Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 5 mei 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 5 mei 2013
Voorganger: ds. J. van den Berg

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

Vieren:
Zondag 5 mei, ds. J. van den Berg, Voorhout, thema: Het verhaal van Hagar
als echo van Israëls verhaal.
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, ds. A. Alblas, thema: Intronisatie.
Zondag 12 mei, dr. A. Ridder, thema: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.
Zondag 19 mei, Pinksteren, ds. A. Alblas, met medewerking van de Leidse
Cantorij, thema: Het kan niet op …!

In deze Op de Hoogte:
Vitaliteit
Evensong op 12 mei
Leerhuis Johannes
Bijbelse kernfiguren

Afrikadag 25 mei
Pinksterfeest – Jaardag LBG
Trouwen
Gedicht: Het carillon

Zondag 12 mei 2013, 19.00 uur

Evensong
Hooglandse Kerk
Bavocantorij, Haarlem o.l.v. Fons Ziekman
Organist: Jeroen Pijpers
Liturg: ds. A.Alblas
Thema: ‘Verdwenen om gevonden te worden’

Vitaliteit
De Protestantse gemeente te Leiden
(PGL) denkt intensief na over haar
toekomst.
Hoe kunnen we de komende jaren kerk
zijn in een omgeving die voortdurend
verandert en blijven voldoen aan de
verwachtingen van onze Leidse en regionale gemeenteleden?
Hoe kunnen we inspelen op de demografische en financiële ontwikkelingen?
We kijken daarbij naar de belangrijkste
kenmerken van wijkgemeenten.

2014 en volgende jaren opgesteld met
een bijbehorende meerjarenraming.
Profielen als bron van vitaliteit
Bij het opstellen van plannen over
vitalisering wordt uitgegaan van wijkgemeenten als geloofsgemeenschappen met kleur en profiel.
Zij zijn de primaire bron van vitaliseren
omdat mensen zich meer verbinden
met mensen dan met instituten.
Top-down denken en handelen moet
daarom worden vermeden.
De verantwoordelijkheid voor het
gemeenteleven ligt bij de leden van de
geloofsgemeenschap zelf.

Vitaal geloof
Vitaal geloof is de basis van alle andere
gedachten, overwegingen en besluiten.
De bron van vitaal geloof is de
Allerhoogste.
De uitdaging is hoe wij dit vertalen naar
de toekomst van de PGL.
Wat zien we als kernpunten voor een
geloofsgemeenschap en welke activiteiten zijn er voor mensen die zich nog
niet hebben aangesloten of niet direct
aansluiting zoeken?

Algemene Kerkenraad
De rol van de Algemene Kerkenraad is
het proces van vitaliseren te stimuleren,
te faciliteren en te coördineren.
We hebben voorgesteld dat er een
gezamenlijke welkomstfolder en een
gezamenlijke folder van activiteiten
komt.
Daarnaast kan bij de start van het
kerkelijk seizoen een gezamenlijke
bijeenkomst worden georganiseerd voor
alle ambtsdragers.

Weer duidelijkheid
De discussies over Vitaliteit beginnen
eindelijk in een afrondende fase te
komen.
Er zijn vorig jaar drie werkconferenties
gehouden waarvoor alle ambtsdragers
zijn uitgenodigd.
De eerste twee bijeenkomsten hebben
duidelijke resultaten opgeleverd.
Daarover bent u tijdens de bijeenkomst
voor gemeenteleden op 18 december jl.
geïnformeerd.
De derde werkconferentie heeft voor
enige verwarring gezorgd. Gelukkig is
een en ander nu opgehelderd en er
wordt op basis van de eerste twee
werkconferenties een Beleidsplan voor

Inzicht opbrengsten en uitgaven
Op dit moment geeft de begroting van
de PGL voor een gemiddeld lid van de
gemeente geen duidelijk inzicht in de
opbrengsten en kosten.
Een eenvoudig overzicht van de belangrijkste gegevens kan dit verhelpen.
Daarnaast is het nodig te kijken op
welke wijze de inkomsten kunnen
worden verhoogd en de uitgaven
verlaagd.
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dagen werd een Evensong verzorgd,
o.a. de eucharistieviering in Sheffield.
Steevast werd de Cantorij geprezen om
hun vocale prestaties, maar vooral ook
vanwege de perfecte uitspraak van het
Engels. Wij zijn erg trots dat zij op 7
april in de Hooglandse kerk komen
zingen.

Knopen doorhakken
Er moeten nog knopen worden
doorgehakt over de omvang van het
aantal predikantsplaatsen en kerkelijk
werkers en het toerekenen daarvan
naar wijkgemeenten.
Verder zal worden nagedacht over een
vitaliteitsfonds voor nieuwe activiteiten
en over samenwerking tussen wijkgemeenten om de krimp te kunnen
opvangen.
Hoe verder?
Op 11 juni is er een extra bijeenkomst
van de Algemene Kerkenraad om het
eerste concept van het Beleidsplan en
de meerjarenraming voorlopig vast te
stellen.
Voor de LBG’ers is er op 16 juni een
bijeenkomst gepland van 11:45 tot
ongeveer 13:00 uur in de consistorie
van de Lutherse kerk.
We zullen dan met elkaar van gedachten wisselen over de stand van zaken.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Op 9 juli hoopt de Algemene Kerkenraad het plan definitief vast te stellen.

Het jaarthema voor 2013 is: “Te laat
heb ik U lief gekregen”. Dit jaarthema is
afgeleid van gesprekken met Augustinus.
Het thema van deze Evensong is;
“Door de liefde gevangen”.
U bent van harte uitgenodigd.
Wilt u meer informatie over de serie
Evensongs, de flyer met het gehele
programma ligt op de
informatietafel.

Cent van Vliet

Bijzonder Kerkenwerk Leiden
Evensong op 12 mei
Op zondag 12 mei is er weer een
Evensong. Deze wordt gezongen door
de Cantorij van de St. Bavo Basiliek uit
Haarlem. Dit is een van de koren van
de koorschool uit Haarlem.
De Bavo Cantorij heeft in de afgelopen
periode een tournee naar Engeland
succesvol afgesloten. Daar zongen de
28 zangeressen en zangers o.a. in de
kathedralen van Southwell Minster,
Derby, Lichfield en Sheffield. Op alle

Leerhuis
De vorige keer hebben we stilgestaan
bij Johannes 18-19, het lijdensverhaal
in Johannes.
Het verhaal lijkt in eerste instantie sterk
op dat in de andere evangeliën. Maar
de goede verstaander komt steeds
meer ‘Johanneïsche bijzonderheden’ op
het spoor, die uiteindelijk leiden tot de
conclusie dat Johannes met zijn versie
3

van het bekende verhaal iets wezenlijks
anders wil duidelijk maken.
De laatste twee bijeenkomsten van dit
seizoen zijn op dinsdag 7 en 28 mei,
20.00-22.00 uur, Hooglandsche Huys.
Informatie: Matthijs de Jong,
matthijsjdejong@gmail.com

voor ándere
belangstellenden om
kennis te maken met de
kleurrijke
Afrikaanse
cultuur en de
medewerkers
en vrijwilligers
van de DFA.
In Diaconaal
Centrum De
Bakkerij, van
13-17.30 uur. Kinderopvang is
aanwezig.
Toegang: € 5.

Bijbelse kernfiguren
Na een spannende ontmoeting, op 15
april, met de wijze Salomo, die uiteindelijk toch ‘de mist in ging’ waardoor
zijn oudste zoon koning werd over een
gedecimeerde staat, stond de deelnemers van de gesprekskring Bijbelse
kernfiguren op 22 april een ontmoeting
te wachten met de samenstellers van
het Oude en het Nieuwe Testament.
Wie bepaalt wat geschikt is te worden
opgenomen in de canon van heilige
boeken en met wie sloot God zijn
verbond in zowel het Oude als het
Nieuwe testament?

Pinksterfeest – jaardag LBG
Op pinksterzondag (19 mei) vieren we
dat al weer 19 jaar geleden vier
krimpende geloofsgemeenschappen in
het centrum van Leiden samen verder
gingen onder de nieuwe naam:
Leidse binnenstadsgemeente.
Op Pasen kwamen we al één keer
eerder allemaal bij elkaar. Toen werden
twee delen van het hongerdoek uit de
Veertigdagentijd samengevoegd.
Kort voor Pinksteren werden de
Bethlehemkerk in de Kooi en de Oude
Vestkerk in het centrum gesloten, nadat
al eerder de Petrakerk aan het Kooiplein was verkocht.
De geloofsinzet was een vitale gemeen
schap te vormen in de Hooglandse Kerk
als stadskerk van Leiden.
Na persoonlijke bezoeken aan alle
betrokkenen konden vernieuwingen
worden ingevoerd naast het ‘oude
vertrouwde’ wat de gemeenteleden uit
de gesloten kerken mee wilden nemen.

Voor 22 mei staat alweer de laatste
bijeenkomst van dit seizoen gepland.
Aanvang om 20.00 uur in het
Hooglandsche Huys. Wie mee wil doen
met dit spannende avontuur (ook voor
één keertje) blijft natuurlijk welkom.

Afrikadag op 25 mei
Op zaterdag 25 mei organiseert de
Diaconie Franstalige Afrikanen Leiden
(DFA) in De Bakkerij een dag die
volledig in het teken staat van de
Afrikaanse cultuur en joie de vivre.
Met muziek, dans, kunst, mode, film,
Afrikaans buffet en diverse workshops.
Een schitterende gelegenheid voor
Afrikanen uit Leiden e.o. om elkaar in
een ontspannen sfeer te ontmoeten en
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Met onder meer de actie:
‘Nieuwe binnenstadsgemeente
in de Hooglandse Kerk’ werd deze
nieuwe (fusie-) gemeente onder de
aandacht gebracht.
In het boek ‘Omdat er méér is…’ wordt
beschreven welke leeuwen en beren we
op die weg tegenkwamen en hoe tot
ieders verbazing een nieuwe (pinkster-)
geest ging waaien.
Dat vieren we ieder jaar op Pinksteren
met een korte bijdrage van onze voorzitter over de LBG nu en in de naaste
toekomst.
-------------

Het Carillon

Trouwen
Op 17 mei trouwen Patrick Meijer en
Margreet van Dijk.

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht,
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.
Want boven in de klokkentoren
na ‘t donker-bronzen uren slaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.
Valerius: - een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
''Wij slaan het oog tot U omhoog''.

De kerkelijke inzegening van hun
huwelijk vindt plaats om 13.30 uur in de
Hooglandse Kerk.
Gastvoorganger in deze dienst is ds.
A. Vugts-Verbeek, emeritus
doopsgezind predikante, met wie het
bruidspaar een bijzondere band heeft.
---------------

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist'ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.
Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

bezoekt ook
OPEN KERK LEIDEN

Ida Gerhardt

www.openkerkleiden.nl
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 19 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 13 mei.
Website
Bezoek ook eens de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
7 mei
12 mei
14 mei
22 mei
28 mei

Leerhuis Johannes
Evensong
Kerkvisitatie
Bijbelse Kernfiguren
Leerhuis Johannes

20.00 uur
19.00uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
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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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