Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 24 maart 2013
Twintigste jaargang

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

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

Vieren:
Zondag 24 maart, Palmzondag. Ds. A.Alblas.
Thema bij de overdenking van de intocht is ’weet wie je binnenhaalt….’
In de Goede Week zijn er vieringen op:
Witte Donderdag om 19.30 uur, Goede Vrijdag om 10.00 en 19.00 uur en
Stille Zaterdag om 17.00 uur (vesper met ‘The Crucifixion’). Ds. A.Alblas.
Paaswake om 21.30 uur, Ds.H.E.Schouten (LSE en LBG)
Witte donderdag en Goede Vrijdag viering Heilig Avondmaal.
Zondag 31 maart, Pasen. Ds.A.Alblas. Thema: ‘open einde’.
De Leidse Cantorij verleent zowel Witte Donderdag,Goede vrijdag en
Paasmorgen medewerking aan de dienst.
Zondag 7 april, Beloken Pasen. Ds.F.C.van Dijke. Gezamenlijke dienst
met doven en slechthorenden.
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Leidse Cantorij, Pasen 2012

Zaterdag 30 maart scratch uitvoering
Met de kinderen
‘The Crucifixion’

o.l.v. Aart Mateboer

Hooglandse kerk, 17.00 uur

Met de kinderen
op weg naar Pasen
De Goede Week, die vandaag begint,
kent voor de kinderen die regelmatig de
kindernevendienst bezoeken weinig geheimen
meer. Sinds het begin van
de veertigdagentijd behandelen we elke zondag
een verhaal dat zich afspeelt in de week voor
Pasen. Voorafgaand aan
de kindernevendienst
hangen we een bijpassend voorwerp aan het
kruis dat voorin de kerk
staat, prachtig uitgevoerd
door Kees Zaalberg. Zo
hoorden de kinderen de
verhalen over de vijgenboom
(bolbloemen), de zalving door Maria
(kruikje), het laatste avondmaal
(wijnglas), het verraad door Judas
(zakje geld) en de verloochening
door Petrus (haan). Vandaag doen we

een stap terug in de tijd en vieren we
het feest van Palmpasen. We hangen
een buxustakje aan het kruis en maken
met de kinderen palmpaasstokken. Voor de
kinderen zijn er geen
diensten in de Goede
Week. Als ze de verhalen
niet thuis of op school horen, moesten ze andere
jaren in een keer de stap
maken van Palm- pasen
naar Pasen. Daarom kozen we dit jaar voor deze
aanpak, waarvoor we zelf
al het materiaal moesten
ontwikkelen. De kruisiging
van Jezus komt niet aan
de orde in de kindernevendienst. We
hopen dat ouders dit verhaal zelf vertellen. Als afsluiting van de veertigdagentijd vieren we vol gende week het
paasfeest met de kinderen.
Janneke Dijke,
namens de werkgroep kindernevendienst

de Hymns (gezangen) in wisselzang
door koor en gemeente gezongen worden. De tenor partij wordt ook dit jaar
gezongen door Aat Mateboer en de bas
partij door Marcel Moester, organist is
Dirk Out.
De organisatie wordt ook dit jaar weer
verzorgd door Rudolf Grasman.
Meezingen kan, de repetities beginnen
om 12.30 uur, inschrijven kan vanaf
12.00 uur, de kosten voor deelname zijn
€ 6,50, je moet je eigen koorpartij meenemen.
De scratch uitvoering bijwonen kan ook,
de uitvoering is op zaterdag 30 maart
om 17.00 uur in de Hooglandse kerk.
Toegang is gratis.

Scratch uitvoering
The Crucifixion Hooglandse kerk
Ieder jaar op de zaterdag voor Pasen is
er in de Hooglandse kerk een scratch
uitvoering van “The
Crucifixion” van sir
John Stainer. The
Crucifixion is gecomponeerd in 1887, en
is een meditatie over
het lijden van
Christus. Het werk is
geschreven voor
tenor en bas soli;
Rudolf Grasman
koor (sopraan, alt,
tenor, bas) en orgel,
waarbij het de bedoeling was en is dat
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Strijkstok’. De Leidse Stichting ‘Zonder
Strijkstok’ houdt zich bezig met kleinschalige hulpverlening in Tanzania,
met name in de stad Ifakara.
De Stichting geeft ter plekke hulp aan
o.a. een groep van ongeveer vijftig
ouderen (soms met de zorg voor ouderloze kleinkinderen) die wekelijks een
voedselpakket ontvangen, of hulp aan
jonggehandicapten bij het volgen van
een opleiding. Meer hierover in het
Leids Kerkblad van deze maand.

Paasdienst op TV
In samenwerking met UNITY TV wordt
de paasmorgendienst van onze gemeente uitgezonden op
de regionale
televisie.
De paasviering is
later op de dag en de hele volgende
week mee te beleven.
De dienst zal niet worden verstoord en
onveranderd worden uitgevoerd.
Mochten kerkgangers niet in beeld willen komen, dan worden zij ter plekke
gewezen op een deel van de kerk dat
buiten het zicht van de camera’s valt.
In het kader van de citykerk-activiteiten
juicht de kerkenraad dit initiatief van
harte toe.

Leerhuis
Dinsdag 26 maart is er weer een bijeenkomst van het Leerhuis. Johannes 16
en 17 zullen dan centraal staan.
Hier zien we hoe anders het karakter
van het Johannes-evangelie is ten
opzichte van de traditie. Hooglandse
Huys, 20.00 uur.
Informatie: Matthijs de Jong
Matthijsjdejong@gmail.com

Nieuw
Avondmaalsproject:
2x Zorg in Afrika
Het huidige Avondmaalsproject, met als
bestemming de Diaconie Franstalige
Afrikanen in Leiden, stopt eind maart.
Vanaf Pasen wordt met de collecten bij
het Heilig Avondmaal geld ingezameld
voor een nieuw project:
‘2x Zorg in Afrika’.
Het gaat om twee projecten, één in
Zimbabwe en één in Tanzania.
Het eerste is het Poor People Fund.
Het Morgenster Mission Hospital in
Masvingo in Zimbabwe is een plattelandsziekenhuis van de lokale Hervormde Kerk. Het maakt deel uit van
een zendingspost, telt 240 bedden
en heeft een opleiding voor verpleegkundigen. Er werken drie lokale en een
Nederlandse arts en een gespecialiseerde oogarts.
Als tweede de Stichting ‘Zonder

Kring Bijbelse Kernfiguren
De volgende kringavonden zijn op 15
en 22 april. Uit ‘de wolk van getuigen’
komt telkens één naar voren om met
ons ‘in gesprek’ te gaan. Wie wil kijken
hoe dat gaat is welkom om 20.00 uur
in het Hooglandsche Huys.

Passie-concert
Zaterdag 30 maart geeft MareVocale
om 16.00 uur een concert in het teken
van Passie en Pasen.
Mezzo-sopraan Claudia Hulshof zal
medewerking verlenen.
Anton Doornheim bespeelt het orgel.
De toegang is gratis, wel wordt
een collecte gehouden ter bestrijding
van de onkosten.
Allen van harte uitgenodigd.
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Welsh kamerkoor
concerteert in de Marekerk

Erik Alblas fietst alleen verder.
Hij is momenteel aan het ‘bikkelen’
in Sudan, waar het veertig graden is
en hij tegen forse zandstormen in
moet fietsen. Er zijn nu dagelijkse
contacten met het thuisfront.
Eerste evensong 2013 op 7 april
Iedere zomer is de Hooglandse Kerk
gastheer voor de serie Evensongs. De
Evensong is geen concert, maar een in
het Engels gezongen Anglicaanse
vesperdienst. Voor dit jaar hebben wij
zeven in Engelse kerkmuziek gespecialiseerde koren kunnen vastleggen.
De eerste in de serie is het Roder
jongenskoor. Het Roder Jongenskoor
is een fenomeen in Noord-Nederland.
De loep zuivere stemmen, de sfeervolle muziek
uit de Anglicaanse traditie en de toewijding waarmee de
jongens
zingen maken het tot
een belevenis om het
Roder Jongenskooor
koor te horen
zingen. Sinds 2000 gaat het koor geregeld op studiereis naar de bakermat
van hun muziek: Engeland. Ook dit
voorjaar dompelen de jongens zich een
week lang onder in het walhalla van hun
muziek: ze zingen onder meer in het
wereldberoemde St. John's College in
Cambridge en in St. George's in
Londen. Wij zijn erg trots dat zij op 7
april in de (nog niet wereldberoemde)
Hooglandse kerk komen zingen.
U bent van harte uitgenodigd.
Aanvang 19.00 uur
Bijzonder Kerkenwerk

Cantemus Chamber Choir Wales
Op vrijdag 5 april geeft het Cantemus
Chamber Choir Wales uit Cardiff een
concert in de Leidse Marekerk. Het
kamerkoor staat onder leiding van Huw
Williams die ook enige werken op het
recent gerenoveerde orgel zal uitvoeren. Het programma biedt een rijke selectie uit vijf eeuwen en twee
continenten a cappella koorrepertoire.
Hoogtepunten zijn werk van Whitacre,
Ralph Vaughan Williams en Benjamin
Britten, wiens 100ste geboortedag deze
herfst wordt gevierd.
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.
Waterdragers voor
Afrika
Ook onze LBG volgt
de Waterdragers
voor Afrika en heel wat
gemeenteleden sponsoren de tocht en dragen bij aan het waterproject in Kenia.
Zoals inmiddels wel bekend is Annemieke Plat tijdens de tocht ten val gekomen en met een zware hersenschudding teruggekeerd naar Nederland.
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Actie kerkbalans 2013.
Het jaar 2012 is
afgesloten met een
zeer mooi bedrag
in het bestaan van
de Leidse Binnenstadsgemeente,
namelijk wederom
€ 157.000. De eerste telling
van de Actie kerkbalans van februari
2013 is voor de LBG een bedrag toegezegd van € 131.000. Dit is vrijwel
hetzelfde bedrag t.o.v. vorig jaar.
Voor geheel Leiden is een bedrag
toegezegd van € 573.000, dat is
€ 3.000 meer t.o.v. vorig jaar. Over
heel Leiden is eind december 2012
een bedrag ontvangen van € 630.000.

dacht voor gelijke behandeling in onze
tijd.
Afgelopen donderdag 21 maart op de
Internationale Dag tegen Racisme en
Discriminatie startte vervolgens de
verspreiding van bulkmails, -tweets en smsjes via verschillende netwerken in
Leiden e.o. met het verzoek aan de
ontvangers om het bericht door te
sturen naar hun contacten.

Iedereen hartelijk bedankt voor dit
resultaat. Als er nieuwe cijfers bekend
zijn hoort u dat van mij.
Bert Favier,
Coordinator Actie kerkbalans LBG.

‘’ANDERS” niks mis mee

stilstaan bij discriminatie en Racisme
Elk jaar vragen samenwerkende
organisaties in Leiden rond 21 maart
steeds op een nieuwe manier aandacht
voor het belang van onderling respect
en gelijke behandeling.
Dit jaar is gekozen voor een mediaoffensief onder het motto “ANDERS
niks mis mee”. Een oproep om even stil
te staan bij discriminatie en racisme in
onze tijd.
Op maandag 18 maart ging de vernieuwde website van Colour Your Mind
2013 online waarop gaandeweg korte
gedachten van bekende en minder
bekende Leidenaars geplaatst worden
over het belang van respect en aan-

Het media-offensief wordt begin april in
de weken na Pasen afgesloten met 50
grote posters in abri-formaat verspreid
over Leiden met een afbeelding van
een bloembollenveld rode tulpen met in
het midden een verrassende gele tulp
en de tekst “ANDERS niks mis mee”.
Colour Your Mind 2013 is een initiatief
van:
De Raad van Kerken Leiden, Bureau
Discriminatiezaken, de Gemeente
Leiden, Vluchtelingenwerk ZHN en
Diaconaal Centrum De Bakkerij.
5

Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 7
14april.
april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 1
8 april.
Website
Bezoek ook de vernieuwde website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
26 maart
30 maart
5 april
7 april
15 april
21 april

Leerhuis Johannes
‘The Crucifixion’
Chamber Choir Wales
Evensong
Bijbelse kernfiguren
Cantatedienst
herd. Jodenvervolging

20.00 uur
17.00 uur
20.15 uur
19.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Marekerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Pieterskerk
Hooglandse Kerk

BEZOEK OOK DE

OPEN KERK LEIDEN
www.openkerkleiden.nl
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,
P/A: Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
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Tel.071-5232488

