Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 13 januari 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 13 januari 2013
Voorganger: Mw. Ds. A.A. van
der Wel, Berkel en Rodenrijs

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: energiekosten

Vieren:
Zondag 13 januari, ds. A.A. van der Wel, Berkel en Rodenrijs. Eerste zondag
van Epifanie. Thema: de doop van Jezus.
Zondag 20 januari, ds. M. de Leeuw, Leidse Diaconessenhuis. Thema: Het
gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw.
Zondag 27 januari, ds. A. Alblas. Viering Heilige Doop. Thema: De Geest
brengt mensen in beweging

In deze Op de Hoogte:
Wisselingen in de Kerkenraad
Nieuwjaarsontmoeting De Bakkerij
Gesprekskring Kerkgeschiedenis
Kerkbalans 2013
Huwelijk van Elias van der Plicht en Elizabeth Kooman
Cantatedienst

De doop van Jezus

‘Ik zou door U gedoopt moeten worden,
en dan komt U naar mij?’

Nieuwjaarsontmoeting
Zoals elk jaar nodigen
de Diaconie
Protestantse gemeente
Leiden en de RK
Diaconie van Leiden
alle belangstellenden
die het werk van de
diaconie een warm hart
toedragen ook in 2013
weer uit voor de Nieuwjaars-ontmoeting
in Diaconaal Centrum De Bakkerij.
U bent van harte welkom op vrijdag 18
januari van 16.30 – 18.00 uur.
Ds. Ton Jacobs, predikant van de
Marewijkgemeente in Leiden, zal de
Nieuwjaarstoespraak houden.
De Nieuwjaarsontmoeting is dit jaar
meteen ook een uitstekende
gelegenheid om diaconaal werker
Jacqueline Schoonwater, die op 8
februari al weer 25 jaar actief is in en
vanuit De Bakkerij, te feliciteren met
haar aanstaande jubileum.

vergaderingen voor en bracht dan trouw
de stukken rond op zijn fiets.
Moderamenleden waren altijd van harte
welkom in zijn huiskamer.
Wij danken Bep, Simone en René voor
hun tijd, inzet, geduld en doorzettings
vermogen.
Gré van der Voorst wil graag een
herbevestiging met de afspraak niet de
hele periode van vier jaar vol te maken.
De kerkenraad heeft daarmee met veel
begrip ingestemd.
Ook Talante van der Molen is
herbevestigd als ouderling BKL. Later
volgt nog de herbevestiging van Marius
van der Heul als ouderling LBG.
Verder is er de bevestiging van onze
nieuwe scriba Manuel Dijkstra.
Hij is geboren in
Apeldoorn en
woont tien jaar in
Leiden. Manuel is
deze zomer
getrouwd met
Mieke, één van
onze lectors. Hij
studeerde
politicologie en
filosofie en
werkt op dit moment bij het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Een jong
talent dat bewust heeft gekozen om
zich voor onze geloofsgemeenschap in
te zetten.

Wisselingen
Voor verschillende kerkenraadsleden zit
hun termijn erop en zij nemen afscheid.
Anderen treden voor het eerst aan of
gaan voor nog een termijn. We hebben
dit jaar voor twee data moeten kiezen.
Op 6 januari was de eerste wisseling en
in maart volgt de tweede. We nemen
afscheid van Bep Verver, die zich heeft
ingezet voor het ouderenwerk, van
Simone van Beest, die communicatie in
haar takenpakket had en van Anneke
van Es als ouderling voor Bijzonder
Kerkenwerk Leiden.
Een bijzonder afscheid van onze scriba
René Vanhaelen, die zich meer dan
twee termijnen heeft ingezet voor het
wel en wee van de LBG. Hij bereidde
het Moderamen en de kerkenraads-

Nieuw in de kerkenraad zijn ook
Fennand van Dijk en Elias van der
Plicht (beiden ouderling BKL).
Wilt ook u hen van harte verwelkomen
en hun geloof, kracht en inspiratie toe
wensen?
Gesprekskring Kerkgeschiedenis
De gesprekskring ‘Wat betekent de
kerkgeschiedenis voor ons?’ komt
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bijeen op donderdagochtend 17 januari
van 10 u. tot 12 u. in het Hooglandse
Huys’. We spreken dan over het gebed
als een onmisbaar onderdeel van
talrijke godsdiensten. Het gesprek zal
onder meer gaan over de woorden
(vaste formules, vrije woordkeuze),
lichaamshouding (zitten, staan,
knielen), gebruik van de handen
(omhoog geheven, vingers in elkaar
gevlochten, plat op elkaar) enz., maar
bovenal over de zin en betekenis van
bidden.
Nieuwe deelnemers zijn ook welkom.
Inlichtingen bij Jan den Boeft (tel.
5132657).

Op bijna alle adressen wordt het
antwoord op 'Kerkbalans' weer
opgehaald ...... maar als de envelop
voor 5 februari niet bij u opgehaald is,
wilt u deze dan sturen naar:
Kerkelijk Bureau Leiden
Antwoordnummer 10458
2300 WB Leiden
(postzegel niet nodig)

Trouwen
Op 22 januari trouwen Elias van der
Plicht & Elizabeth Kooman. Om 19.30
uur is de kerkelijke viering in de
Hooglandse Kerk, waarin samen met de
wijkpredikant de vader van Elias
voorgaat.
Elizabeth
kennen we
van de Leidse
Cantorij en
Elias als
lector en
als ouderling
voor Bijzonder Kerkenwerk Leiden.
Zij schrijven bij hun huwelijks aankondiging het gedicht van Van der Graft

Kerkbalans 2013
De actie Kerkbalans
is de belangrijkste
inkomstenbron van
onze gemeente. De
bijdrage die u betaalt
wordt gebruikt voor de
lopende kosten van de
plaatselijke gemeente. Het gaat dan om
onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten,
pastorale projecten en bijzondere
vieringen.
Het zijn al die kosten die gemaakt
moeten worden om de kerkdeuren open
te houden en om u en vele anderen
welkom te heten.
Als christenen willen we de belangrijke
plek van de kerk in de samenleving
behouden en de boodschap van het
geloof doorgeven aan een nieuwe
generatie. Daarom is ook uw financiële
steun blijvend noodzakelijk. Alleen met
elkaar kunnen wij de gemeente in stand
houden. Wat is de kerk u / jou waard?
De enveloppen van de actie Kerkbalans
worden één dezer dagen verspreid.

‘Adem mij uit en in, ik vul je helemaal,
ik ben jouw nieuw begin,
samen worden wij taal, consonant en
vocaal, koning en koningin’.

Cantatedienst
Op zondag 27 januari om 19:00 uur
wordt in de Hooglandse Kerk de
volgende cantatedienst gehouden.
Uitgevoerd wordt cantate BWV 72 Alles
nur nach Gottes Willen, door Voix jolies
en Amici della Musica olv Frank de
Groot.
Solisten zijn: Ginette Puylaert, sopraan
Charlotte Stoppelenburg, alt
Jorne van Bergeijk, bas.
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit, bij voldoende kopij, op zondag 27 januari
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 januari.
Website
Bezoek ook de vernieuwde website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
16 januari
17 januari
18 januari
27 januari
30 januari

Leerhuis
Gesprekskring Kerkgeschiedenis
Nieuwjaarsbijeenkomst
Cantatedienst
Bijbelse Kernfiguren

20.00 uur Hooglandse Huys
10.00 uur
16.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Bakkerij Oude Rijn
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

De samenstellers van uw nieuwsbrief ontvangen graag uw bijdragen en
mededelingen op het volgende e-mail adres:

opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332KB Leiden
Redactie:
Wim Timmers
Hetty Veldhuyzen van Zanten
Aad Hamoen
Wijkpredikant:
Ds. A. Alblas,
P/A: Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
071-5232488
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