Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 21 april 2013
Twintigste jaargang

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

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 21 april 2013
Voorganger: ds. A.Alblas

Vieren:
Zondag 21 april, Ds. A.Alblas.
Zondag 28 april, Ds. A.C. Kooijman.
Zondag 5 mei, Ds.J.van den Berg, Voorhout

In deze Op de Hoogte:
Vriendendiner
Kerkvisitatie
Doopouderproject
Speeltuinmiddag
Vrijwilligers gevraagd..
Happietaria
Het Gelders Bach Collegium

Cantatedienst
Pieterskerk

21 april, aanvang 17.00 uur
M.m.v. Het Gelders Bach collegium
olv. Wolfgang Lange
Cantate 146 van J.S. Bach:
“Wir müssen durch viel Trübsal”

Vriendendiner, vrijdag 14 juni
Na het succes van vorig jaar organiseert de Stichting "Vrienden van de
Hooglandse kerk” nu een fantastisch
walking dinner met vijf gangen. Bij een
walking dinner komt u op een gezellige
manier in contact met verschillende
mensen, omdat u niet de hele avond op
dezelfde plek aan tafel hoeft te zitten.
Gerenommeerde leveranciers uit
Leiden en omgeving zullen alles verzorgen. Tussen de gangen door wordt
er gemusiceerd. Maarten 't Hart zal de
opening verrichten. U betaalt 100 euro
per couvert, alle dranken inbegrepen!
Met de netto-opbrengst van het diner
steunt u de aanleg van de verwarming
voor de hele kerk.
Nadere informatie volgt.
Cent van Vliet

Doopouderproject.
In de aanloop naar Pasen is in onze
doopouderprojectgroep gesproken over
dit feest.
Hoe beleef je het Paasfeest zelf?, Op
welk deel van het verhaal leg je het
accent? zijn vragen waar we over
gesproken hebben. Maar natuurlijk
hebben we het ook gehad over: hoe ga
je het aan je kinderen vertellen, en wat
wil je dan overbrengen?
De avond werd afgesloten met het
maken van palmpaasstokken.
Tijdens de avond hebben we onze gedachten over het paasfeest ook vastgelegd in zogenaamde “elfjes” (gedichten
van elf woorden).
Hier één van de resultaten:
Steen
te zwaar
hier geen hoop
toch nog even kijken?
Licht

Kerkvisitatie 14 mei
Per abuis is in het kerkblad (editie
maart 2013) aangegeven dat de
Kerkenraad op 15 mei twee visitatoren
ontvangt voor de Kerkvisitatie. Dit had
dinsdag 14 mei moeten zijn. Op deze
datum ontvangt de LBG bezoek van de
visitatoren ds. D. Verboom en de heer
N. van der Perk. Visitatie is het
pastorale bezoek dat (wijk)gemeenten
elke vier jaar vanuit de regio krijgen.
Het doel is te informeren naar het
geestelijk leven van de (wijk)gemeente
en -indien mogelijk- mee te denken in
problemen, kortom de gemeente te
stimuleren en te bemoedigen. Ook
gemeenteleden kunnen de visatoren
spreken: van 19.30-20.00 in het
Hooglandsche Huys. Eventuele vragen
en opmerkingen kunnen ook per mail
kenbaar gemaakt worden:
nivdperk@hetnet.nl

Informatie over het doopouderproject is
te krijgen bij: Marius van der Heul.

Speeltuinmiddag
Zondag 23 juni
viert het
Doopouderproject hun
jaarlijkse
speeltuinmiddag. Dit keer
gaan we naar Speeltuin het Zuider kwartier, aan de Anjelierstraat 1 in
Leiden. De middag duurt van 12.00 uur
tot 16.00 uur.
Het is de bedoeling dat iedereen iets te
eten en te drinken meeneemt, zodat we
met elkaar kunnen delen en dat je
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eventueel rekening kunt houden met
dieet wensen van je kind.
De speeltuin is pas gerenoveerd en ziet
er prachtig uit.
Als je niet meedoet met het doopouderproject, maar je vind het wel leuk om te
komen, meldt dat dan even bij Marius
van der Heul mariusenmonica@ziggo.nl
of 071-5766044

en daarvan iets willen afstaan en besteden aan het onderhoud en vooral het
schoonhouden van de kerk, dan zullen
we u warm ontvangen.
Een kleine
greep uit de wekelijkse werkzaamheden:
Koper poetsen, eikenhout in de was zetten,
stoelen neerzetten,
verzetten,rechtzetten.
stofzuigen, stofvrij maken, dweilen van vloeren, toiletten voor zien
van papier, schoonmaken, prullenbakken
legen…….
Je kunt het zo gek niet bedenken maar
er is genoeg te doen en alles gaat in
een leuke sfeer.
We nemen de tijd om met elkaar koffie
te drinken en tegelijkertijd lossen we de
problemen van de hele wereld op.
Vermoeid na afloop? De versnaperingen van een beroemde bakker uit de
buurt helpen je er zo weer boven op en
doen wonderen.
Wilt u eerst eens komen kijken?,
iedere donderdag van 9.00 –12.00 uur.

Gesprekskring
Kerkgeschiedenis
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring ‘Wat betekent de kerkgeschiedenis voor ons?’ vindt plaats
op donderdagochtend 2 mei van 10 tot
12 uur in het Hooglandse Huys.
Het onderwerp is: ‘theologie’. Deze
term wordt met allerlei betekenissen
gebruikt, waardoor het zicht op het onderscheidend vermogen er van bemoeilijkt wordt. Hetzelfde geldt uiteraard
voor ‘theoloog’ en ‘theologisch’.
We gaan aan de hand van eenvoudige
voorbeelden zoeken naar verheldering
van deze materie.
Jan den Boeft
Tel. 5132657

Klein onderhoud
Ook is de groep vrijwilligers die zich met
het klein onderhoud bezig houden en
klusjes verrichten in de kerk, op zoek
naar de inrichting van een kleine werkplaats, zoals een werkbank, het liefst
een oude maar nog in goede staat zijnde ‘meubelmakersbank’, werkbank,
bankschroef, stellingkast en enig gereedschap.
U klust niet meer en heeft al eens
gezegd, wat moet ik ermee?
Wij houden ons aanbevolen en komen
het graag bij u ophalen. Meldt het via
e-mail bij

Bericht voor de kinderen van de
kindernevendienst
Op Palmzondag hebben we met
elkaar palmpaasstokken versierd. Heb
je meegedaan en heb je het houten
kruis nog? Dan willen we je vragen om
het weer in te leveren. Dit kan de komende zondagen, voor of na de dienst,
bij de leiding van de kindernevendienst.
Uw aandacht graag!
De groep vrijwilligers die iedere
donderdagmorgen in de Hooglandse
Kerk aan het werk zijn heeft dringend
versterking nodig. Als er vrouwen of
mannen, jong of iets ouder, tijd hebben

opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

of tel. 071-5125633
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
Volgende
De
volgende
editie
editie
Opkomt
de Hoogte:
uit op zondag 5 mei.
De volgende
Kopij
kunt u bij
editie
de redactie
komt uitinleveren
op zondag
tot14
maandagavond
april.
29 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 8 april.
Website
Websiteook de vernieuwde website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
Bezoek
Bezoek ook de vernieuwde
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
21 april
2 mei
7 mei
12 mei
14 mei

Cantatedienst
Herd. Jodenvervolging
Kring kerkgeschiedenis
Leerhuis
Evensong
Kerkvisitatie

17.00 uur
19.00 uur
10. 00uur
20.00 uur
19.00uur
19.30 uur

Pieterskerk
Hooglandse Kerk
Hoog landse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

Nog tot en met zaterdag 27 april:
Happietaria
Een tijdelijk restaurant
dat wordt gerund door leden van de christelijke studentenverenigingen in Leiden.
Alle winst gaat naar een water-en sanitatieproject in Afghanistan.
Locatie:

Bernardkade 40 Leiden (voorm. Buurthuis ’t Spoortje)

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:
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