Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 7 april 2013
Twintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Kosten predikantsplaatsen
en kerkelijk werkers

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 7 april 2013
Voorganger: ds. F.C. van Dijke

Vieren:
Zondag 7 april, ds. F.C. van Dijke, gezamenlijke dienst met doven en
slechthorenden.
Zondag 14 april, ds. A. Alblas, bediening van de Heilige Doop.
Zondag 21 april, ds. A. Alblas.

In deze Op de Hoogte:
Herdenking Jodenvervolging
Palmpaasstokken
Paasbrodenactie
Start Evensongs
Eritrese Maaltijd in De Bakkerij
Cantatedienst Pieterskerk

Zondag 7 april 2013, 19.00 uur

Evensong
Hooglandse Kerk
Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies
Organist: Sietze de Vries
Liturg: ds. A.Alblas
Thema: ‘God is Overal’

Herdenking Jodenvervolging
Geboren en getogen in Leiden: David
Cohen. Toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak, was zijn elfde verjaardag nog
maar net achter de rug. Twee jaar later,
eind februari 1942, vierde de joodse
David zijn bar mitswa. De receptie werd
bij hem thuis gehouden, halverwege de
Haarlemmerstraat. Niet lang daarna
moet hij met zijn vader en moeder zijn
gedeporteerd. Een jaar later waren ze
niet meer in leven. David werd op 19
februari 1943 vermoord in concentratiekamp Auschwitz.

ringscentrum Westerbork, zal spreken
over de toekomst van de herinnering.
Hoorspelacteur, nieuwslezer en voormalig inwoner van
Leiden Donald de
Marcas houdt een
lezing getiteld ‘Hoe
onze misère begon
in Leiden’. De
Marcas groeide in
Leiden op in een joods gezin. Tijdens
de oorlog zat hij ruim tweeëneenhalf
jaar ondergedoken. De bijeenkomst
wordt ingeleid door ds. Ad Alblas.
Muzikale medewerking wordt verleend
door chazan Ken Gould, Hester Groenleer (blokfluit) en Matthias Havinga
(piano en orgel).
Elias van der Plicht

Deze gegevens komen van het Digitaal
Monument Joodse Gemeenschap in
Nederland (www.joodsmonument.nl),
waarop informatie te vinden is van alle
joodse mannen, vrouwen en kinderen
die de Holocaust niet hebben overleefd.
Meer dan honderdduizend namen van
joodse slachtoffers. 240 van hen
woonden in Leiden. Maar meer dan
getallen zijn het de verhalen van
kinderen als David Cohen die indruk
maken.

Palmpaasstokken
Op palmzondag hebben we, voor het
derde achtereenvolgende jaar, met de
kinderen palmpaasstokken gemaakt.
De stokken hingen weer vol met
attributen die verwijzen naar de verhalen uit de Goede Week. We hopen
dat dit de kinderen helpt om zich de
verhalen te herinneren.
Het is een feestelijk gezicht om de
kinderen met hun mooie stokken de
kerk te zien binnenkomen. Her en der
werd er ook alvast lekker van het
broodhaantje gesnoept. Ouders zouden ons heel erg helpen door de lege
kruizen weer bij ons in te leveren. Dat
scheelt ons volgend jaar veel tijd! Je
kunt de kruizen de komende weken
meenemen naar de kerk en afgeven
aan iemand van de werkgroep kindernevendienst. Meestal zijn een paar van
onze werkgroepleden na afloop van de
kerkdienst te vinden in de bovenzaal
van het Hooglandse Huys.
Janneke Dijke

Om jongens als David te herdenken,
organiseert het Beraad Herdenking
Jodenvervolging ieder jaar een herdenkingsbijeenkomst in de Hooglandse
Kerk. Dit jaar vindt de herdenking plaats
op zondag 21 april, aanvang 19.00 uur.
Dirk Mulder, directeur van Herinne2

Paasbrodenactie
De Paasbrodenactie 2013 is prima
verlopen. Het totaal aantal bestellingen
was 501 broden en de netto opbrengst
(mede dankzij extra giften voor deze
actie) is € 900,--. Deze opbrengst is
bestemd voor het hulpverlenende werk
van de Diaconie Protestantste gemeente Leiden en de Rooms Katholieke
Diaconie Leiden.
Iedereen bedankt voor de inzet.
Jacqueline Schoonwater en
Chantal Knulst

Eritrese maaltijd in De Bakkerij
Het is alweer een jaar geleden dat ons
Internationaal Jubileumproject voor
gehandicapte oorlogsslachtoffers in
Eritrea werd afgesloten. Inmiddels is
Terhas Semere, initiatiefneemster en
bestuurslid van de stichting Tsinaat,
weer naar Eritrea gereisd om het project te bezoeken en plannen te bespreken voor de toekomst.
Als bedankje voor alle steun en betrokkenheid bij het werk van Tsinaat, wil zij
u graag uitnodigen voor een Eritrese
maaltijd en informeren over haar recente reis en de plannen voor de nabije
toekomst.
U bent van harte
welkom op
zaterdag 13 april
a.s. in Diaconaal
Centrum De
Bakkerij voor een
feestelijke Eritrese maaltijd. Inloop
vanaf 17.30 uur. De maaltijd begint om
18.30 uur met aansluitend de presentatie van Terhas Semere.
Graag opgeven vóór maandag 8 april
bij : info@debakkerijleiden.nl of even
bellen met het secretariaat :
071-5144965.
(aan deze bijeenkomst zijn uiteraard
geen kosten verbonden)
Chantal Knulst

Start Evensongs op 7 april
Vandaag begint de nieuwe serie
Evensongs met het fameuze
Roder Jongens-koor o.l.v. Rintje te
Wies.
Het is vandaag de achtste Paas dag.
Nog wat verward door het lege graf
laten we ons fascineren door zijn
woorden: ‘God is overal’. Het Roder
Jongenskoor
zingt vanuit
het Hoogkoor de Hoogliedtekst ‘Set
me as a seal’
van William
Walton. De gebeden worden gezongen
in een zetting van Thomas Tunnard
(geb.1918). De Chant is psalm 104 en
de canticles klinken op de muziek van
Stanford (eind 19e – begin 20e eeuw).
Als anthem horen we Excultate Deo van
de Nederlandse componist Willem
Andriessen (20e eeuw). De aanwezigen
zingen (Engelse) paashymns.
De Evensongs beginnen om 19.00 uur
en zijn vrij toegankelijk.
Een collecte bij de uitgang is bedoeld
om de kosten voor dit religieus muzikale
gebeuren te dragen. We zijn ook erg blij
met ‘vrienden-bijdragen’ voor de hele
serie.

Cantatedienst Pieterskerk
De cantatedienst op 21 april in de
Pieterskerk begint al om 17:00 uur!
Het Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang Lange brengt de cantate
BWV 146 Wir müssen durch viel
Trübsal ten gehore. Solisten zijn
Martha Bosch (sopraan), Christa Born
hijm (alt), Scott Wellstead ( tenor) en
Frans van Rooijen, bas.
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 21 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 15 april.
Website
Bezoek ook eens de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Ook de moeite waard:

www.openkerkleiden.nl.

Agenda
7 april
15 april
21 april

22 april

Evensong
Bijbelse kernfiguren
Cantatedienst
Herdenking
Jodenvervolging
Bijbelse kernfiguren

19.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Pieterskerk
Hooglandse Kerk

20.00 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,
P/A: Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
071-5232488
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