Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 24 februari 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 24 februari 2013
Voorganger: ds A. Alblas

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

Vieren:
Zondag 24 februari, ds. A. Alblas. Zondag ‘reminiscere’(gedenk Uw barmhartigheid). De lezing uit 1 Samuel 24 vertelt ons over de barmhartigheid van
David ten opzichte van zijn vervolger Saul. Thema ‘de zachte krachten zullen
zeker winnen.
Zondag 3 maart, ds. A. Alblas. Zondag ‘oculi’(Mijn ogen zijn bestendig op de
Heer).Medewerking van de Leidse Cantorij.
Zondag 10 maart, ds. A.Alblas. Zondag ‘laetare’ (verheugt u!)
Bevestiging van ambtsdragers.

In deze Op de Hoogte:
Oude bijbel, nieuwe kans
Compassion
Vastenmaaltijd en Vesper

Transport
naar Roemenie
Cantatedienst
Paasbrodenactie
Bijbelse kernfiguren
Aswoensdag
Kerkbalans
Hemelse koren in de Hooglandse kerk
Cantatedienst

Zondag 24 februari

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

Geroepen tot Compassie
Dit thema stond centraal op een avond
van ons doopouderproject zo’n anderhalf jaar geleden. Handen en voeten
geven aan compassie, dat doet ook Lia
van der Laan, die via Compassion
Nederland een kind sponsort in
Ethiopie.Zij bezocht twee jaar geleden
haar sponsorkind en geeft kort haar
bevindingen weer.

Twee banken met een pad ertussen
zonder tafel.
Velen lagen te slapen op de straatstenen…en hiervoor moet dan ook nog
huur voor worden betaald.
We bezochten tijdens deze reis ook
veel projecten waar de kinderen allerlei
lessen krijgen in bv. hygiene.
Er is heel veel te schrijven over deze
reis maar dat voert te ver in dit stukje.
Misschien bent u al bekend met het
werk van Compassion, anders heb ik
uw nieuwsgierigheid misschien gewekt.
Desgewenst kan ik een power-point
presentatie geven over deze reis.

Compassion
Al jaren ben ik
sponsorouder
via Compassion
Dat is een wereld wijde organisatie die als
doel heeft kinderen uit de
armoede te
helpen.
Maandelijks doneer je een vaste bijdrage voor je sponsorkind. De kracht
van Compassion is de werkwijze. Ze
gaan niet te werk op eigen houtje maar
zoeken altijd eerst aansluiting bij een
plaatselijke kerk. Samen komen ze dan
tot een Compassionproject waar je
sponsorkind wordt opgevangen.
Wereldwijd zijn er momenteel ruim zesduizend projecten. Zelf heb ik o.a. een
kind uit Ethiopie die ik twee jaar
geleden mocht bezoeken. We waren
met een groep sponsorouders die
allemaal één of twee kinderen in
Ethiopie sponsoren. Het was
hartverwarmend je kind vast te kunnen
houden, met ze te spelen, te kleuren en
nog veel meer. Maar hartverscheurend
als je hun huisjes bezoekt van twee bij
vier meter..
Alles wat de mensen bezaten was zo’n
huisje wat niet meer was dan wat golfplaatjes en een dak van plastic. Geen
keuken, geen toilet en geen water.

Lia van der Laan
lia.vd.laan@casema.nl

Transport naar
Roemenië in april
Half april gaat
basisschool De
Springplank in Leiden
verhuizen naar een
nieuw gebouw met nieuw meubilair. De
oude tafels en stoelen zijn bestemd
voor een basisschool in Targu Mures,
Roemenië. Ze kunnen daar nog jaren
mee! Dus regelen we binnenkort een
vrachtauto, hulptroepen voor het
inladen en gaan we hard aan het werk.
Tussen al die spullen in de vrachtwagen
stoppen we weer dozen met kleding en
beddengoed en incontinentiemateriaal
en SCHONE knuffels en speelgoed dat
echt niet kapot is……U begrijpt het al:
tot 1 april kunt u spullen inleveren in
De Bakkerij, dagelijks tussen half
tien en half vijf, vrijdags vóór twaalf
uur.
Wilt u nog een bijdrage storten voor het
vervoer? Giften zijn welkom op rekening
97065 Diaconie Protestante Gemeente
Leiden o.v.v. transport.
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Bergen beddengoed
en handdoeken werden naar De
Bakkerij gebracht. Veel dank daarvoor.
In Imani, het opvanghuis van de
Diaconie Franstalige Afrikanen, kunnen
ze er weer tijden mee vooruit.

zijn leerlingen spreekt in Johannes 1316. Vooral Johannes 14-16 zal centraal
staan.
Bij Matthijs en Elske is op 5 februari een
meisje geboren, Elise. Van harte
gefeliciteerd! Volgens betrouwbare bron
gaat het heel goed met zowel moeder
als dochter.

Paasbrodenactie
Op 3 en 10maart
kunt u na afloop
van de dienst in
het Hooglandse
Huys voor € 8,50
weer de jaarlijkse Paasbroden bestellen. De opbrengst van deze Paasbrodenaktie komt, na aftrek van de kosten,
ten goede aan de projecten die het
Diakonaal Centrum De Bakkerij opzet.
Dit zijn hulpverlenende projecten in de
regio Leiden, maar ook zijn er werelddiakonaatprojecten.
Dit jaar kunt u kiezen tussen een traditioneel Paasbrood en een honing spelt
Paasbrood. De Paasbroden kunnen
opgehaald worden in het weekend van
23/24 maart; 23 maart van 10.30 tot
13.30 in de Bakkerij of zondag 24 maart
na afloop van de dienst in de Hooglandse kerk.
De commissie ZWO hoopt op enthousiaste bestellingen om zo middels de
Paasbroden het werk van de Bakkerij te
steunen.
De paasbrodenactie van de Bakkerij is
vooral een actie van verbondenheid met
de Bakkerij. De opbrengst van een
brood met aftrek van de kosten is
€ 1,30.
Toos Boersema.

Kerkgeschiedenis
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring 'Wat betekent de kerkgeschiedenis voor ons?' vindt plaats op
donderdagochtend 28 februari van 10 u.
tot 12 u. in het Hooglandse Huys.
We spreken onder leiding van Ab
Ridder over de brief van Paulus aan
Filemon. Voor nadere informatie kunt u
zich wenden tot Jan den Boeft,
telefoon 5132657.
Sobere maaltijd en Vesper.
Het is inmiddels traditie om op Aswoensdag een sobere maaltijd te hebben in het Hooglandse Huys met aansluitend een Vesper in het Hoogkoor
van de Hooglandse kerk.
Net als vorig jaar zijn ook de voor-

Sobere maaltijd

Leerhuis
gangers en gemeenteleden van de LSE
en de Marewijkgemeente uitgenodigd.
Ongeveer twintig mensen van de
verschillende gemeenten gebruikten
met elkaar een maaltijdsoep van mais,

De eerstvolgende avond van het
leerhuis o.l.v. Matthijs de Jong is a.s.
dinsdag 26 februari in het Hooglandse
Huys. Het onderwerp van deze avond
zijn de afscheidswoorden die Jezus tot
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paprika en aardappel met grof bruin
brood. Het Koetshuis heeft de soep
vakkundig gekookt.
Joost van Kempen staat in een gebed
stil bij de luxepositie waarin wij zitten.
Wij kunnen kiezen om een avond
eenvoudig te eten of om minder luxe
goederen in te slaan. Andere mensen
zijn al blij als ze voldoende schoon
drinkwater en eten hebben.
Wil Heesakkers van de LSE leest een
tekst voor van Huub Crijns gebaseerd
op Mattheus 25 waarin al ons menselijke tekortkomen naast de zeven werken van barmhartigheid worden geplaatst. Volgens de schrijver lijken ze
redelijk in evenwicht te zijn.

Vesper
De Vesper werd weer drukker bezocht
dan vorig jaar, een wijde kring om de
paaskaars trotseert de koude.

Vesper
Er wordt uitgegaan van het cluster van
samenwerkende kerken in de Leidse
binnenstadsgemeente, LSE en
Marewijkgemeente.
Tijdens de Vesper wordt beurtelings
gesproken en gebeden door Ad Alblas,
voorganger LBG, Wil Heesakkers LSE,
Joost van Kempen LBG, Joost
Kosten, Marewijkgemeente, Henk
Schouten voorganger LSE.
Job van Keulen begeleidt de zang van
de Taizéliederen met een blokfluit, wat
een prachtig effect heeft in het
Hoogkoor.
Aan het eind van de Vesper konden
diegenen die dat gewend zijn een
askruisje ontvangen van Henk
Schouten of van Ad Alblas een kaarsje
om het licht in de veertigdagentijd
gaande te houden.
Bemoedigd en verwarmd door dit
sfeervolle en krachtige samenzijn werd
nog even nagepraat alvorens
huiswaarts te gaan.

Toos Boersma vraagt aandacht voor de
Leidse Waterdragers, het project van
twee jonge mensen
die een fietstocht door
Afrika maken om de
waterproblemen daar
voor het voetlicht te
brengen en daarvoor
oplossingen te zoeken. Ook wordt daarmee ons
consumentengedrag onder de loep
genomen.
In deze vastenperiode is het goed om
daarbij stil te staan en ons waterverbruik bewust te verminderen; de kraan
niet laten lopen, korter douchen. En ook
niet teveel eten koken zodat je niets
hoeft weg te gooien en seizoens producten van eigen bodem of omringende landen gebruiken.
De opbrengst van de inzameling bij de
maaltijd; bijna €65,-, gaat naar het project van de Waterdragers.
Joost Kosten van de Markewijk gemeente sluit de maaltijd af met een
toepasselijk gebed.

Namens de ZWO-commissie,
Mieke van der Pauw
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HEMELSE KOREN IN DE
HOOGLANDSE KERK
Op donderdag 14 maart is de Hooglandse Kerk het toneel van ‘Himmlische
Chören!’. In dit grootschalige concert
voert het Leids Cantate Consort meerkorig werk uit van J.S. Bach, zijn oom
J.C. Bach, Praetorius, Schütz en
Schein. Dirigent Wouter Verhage leidt
35 zangers en 12 instrumentalisten, onder wie bespelers van baroktrombones,
dulciaan en zink. Theo Visser bespeelt
het orgel.

Het Leids Cantate Consort voert
jaarlijks in de passietijd cantates en
aanverwante muziek uit op plaatsen
waar mensen die muziek normaliter niet
kunnen beluisteren, onder meer in
ziekenhuizen en zorginstellingen in de
regio Leiden.
Aanvang: 20.15 uur; toegang € 12,50
( €10,00 voor SCOL-donateurs)
inclusief consumptie.
Het concert maakt deel uit van de
concertserie van de Stichting Cathedral
Organ Leiden.

Cantatedienst
Cantate 144 van J.s.
Bach vormt de kern
van de cantatedienst vanavond om
19.00 uur in de
Hooglandse Kerk.
Deze zesdelige cantate stamt uit het
eerste jaar dat Bach in Leipzig werkte
en sluit aan bij de evangelielezing over
de gelijkenis van de wijnboer, die op
een merkwaardige manier afrekening
houdt met de dagloners: ‘Nimm was
dein ist und gehe hin’, het resolute
antwoord op het protest van degenen
Die menen dat zij onderbetaald worden.
Afgesloten wordt met het bekende
koraal ‘Wat mijn God wil geschiedt
altijd’.
Uitvoerenden zijn Exultate Deo uit
Voorschoten o.l.v. Leo den Broeder,
begeleid door het Leiderdorps KamerOrkest. Als solisten werken mee:
Nelleke den Broeder, sopraan en
tenorpartij, Marie Anne Jacobs,alt en
Arjen Leistra, orgel.
De samenzang wordt begeleid door
Theo Visser en voorganger is ds. Ad
Alblas

Het Leids Cantate Consort
Authentieke uitvoeringen van oude
muziek lijken niets bijzonders meer
maar dirigent Wouter Verhage demonstreert het tegendeel. Zo ontdekte
hij in hand- en dagboeken, reisverslagen en brieven van de oude meesters een schat aan informatie die hij in
dit concert toepast.
Strijkers met darmsnaren, middentoonstemming, etc … droge kost? In de
akoestiek van de Hooglandse Kerk
klinken de monumentale composities
straks transparant en hemels. De
diverse ensembles stellen zich
strategisch in de ruimte op, om de
ragfijne lijnen, echo’s en affecten in de
muziek tot hun recht te laten komen.
Wouter Verhage is cellist, pedagoog,
koor- en solozanger, dirigent en
bevlogen duizendpoot. Hij maakt zich
sterk voor muziekprojecten voor jongeren en dirigeert het Leids Cantate
Consort sinds 2012.
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Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 10 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 maart.
Website
Bezoek ook de vernieuwde website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

website Open Kerk Leiden: www.openkerkleiden.nl
Agenda
24 februari
26 februari
28 februari
28 februari
14 maart

Cantatedienst
Leerhuis Johannes
Kring Kerkgeschiedenis
Bijbelse Kernfiguren
Leids Cantate Consort

19.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.15 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

Miniboekje van Het NBG
met het Paasverhaal uit de Prentenbijbel van Marijke ten Cate.
Dit is een mini-uitgave (10½ x 10½ cm) waarin apart het Paasverhaal verteld
wordt . In de prentenbijbel is dat het verhaal ‘Het graf is leeg’.
Een leuk mini-boekje voor kinderen van 4 - 7 jaar voor een mini-prijs. Leuk
om cadeau te doen met Pasen.
Verkrijgbaar in de boekhandel.

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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