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Zesentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 29 april 2018, 10.00 uur.
Voorganger: ds. G. van Dijk
Organist:
Jaap Rus

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Verwarming
Hooglandse kerk

Vieren:
Zondag 29 april, ds. Gerrit van Dijk, Maassluis.
Zondag 6 mei, ds. Margreet Klokke. Tweede in de serie diensten over Jona
met het thema ‘Sta op en ga’. Wie diep valt komt niet zomaar overeind.
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, 10. uur. Ds. Margreet Klokke.
Schriftlezingen uit Jona 3 en 4, Lucas 24, 36-50
Zondag 13 mei, ds. Bert Boter, Voorschoten.
Zondag 20 mei, Pinksteren. Ds. Margreet Klokke.
Muzikale medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
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Genesis 6:5-7

De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Ze bedachten alleen maar slechte
dingen. Dat deed de Heer pijn. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen gemaakt had.
Hij dacht: Ik wil geen mensen meer op de aarde, en ook geen dieren op het land en
geen vogels meer. Want ik heb er spijt van dat ik de mensen en de dieren gemaakt heb.
Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was Noach.
Uit: Bijbel in Gewone Taal

Van de predikant
Sinds 25 april heb ik een adres in
Leiden: Kaiserstraat 49, Jeruzalemshof,
huisje 11, 2311 GV Leiden.
Mijn mobiele
nummer is: 0648228505 (in de
vorige ‘Op de
hoogte’ stond dit
nummer verkeerd,
met één 4 teveel).
Zo weet u mij nu
hopelijk te vinden!
In de eerste week van mei gaat de
nieuwe website ‘live’. Mijn e-mailadres
is gekoppeld aan de website. Het zou
kunnen dat deze het daardoor even niet
doet. Dringende berichten kunt u dan
sturen via mijn persoonlijke mailadres
mrklokke@planet.nl

Wellicht leidt dat tot een gesprek over
wat ons gaande houdt!
Er is nog plaats op de avond bijeenkomsten van 17 en 29 mei en 6 en 14
juni.
Tot ziens in kerk en stad!
hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke

JES Rijnland zoekt vrijwilligers
Coach worden van een jongere?
Of iedere week een uurtje voorlezen bij
een gezin waar weinig aandacht voor
boeken en taal is?
Als COACH ben je gedurende een jaar
ca een uur per week een rolmodel en
stimuleer je een jongere (10-18 jaar) om
zijn of haar talenten te ontwikkelen,
kansen en perspectief te zien en de
negatieve spiraal te doorbreken.
Als VOORLEZER ga je een half jaar
een uur per week langs bij een gezin in
de buurt om voor te lezen. De ouders
zijn gemotiveerd, maar hebben zelf
moeite hun kinderen (tussen de 2 en 10
jaar) te ondersteunen bij hun taalontwikkeling.
In Leiden groeien 2730 kinderen van de
24.000 thuiswonende kinderen in
armoede op (Leiden in cijfers 2017).
JES wil kinderen en jongeren uit deze
groep ondersteunen en motiveren om
tot bloei te komen. Doe je mee?
Meer informatie:
www.jesrijnland.nl/overons/vrijwilligerswerk of bel 071 3420900

De ontmoetingsmiddagen en -avonden
zijn in volle gang. Ik ben blij met deze
mogelijkheid om u en jullie snel beter te
leren kennen. Het thema van de
bijeenkomsten is: ‘Dragende teksten’.
Veel mensen hebben wel ergens in
een laatje stukjes tekst liggen, die ze
ergens uitknipten omdat ze hen aanspraken. Anderen schrijven ze op in
hun agenda of dagboek of fotograferen
ze met hun mobiele telefoon. Het gaat
dan steeds om woorden die hen
inspireren, die ze op bijzondere momenten delen met anderen of die ze er
’s nachts bij pakken als ze niet kunnen
slapen. Soms zijn het bijbelteksten of
kerkliederen, soms gedichten, soms
teksten van een popsong. De teksten
zijn lang niet altijd origineel, maar wel
van waarde voor de persoon in kwestie.
Op de ontmoetingsbijeenkomsten kan
ieder die dat wil zo’n tekst meenemen.

Sandra
Breugem
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Zangers en
zangeressen
gezocht…
Onder leiding
van Ad de
Joode wil een
aantal enthousiaste mensen van de PG
Sassenheim, in het najaar het oratorium
JOZEF, van Marco den Toom en
teksten van Bert Noteboom en Judith
Verwaard gaan uitvoeren.
Er zijn 18 oefenavonden gepland in
Sassenheim.
Daartoe roepen ze zangers en zangeressen op zich te melden voor het op te
richten ”Projectkoor JOZEF”
Inlichting en/of aanmelding via
jozef2018@gmail.com.
of bij lianne.brugman @hotmail.com

Openstelling Hooglandse kerk
Vanaf de tweede week in mei is de
Hooglandse kerk van dinsdag tot en
met zaterdag weer geopend.
Vrijwilligers van de openstellingsploeg
zijn aanwezig om de bezoekers te
ontvangen en rond te leiden in onze
“kathedraal van het licht”. Bij binnenkomst rechts staan zuilen met informatie over de geschiedenis van het
gebouw en er is ook een slideshow te
zien, samengesteld door Niek Bavelaar.
Er staan
vitrines met
een selectie
van voorwerpen die
het verhaal
van de Hooglandse kerk
vertellen.
Muziek klinkt
op de achtergrond en van
tijd tot tijd zijn ook de beide orgels ‘live’
te beluisteren.
Een tafel is aanwezig met daarop een
diversiteit aan informatie over de kerk.
Mocht u ook enkele uren per week vrij
kunnen maken om als gastvrouw of
gastheer op te treden dan kunt u zich
aanmelden bij Ronald Hartsuiker, Tel.
071-5149636. Er is zeker nog plaats!

Bijzonder Kerkenwerk
in de etalage
Lezers van Op de Hoogte kunnen
helpen om de activiteiten van bijzonder
kerkenwerk beter zichtbaar te maken.
De BKL-commissie zoekt mensen die
thuis een raambiljet met de aankondiging van de evensongs, de cantatediensten en de kerstnachtdiensten
willen ophangen. Het gaat om dertien
raambiljetten per jaar, die thuis worden
bezorgd. Met vaste adressen wordt de
zichtbaarheid groter en hoeven er niet
onnodig veel raambiljetten te worden
gedrukt. Dat is gunstig voor de kosten
en het milieu. Wie het bijzonder
kerkenwerk zo wil steunen, kan zich
melden bij de secretaris
(vanderplicht@gmail.com).
Belangstellenden kunnen zich ook
aanmelden voor een nieuwsbrief per
e-mail, met een aankondiging van
komende cantatediensten en de
evensongs.

Nog even dit…
Op de website van de Protestantse gemeente
www.protestantsegemeenteleiden.nl kunt u via
de link onder het kopje Webwinkel

collectebonnen
bestellen en betalen. Eenmalig dient u een
account aan te maken, uw registratienummer
kunt u opvragen
bij info@kerkelijkbureauleiden.nl onder
vermelding van uw naam en geboortedatum, of
telefonisch: 071-5764145.
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Zondagmorgen
Het licht
begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
En grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend
naar het licht.
Ida Gerhardt

Agenda
8 mei
13 mei
15 mei
16 mei
17 mei

Moderamen
Evensong
Leerhuis
Kerkenraad
Donderdagochtendkring

20.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 20 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 14 mei.
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
predikant: Ds. M. Klokke,
Jeruzalemshof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GP Leiden tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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