
Predikant Ad Alblas neemt afscheid
'Ikkon dertig jaar mezelf zijn1

LEIDEN - Minstens tweeduizend keer
ging hlj voor in een dienst waarvan
zo’n 1500 keer in een dienst van de
Leidse Binnenstadsgemeente (LBG)
in de Hoogtandse Kerk. Zondag 2
juli om 14.30 uur is de laatste dienst
waarin Ad Alblas (Utrecht, 1951)
preekt voor hi] met emeritaat gaat.
Op vrljdagavond 30 juni volgt eerst
een feestavond voor belangstellen-
den waarin zijn favoriete muziek uit-
gevoerd gaat worden door musici die

; h*j bewondert.

door Sandra van Beest

Een veelzijdig man, zo kan Ad
Alblas, in 2015 benoemd tot ere-
burger van Leiden, gerust worden
genoemd. Hij houdt van zijn vak,

dat isaan alles te merken.Een bood-
schap verwoorden kan hij als de
beste. In de LBG waar Alblas al drie
decennia voorgaat,hoort een ti*ouw
publiek hem wekelijks Bijbeiuitleg
geven. Van kinds af aan was Alblas
gewend kerkdiensten te bezoeken.
Hij hoefde niet ver van huis tegaan:
zijn vader was 00k predikant. Zijn
moeder werkte voor haar huwelijk
als controleur voor eenmelkfabriek
en na haar trouwen, als predikants-
vrouw, voor vrouwenverenigingen
en als kinderoppas tijdens de dien-
sten. Alblas is de oudste van vier
kinderen en hij verhuisde geregeld
met zijn vader, moeder, zussen en
broer.Zo woonde hij in Scherpenis-
se (Tholen), in Boven-Hardinxveld
en in Huizen. 'Op die manier leer je
makkelijk contact te maken.'

zijn geboortestad om er vervolgens
aan een studie theologie te begin-
nen. Een van de studenten met wie
Alblas optrok. was Andries Knevel.
De Gereformeerde Bondsgemeente
waaraan hij gewend was, sprak
Alblas na verloop van tijd minder
aan: "Ik schoof op van rechts naar
het midden."
Als student werd Alblas al snel
actief voor de Hervormd Gerefor-

Dominee Ad Alblas voor de Hoog-
landse Kerk waar hij op 2 juli voor het
laatst voorgaat voordat hij met emeri-
taat gaat (Foto: Sandra van Beest).

een pastorale psychologische leer-
gang. "Dit heeft mij in sterke mate
gevormd."
In 1987 nam hij een beroep uit
Leiden aan omdat er heel wat te
doen was. De Hervormde Kerk
bestond nog uit verschillende wijk-
gemeenten die diensten hielden in
verschillende gebouwen. Aan hem
en de toenmalige kerkenraad de
zware taak om twee gebouwen af
te stoten. "Een hele klus, als je als
35-jarige in een nieuwe gemeente
begint.” Zijn huwelijk was een jaar
eerder gestrand en hij kwam alleen
naar Leiden. "Ik hebals voorwaarde
gesteld dat over mijn scheiding niet
moeilijk werd gedaan en dat werd
geaccepteerd; ik heb er nooit meer
iets over gehoord."

meerde Jeugdbonden (HGJB). Voor
Dabar deed hij evangelisatiewerk
op campings en hij werd jeugdwer-
ker in dienst van de kerk. "De spoor-
de mensen op de markt aan om te
lezen wat er op de rand van hun
gulden geschreven stond". vertelt
hij lachend.Alblas trouwde jong en
kreegdrie kinderen. In1979 had hij
al veel gepreekt als kandidaat. Het
bleefnietonopgemerkt Opzijn 27e
kreeg hij maar liefst dertien beroe-
pen van kerken uit het hele land.

Midden
Hij ging hij naar soriale academic
De Horst maar vond daar niet wat Hij koos voor de Watergraafsmeer.
hij hoopte aan te treffen; hij miste "Ik hebhierdeAmsterdamseSchool
de christelijke spiritualiteit. Hij wat theologie betreft: leren kennen
verliet de opleiding en ging twee en was daar erg van gecharmeerd ”

jaar Grieks en Latijn studeren in Verder volgde hij vijftien jaar Iang

Kerstnachtdienst
De mooiste dingen die hij heeft
meegemaakt in de LBG? "Het feit
dat de LBG er is gekomen, is een
Godswonder.Daterenergie isgeko-
men! Ook de eerste kerstnacht-
dienst in de Pieterskerk is onver-
getelijk. Er kwamen 3.5 duizend
mensen op af. Ik kon zelfs niet bij
de kansel komen, zo vol was het!",
vertelt Alblas enthousiast. "Ook
de paasweek levert elk jaar mooie
ervaringen op. Verder leveren de
zogenaamd gewone momenten'

natuurlijk al tal van mooie ervarin-
gen op. Het gewone is bijzonder."
Alblas is inmiddels meer dan 25
jaar getrouwd met Kathelijne die
hij naast zijn vrouw ook zijn meest
toegewijde kerkganger noemt.
°Ze heeft mij gesteund en geinspi-
reerd. Studiegenoten hadden nooit
verwacht dat ik dertig jaar in een
gemeente zou blijven. Ik stond
bekend als veranderingsgezind,
iemand die wil experimenteren.
Niet iemand die dertig jaar in Lei-
den zou blijven. Dat ik dertig jaar
mezelf heb kunnen zijn, geeft ener-
gie en maakt blij."

Dominee Ad Alblas te midden van een deel van de kerkgangers van de Leidse
Binnenstadsgemeente (Foto: pr/LBG).•

EEN UITGEBREIDE VERSIE VAN DIT ARTIKEL
IS BINNENKORTTE LEZEN OP DE SITE VAN DE
LBG: WWW.LEIDSEBINNENSTADSGEMEENTE.
NL.•
De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-cuiturele inrtiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle reiigies en maatschappelijke
stromingen.Reageren? Maii'adres:
RvKLeidenNieuws@gmaii.com.*




