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Zondag 27 januari 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 27 januari 2013
Voorganger: ds A. Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen

Vieren:
Zondag 27 januari, ds A. Alblas. Viering Heilige Doop. Thema: ‘De geest
brengt mensen in beweging’.
Zondag 3 februari, ds. A. Alblas. Heilig Avondmaal. Medewerking van de
Leidse Cantorij. Thema: ‘De overvloed van God’.
Zondag 10 februari, mw. ds. M. Driessen.
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Cantatedienst
Hooglandse Kerk, aanvang 19.00 uur
‘Alles nur nach Gottes Willen’
Voix jolies en Amici della Musica
o.l.v. Frank de Groot

Bijbels kunnen gestuurd of gebracht
worden naar:
Nederlands Bijbelgenootschap
Postbus 620
2003 RP Haarlem
o.v.v. recycling bijbels

Actie NBG:
Geef uw oude bijbel een nieuwe
kans!

Bezoekadres:
Zijlweg 198
2015 CK Haarlem
Uiteindelijk zal bekend worden gemaakt
wat er met het verzamelde papier is
gedaan.

Wat doet u met uw oude, stukgelezen
bijbel? Veel mensen hebben er moeite
mee hun oude bijbel bij het oud papier
te gooien. De uitgeefpartner van het
Nederlands Bijbelgenoootschap,
Uitgeversgroep Jongbloed, wil uw oude
bijbels graag hebben voor een recyclebijbelactie.

Info: NBG Haarlem

Gezamenlijke Vastenmaaltijd en
Vesper
Ook dit jaar is er op Aswoensdag; 13
februari 2013 een Vastenmaaltijd en
een ingetogen Vesper aan dit begin van
de veertigdagentijd vóór Pasen. We
bieden u een sobere maaltijd om goed
stil te kunnen staan bij mensen die te
weinig te drinken en te eten hebben, of
zelfs helemaal niet. Voor hen houden
we ook een inzameling. De maaltijd is
van 18.30-19.30 uur in het
Hooglandsche Huys.

Oude en onbruikbare bijbels worden
ingezameld en het papier wordt gebruikt
voor het maken van nieuwe bijbels en
bijbel-uitgaven. Jongbloed heeft daarvoor contacten gelegd met een Frans
recycling-bedrijf.
Omdat zeer veel mensen over de hele
wereld niet zelf een bijbel kunnen betalen, subisidiëren de bijbelgenootschappen bijbels om die ver onder de kostprijs te kunnen verspreiden. Als de
kostprijs lager is dankzij het hergebruik
van bijbelpapier kunnen er dus meer
bijbels wereldwijd verspreid worden.
Door mee te doen aan deze actie wordt
dus indirect bijgedragen aan de verspreiding van de Bijbel wereldwijd.

Aansluitend is er een vesper, waar ook
mensen aanschuiven die niet aan
maaltijd hebben deelgenomen. Dat
moment van stilte en gebed houden we
in het hoogkoor van de Hooglandse
Kerk, sommige zittend, de meeste
staande. We zingen zonder
orgelbegeleiding, luisteren naar
ingetogen teksten en een korte uitleg
van wat op deze dag in de wereldwijde
kerk wordt gevierd.
Gaandeweg is dit initiatief verbreed.
Aanvankelijk begonnen vanuit de
Binnenstadsgemeente, gingen leden

Wellicht een idee om individueel of
binnen de LBG oude bijbels in te
zamelen en ervoor te zorgen dat
anderen daardoor (opnieuw) kennis
kunnen nemen van het oude Woord,
dat toch altijd nieuw blijft.
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van de Ekklesia mee doen en vorig jaar
schoven ook leden van de Marewijk
gemeente aan. Dat resulteert in een
gezamenlijk (cluster-)initiatief.
Opgave voor de maaltijd bij Joost van
Kempen (jmvankempen@hotmail.com).
U kunt zich aanmelden t/m donderdag
7 februari 2013.

Bijbelse Kernfiguren
Op woensdag 30 januari staat de
Deelnemers van deze kring weer een
‘ontmoeting over de tijden heen’ te
wachten met een bekende figuur uit de
bijbel,geintroduceerd en ingeleefd door
één van de deelnemers. Belangstellenden kunnen komen snuffelen of
aanhaken.
De kring is in het Hooglandse Huys
vanaf 20.00 uur

Voor deelname aan de vesper is geen
opgave nodig: de ingang is bij het
Hooglandsche Huys, Hooglandse
kerkgracht, hoek Moriaansteeg.

Kerkbalans 2013
Wat is de kerk u waard?
Afgelopen week zijn weer veel vrijwilligers op (sneeuw)pad geweest om de
retourenveloppen bij u op te halen.
Mocht er onverhoopt toch niemand bij u
aan de deur zijn geweest is het goed
om te weten dat u de antwoordenveloppe ook kunt sturen naar:
Kerkelijk Bureau Leiden
Antwoordnummer 10458
2300 WB Leiden
(postzegel niet nodig)
Alvast hartelijk dank.

Cantatedienst
27 januari om 19.00 uur

Dirigent Frank de Groot
De cantate voor deze zondag klinkt
vanavond in de HooglandseKerk.
Het is ‘Alles nur nach Gottes Willen’,
uitgevoerd door Voix jolies en Amici
della Musica o.l.v. Frank de groot.
Solisten zijn sopraan Ginette
Puylaert,alt charlotte Stoppelenburg
En bas Jorne van Bergeijk; Theo Visser
bespeelt het orgel.
De tekst blijft dicht bij het evangelie
over de genezing van de zoon van de
Romeinse centurio. De beeldende tekst
krijgt indrukwekkende muzikale uitwerking. In de overweging wordt
toegelicht op welke manier dichter
Salomon Franck en componist Johann
Sebastian Bach het bijbelverhaal
opvatten.
Voorganger is ds. Ad Alblas.

Beddengoed
gevraagd..
Voor de Diaconie
Franstalige Afrikanen
en het huis
Makaazi Ya Imani worden nog
dekbedovertrekken, kussenslopen,
hoeslakens, matras beschermers,
dekens en handdoeken gevraagd.
Af te leveren in de Bakkerij op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur en op
vrijdag tot 12.00 uur
Doopouderproject
Dinsdag 29 januari a.s. is er weer een
avond van het doopouderproject. De
deelnemers zijn, zoals gebruikelijk,
weer persoonlijk benaderd per mail.
Inloop vanaf 17.45 uur in de Tuinzaal.
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Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 10 februari 2013.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 februari 2013.
Website
Bezoek ook de vernieuwde website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Verborgen verleden met Daphne Bunskoek in de Hooglandse Kerk
Verborgen
verleden
met
Bunskoek
in de Hooglandse
Kerk
Eind vorig jaar
zijn er in
deDaphne
Hooglandse
kerk opnames
geweest met
Daphne
Bunskoek voor de serie 'Verborgen verleden' en haar verborgen verleden in
Eind vorig jaar zijn er in de Hooglandse kerk opnames geweest met Daphne Bunskoek
de
kerk. Presentatrice
enverborgen
journaliste
Daphne
voorHooglandse
de serie 'Verborgen
verleden' en haar
verleden
in deBunskoek
Hooglandsegaat
kerk.in
deze
aflevering
(uitgezonden
afgelopen
zoek naar
haarnaar haar
Presentatrice
en journaliste
Daphne
Bunskoek zaterdag)
gaat in dezeop
aflevering
op zoek
familiegeschiedenis.
In elke
aflevering
de NTR-serie
gaat een
andere
familiegeschiedenis.
In elke
aflevering
van devan
NTR-serie
gaat een andere
prominente
Nederlander
zoek naar zijnop
of zoek
haar familiegeschiedenis.
prominenteop
Nederlander
naar zijn of haar familiegeschiedenis.
Een prachtige aflevering van alweer de vierde reeks van Verborgen verleden!
Een prachtige aflevering van alweer de vierde reeks van Verborgen verleden! De
De herhaling van dit programma is morgen (maandag 28 januari) om twaalf
herhaling van dit programma is morgen (maandag 28 januari) om twaalf uur ’s middags
uur ’s middags te zien op Nederland 2. Daarna is het nog een maand te zien
op Uitzending gemist.

Agenda
27 januari
30 januari
29 januari
7 februari

Cantatedienst
Bijbelse kernfiguren
Doopouderproject
Gesprekskring Kerkgeschiedenis

19 00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

10.00 uur

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:
Aad Hamoen
Wim Timmers
Hetty Veldhuyzen van Zanten
Wijkpredikant:
Ds. A. Alblas, Jac. P.Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
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