Doornhein en blokfluitist Liesbeth Boertien
verlenen medewerking aan de dienst.

In deze Op de Hoogte:










Collecte voor ‘SchuldHulpMaatje’
Diaconale Raad
Intrede dominee Klokke
Muizen en de Voedselbank
Cantatedienst
Voorjaarsschoonmaak
Gelezen in Trouw
Aswoensdag
Agenda

Vrijdag 2 maart, Wereldgebedsdag
20.00 uur, Lutherse Kerk, Hooglandse Kerkgracht 26

Oecumenische viering
voor jong en
Uit oud
de schulden
De liturgie komt dit jaar uit Suriname!
(inloop vanaf 19.30)

Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland
hebben tijdelijk of blijvend schulden.
Alleenstaande
moeders zijn extra
kwetsbaar. In 2011
heeft Kerk in Actie
samen met andere kerken en
christelijke organisaties het project
SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit
project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’
opgeleid om hulpvragers - mensen met
schulden - te begeleiden en te coachen.
Ook In Leiden is SchuldHulpMaatje
Leiden e.o. actief: met zo’n 100
gecertificeerde maatjes worden ca. 200
hulpvragers bijgestaan. Voor jongeren
is er een speciale website waar
jongeren meer te weten kunnen komen
over geldzaken en risico’s van schulden
en waar ze ontdekken hoe ze schulden
kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. Als u maatje wil worden,
meldt u zich dan aan via

de mensen een nieuw onderkomen
voor zichzelf kunnen bouwen.
Zondag 11 februari heeft de Kindernevendienst hiervoor prachtige spaarpotten gemaakt.
Wilt u ook een spaarpot dan kunt u die
via de site kunt downloaden of via de
foldertafel in de kerk meenemen.
Storten via de bank kan ook: NL 02
RABO015.78.50.641.
Deze rekening wordt beheerd door ons
gemeentelid Ram Budhathoki die er op
toeziet dat het geld op de juiste plek
komt.
De Diaconale Raad komt donderdag
3 mei weer bijeen in het Hooglandse
Huys.

11 maart: Feestelijke dienst
intrede ds. Klokke
Beste kinderen, tieners, ouders en
verzorgers van de LBG!
Op 11 maart
komt onze
nieuwe dominee
Margreet Klokke
naar Leiden!
Omdat wij haar
feestelijk willen
onthalen met al onze kinder en (van 0
tot 16 jaar!), hebben wij een plan
bedacht. Tijdens de intrede dienst zal er
een grote houten wensboom in de kerk
staan. Aan die boom hangen wij van
alle kinderen van de LBG een blaadje.
Elk blaadje staat voor een kind of
jongere van de LBG en mag door
hem/haar versierd worden voor de
nieuwe dominee. Met een tekening, een
wens, of misschien alleen je naam en
leeftijd erop geven wij de dominee van
al onze kinderen en jongeren een
boodschap mee. Omdat zij natuurlijk
onze gezichten nog niet kent zou het

SchuldHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl
of bel 06 511 247 43.
De collecteopbrengst wordt onder meer
ingezet om nieuwe maatjes te trainen. Met
deze collecte steunt u het diaconale werk van
Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in
Leiden. Geeft u ook in deze veertigdagentijd?
Dit kan ook op NL65 INGB 0005 7610 38 t.n.v.
Stichting Voor Elkaar Leiden onder vermelding
van SchuldHulpMaatje.

Warm aanbevolen!

Uit de Diaconale Raad
Deze veertig dagentijd willen we aandacht vragen voor het project van Nepal
Samaj Nederland welke vereniging zich
inzet voor de slachtoffers van de waters
noodramp die honderd duizenden
Nepalezen dakloos heeft gemaakt. We
gaan sparen voor bouwmaterialen waar
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heel leuk zijn als er ook van iedereen
een pasfoto op het blaadje wordt
geplakt. Dan herkent zij ons vast veel
sneller! Kortom je krijgt de komende
weken een blaadje mee naar huis van
de leiding van jouw groep, versier hem
en plak er een foto op met je naam erbij
en neem hem voor 4 maart weer mee
terug naar de kerk. Dan hangen wij hem
in de boom! Als er vragen zijn of je hebt
nog geen blaadje aarzel niet en kom
even naar de leiding van jouw groep!

Voorjaarsschoonmaak
Aanstaande zaterdag 3 maart om
10.00 uur gaat de voorjaarsschoonmaak van start. We poetsen tot uiterlijk
13.00 uur. Zoals gezegd staat de koffie
en thee (met lekkers) klaar vanaf 9.30
uur. Dit ook omdat, zoals gebruikelijk
tijdens het poetsen, de kerk niet
verwarmd wordt.
De ingang is via het Hooglandse Huis
en voor wie niet tegen de kou kan: er
moet genoeg gelapt en gepoetst
worden in het Hooglandse Huis en de
Burchtzaal. Deze ruimtes zijn wel
verwarmd. Voor de hogere klussen in
de kerk is er een hoogwerker aanwezig.
We hopen, naast degenen die zich al
hebben aangemeld, nog meer mensen
te kunnen begroeten zodat alle voorgenomen klussen uitgevoerd kunnen
worden.
Meer informatie bij leden van de poetsploeg, Ronald Hartsuiker of via een mail
naar info@hooglandsekerk.com.

De Jeugdwerkers

Muizen en de voedselbank.
Al sinds enige tijd staat er zondags bij de
ingang van de kerk een krat waar in u
voedsel voor de voedselbank kunt doen.
Helaas is gebleken dat de muizen ook van
dit voedsel houden. Daarom heeft de
Diakonale Raad besloten geen krat meer
neer te zetten, maar weer een paar keer
per jaar over te gaan tot een grote
inzameling. Wilt u toch af en toe wat geven
dan kunt u dat bij de Bakkerij brengen.
De eerstvolgende inzameling is met
Palmpasen, op 25 maart. Wij zullen u daar
later nog aan herinneren.

Namens de poetsploeg,
Wilma Buijsman

Cantatedienst
Vandaag, zondag
25 februari vindt om
19.00 uur een
cantatedienst in de
Hooglandse kerk
plaats. Het Leids Cantate Consort laat
onder leiding van Johannes Gierl een
cantate klinken die Johann Sebastian
Bach in 1725 heeft geschreven voor de
laatste zondag vóór de veertigdagentijd.
De vooruitblik naar Pasen blijkt overduidelijk in het eerste koraal: Jezus
Christus, waarachtig mens en God, die
voor mij aan het kruis genade verwierf.
In deze dienst is ds. Leo de Leeuw uit
Den Haag de liturg. Organist is Bert
Mooiman.

Gelezen in Trouw…
"In mijn studietijd ben ik wat gaan shoppen.
(...) Ik ben uiteindelijk bij de hervormden
uitgekomen, de Hooglandse kerk in Leiden.
Hun muziektraditie is mooier dan die van de
gereformeerden, ze doen iets meer aan
Bach. Het concept kerk vind ik ijzersterk. Je
verenigt een groep mensen een keer in de
week in dezelfde ruimte, om daar samen te
zitten, te staan en te zingen. En te luisteren
naar een intelligente analyse van complexe
teksten, waar je ook nog door geïnspireerd
kunt raken. Waar vind je zoiets nog? Een
plaats waar mensen vrijwillig naartoe gaan
om zich buiten de dagelijkse gang van
zaken te concentreren op datgene wat het
dagelijks leven overstijgt."
Wilfred de Bruijn
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Aswoensdag
Op 14 februari op Aswoensdag hebben
we samen met de Ekklesia en de Marewijk
stil gestaan bij de begin van de 40-dagentijd.
Er was een heerlijke pompoensoep bereid en
brood gebakken door Truus Zaalberg.
Ds. Jacob Korf heeft ons verteld over de
achtergrond van het vasten.
Na afloop konden we een vrijwillige bijdrage
geven voor de gemaakte kosten.
Na aftrek van de kosten konden we
€ 163,20 geven aan ons Nepalproject.

Foto:. Jacob Korf

Agenda
25 februari
2 maart
3 maart
6 maart
8 maart
11 maart
14 maart
15 maart
20 maart

Cantatedienst
Wereldgebedsdag
Voorjaarsschoonmaak
Moderamen
Donderdagmorgenkring
Intrededienst ds. M. Klokke
Kerkenraad
‘Schuif maar aan’
Leerhuis

19.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
20.00 uur

Hooglandse kerk
Lutherse kerk
Hooglandse kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse kerk
Hooglandse Huys
Marieke
Hooglandse Huys

Kliederkerk Zaterdag 24 maart
van 16:00 uur tot 18:00 uur, in het Hooglandse Huys.
Voor aanmeldingen voor de viering van 24 maart, alsook voor mensen die willen
meedenken/meewerken: janhvdkamp@gmail.com

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 11 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 5 maart.
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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