Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 10 februari 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk
met Vrijzinnige Protestanten:
Zondag 10 februari 2013
Voorganger: mw.ds M. Driessen

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

Vieren:
Zondag 10 februari, eredienst, samen met de Vrijzinnige Protestanten met
Marjan Driessen als voorganger.
Woensdag 13 februari (Aswoensdag) van 19.30 tot 20.00 uur: Vesper van
het Binnenstad cluster.
Zondag 17 februari, ds. A. Alblas. Thema: David en de heilzame werking van
zijn muziek.
Zondag 24 februari, ds. A. Alblas. Thema: David, die afziet van geweld tegen
Saul.

In deze Op de Hoogte:
Sobere maaltijd en Vesper op Aswoensdag
Cantatedienst
Bijbelse Kernfiguren
Leidse Cantorij in de Laurenskerk in Rotterdam
Informatieavond Roemenië in de Bakkerij

Zondag 24 februari 2013

Cantatedienst
Hooglandse Kerk, aanvang 19.00 uur
‘Nimm, was dein ist, und gehe hin’
Exultate Deo Voorschoten o.l.v. Leo den Broeder
en het Leiderdorps Kamerorkest

Vesper op Aswoensdag
Het is een heel oude gewoonte om de
zogeheten veertigdagentijd vóór Pasen
te beginnen met een ingetogen vesper.
In de binnenstad is er al weer jaren op
die avond ook een sobere maaltijd, met
extra aandacht voor de mensen die te
weinig 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.

Voor deelname aan de vesper is geen
opgave nodig.
Vesper: 13 februari, 19.30 uur.
Ingang via het Hooglandse Huys.
Cantatedienst
Op 24 februari wordt in de Hooglandse
Kerk de volgende Cantatedienst
gehouden.
De aanvang is om 19:00 uur.
Exultate Deo Voorschoten onder leiding
van Leo den Broeder voert de cantate
BWV 144 uit: Nimm, was dein ist, und
gehe hin. Solisten zijn:
Nelleke den Broeder, sopraan en tenorpartij, Marie Anne Jacobs, alt;
Arjen Leistra, orgel. Met medewerking
van het Leiderdorps Kamerorkest.
Bijbelse Kernfiguren
Op 30 januari stond de deelnemers van
deze kring weer een ‘ontmoeting over
de tijden heen’ te wachten met een
bekende figuur uit de Bijbel, geïntroduceerd en ingeleefd door één van de
deelnemers. Dit maal een hernieuwde
kennismaking met Jonathan. Moest hij
kiezen tussen zijn vriend David en zijn
vader (en koning) Saul, of was hij juist
als (Messiaanse) bemiddelaar tussen
deze beiden precies op de juiste
plaats? Het is nog een verrassing wie er
volgende keer verschijnt.
Belangstellenden kunnen komen snuffelen of aanhaken. De eerstvolgende
kring is in het Hooglandsche Huys
op donderdag 28 februari om 20.00 uur.

Aansluitend is er een vesper, waar ook
mensen aanschuiven die niet aan de
maaltijd hebben deelgenomen. Dat moment van stilte en gebed houden we in
het hoogkoor van de Hooglandse Kerk,
sommigen zittend, de meesten 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
van de Ekklesia mee doen en vorig jaar
schoven ook leden van de
Marewijkgemeente aan. Dat resulteert
in een gezamenlijk (cluster-)initiatief.
Voor de sobere maaltijd was het nodig
zich aan te melden. daarvoor is de termijn inmiddels verstreken.

Leidse Cantorij in de Laurenskerk
Op zondag luiden de klokken van de St.
Laurenskerk in Rotterdam zeker drie,
soms zelfs vier keer om een viering aan
te kondigen.
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Onder de noemer van M25 Roemenië
(zie http://www.m25leiden.nl) helpt een
groep jongeren uit Nederland ieder jaar
deze organisatie tijdens een
werkvakantie.
Een unieke mogelijkheid om kennis te
maken met de woon- en leefomstandigheden van mensen in nood in
een ander deel van Europa, en
daadwerkelijk hulp te bieden daar waar
het nog steeds hard nodig is.
Behalve op de zondagmorgen is er een
variëteit aan diensten zoals Cantatediensten, orgelvespers en klassieke
vespers.
De Leidse Cantorij werd onlangs door
het Laurenspastoraat uitgenodigd om
medewerking te verlenen aan een
Evensong. Zo reisden vorige week
zondag de cantorijleden en dirigent
Hans Brons af naar Rotterdam en
brachten o.a. het O nata lux van
Emma Brown, het Magnificat en Nunc
van Hugh Blair en de Anthem Like as
the hart van Herbert Howels in deze
imposante kerk ten gehore.
Theo Visser begeleide cantorij en
gemeente op het hoofdorgel.

Wat we gaan doen? Werken in de zin
van opruimen, schoonmaken, verven,
klussen en activiteiten met
straatkinderen. En natuurlijk heb je vrije
tijd waarin we ook excursies in de regio
doen.
Wie zoeken we? Jongeren tussen de 16
en 21 jaar, die goed Engels spreken (of
niet bang zijn om dat te doen), die twee
weken in een groep kunnen leven en
werken en die in de aanloop ( t/m juni)
de tijd hebben én nemen om zich in te
zetten voor sponsoracties.
De kosten voor deelname bedragen
€ 550,- (inclusief vliegticket, slapen en
eten!).

Informatie avond Roemenië
Heb je al vakantieplannen? Wat dacht
je van Roemenië?
Sinds 1988
zijn er
vanuit
Diaconaal
Centrum De
Bakkerij in
Leiden
contacten
met een diaconale hulporganisatie in
Targu Mures, Roemenië. Deze diaconie
helpt weeskinderen, straatkinderen,
bejaarden, arme en dakloze gezinnen
en iedereen die hulp zoekt.

De werkvakantie is gepland tussen
zaterdag 20 juli en maandag 5 augustus
2013 en duurt 12 dagen. De precieze
data van vertrek en terugkomst worden
vastgesteld als het aantal deelnemers
bekend is en we dus tickets gaan
bestellen.
Dinsdag 19 februari 2013 van 19:30 tot
20:30 is er een informatiebijeenkomst in
Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de
Oude Rijn 44 b/c in Leiden. Opgeven
voor deze avond kan bij Jeroen Ernst ,
Tel. 071-5144965 – email:
jeroenernst@debakkerijleiden.nl
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 24 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 februari.
Website
Bezoek ook de vernieuwde website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
13 februari
24 februari
26 februari
28 februari

Sobere maaltijd
Vesper
Cantatedienst
Leerhuis Johannes
Kring Kerkgeschiedenis
Bijbelse Kernfiguren

18.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
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