Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 2 juni 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 2 juni 2013
Voorganger: ds. A. Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: kosten Kerkelijk Bureau

Vieren:
Zondag 2 juni, ds. A. Alblas, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de Leidse
Cantorij, thema: God is daar waar men hem binnenlaat.
Zondag 9 juni, ds. A. Alblas en gastpredikant T. Snepvangers, R.K. theoloog
en coördinator van De Bakkerij, thema: het Broodhuis.
Zondag 16 juni, ds. A. Alblas. De dienst wordt samen met de jongeren van de
basiscatechese voorbereid. Het thema is nog een verrassing…

In deze Op de Hoogte:
De dominee aan de lijn….
Ontmoeting
Uitje Kindernevendienst
Kerkennacht 2013

Zondag 16 juni 2013, 19.00 uur

Evensong
Hooglandse Kerk
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist: Theo Visser
Liturg: ds. A. Alblas
Thema: ‘Door de liefde gevangen’

De dominee aan de lijn….

je denkt. Een echte ontmoeting verloopt
in een sfeer van vertrouwen.

Wijkpredikant
Ad
Alblas doet zijn
uiterste best om
met iedereen die
dat wil, en op zijn of
haar eigen manier,
in
gesprek
te
komen.
Korte
gesprekken per telefoon, e-mail, of in
een persoonlijke ontmoeting. Aan de
orde komen vragen als: wat zoek en
vind je in de LBG? Wat kan er verbeterd
worden? Wat zou je zelf willen
inbrengen?

Ontmoeten heeft nog een andere
betekenis:
Ont-moeten.
Het
niet
moeten. Geen verplichting, maar een
gebeuren. We zien het bij mensen die
de eerste stappen in onze gemeenschap zetten. Heerlijk om niet op je nek
gesprongen te worden. Een kennismaking. De laatste tijd is een aantal
mensen spontaan naar ons toegekomen met de mededeling iets te willen
doen. Fantastisch. Soms duurt een
periode van kennismaking en oriëntatie
wel erg lang en dan kunnen we in een
fase van vrijblijvendheid belanden.

Vul één van de kaarten in die onlangs
zijn verspreid of meld je aan via e-mail
(ad.alblas@online.nl) en geef aan welke
manier van contact je het meest
aanspreekt!

Op je verjaardag mag je iets vragen.
Zeker tijdens Pinksteren. Het heeft alles
te maken met ontmoeten. Voor de voorbereiding van onze gemeenteavond
hebben we nog een paar mensen
nodig, voor het schrijven van stukjes op
de website, voor basis catechese en
Wordt vervolgd. De activiteiten zijn
goed afgebakend en kunnen meestal
op voor jouw geschikte momenten
worden gedaan. Aanmelden bij Manuel,
Ad of mij.

__________

Ontmoeting
Met Pinksteren vierden we de 19e
verjaardag van de Leidse Binnenstadsgemeente.
De geloofsgemeenschap is een prachtige plaats voor ontmoeting. Jong en
oud, man en vrouw, arm en rijk,
werkenden
en
niet
werkenden.
Ontmoeting kan op verschillende
manieren en verschillende plaatsen:
in de kerk, in de Tuinzaal, bij vervolggesprekken elders in de stad, doordeweeks bij kringen en groepen. Elkaar
ontmoeten om zin te ontdekken en zin
te geven.

Een tweede vraag is om na te gaan of
al een reactie is gegeven op de actie
Kerkbalans. In onze gemeente hebben
dat 368 eenheden gedaan. Een
pastorale eenheid is een adres waar
meerdere mensen kunnen wonen. Vorig
jaar hebben 441 eenheden een bedrag
overgemaakt. Er zit dus nog wat in de
pijpleiding.

Ontmoeten om iets van jezelf te laten
zien en te delen. Er zit meer vreugde bij
de ander dan je denkt en er is meer
verborgen verdriet en eenzaamheid dan

Ten slotte nog een herinnering om de
bijeenkomst van onze wijkgemeente bij
te wonen op zondag 16 juni, na de
2

Eredienst van 11:45 tot 13:00 uur in de
Lutherse kerk. Daar worden de
resultaten van de actie Vitaliteit gepresenteerd. Er komt een beleidsplan voor
de komende vier jaar en een bijbehorende meerjarenraming. Het aantal
leden in de Protestantse kerk in Leiden
daalt snel, evenals de inkomsten uit
Kerkbalans en collecten. Maatregelen
zijn nodig om de PGL weer toekomstbestendig te maken.

11 jaar. Zo is er een speurtocht voor
kinderen, waardoor ze spelenderwijs
bijbelse kennis opdoen. Voor meer
informatie over de ark: zie de website
www.arkvannoach.com.
De entreeprijs (met groepskorting) is
per kind € 6,75 en per volwassene
€ 11,25. Op kosten van de LBG krijgen
de kinderen iets te eten en te drinken.
De entreeprijs wordt door de (groot-)
ouders betaald.

De gesprekken daarover verlopen lang
niet altijd soepel en het begrip ontmoeten heeft soms niet de gewenste
inhoud. Ik hoor te vaak “we moeten” en
“moeten” en er wordt te weinig geluisterd en gerespecteerd. Onze
inbreng is steeds dat we een gemeenschap van mensen zijn en willen blijven
en niet een door bobo's geleide organisatie. Laten we daarom in dit kader voor
kracht, wijsheid en inspiratie bidden.
Cent van Vliet

(Groot-)ouders
en
(klein-)kinderen
kunnen zelf (rechtstreeks) gaan of hun
(klein-)kinderen laten meerijden met
een andere (groot-)ouder. De coördinatie van het vervoer wordt verricht
door Annerieke Franssen (e-mail:
akfranssen@yahoo.com). In verband
met de organisatie van het uitje stellen
wij een vooraankondiging van uw komst
op prijs (ook:akfranssen@yahoo.com).
We hopen op een grote opkomst!
Anneke Loof en
Annerieke Franssen

Uitje Kindernevendienst
Voordat de zomervakantie aanbreekt,
organiseren wij voor de kinderen van de
Kindernevendienst een uitje. Wij vinden
het leuk om op zaterdag 8 juni a.s. van
9.30 – 11.30 uur naar de (nieuwe) Ark
van Noach te gaan (adres: Maasstraat
14, te Dordrecht).

Kerkennacht 2013
Vrijdagavond 21 juni,
op de langste dag,
vindt er weer een
kerkennacht plaats.
Net als 2 jaar geleden wordt ook de
Hooglandse
Kerk
opengesteld voor het
publiek. Op dit moment wordt er hard
gewerkt om van deze avond een
waardige ontmoeting te maken met de
kerk en het gemeenteleven dat er in
huist. Wilt u meehelpen om deze avond
vorm te geven? Neem dan contact op
met Jan Hulzinga: J.hulzinga@tiscali.nl.

In deze op ware grootte gemaakte ark
is van alles te doen voor kinderen,
zeker die in de leeftijd van 4 tot en met
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 16 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 10 juni.
Website
Bezoek ook eens de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
14 juni
16 juni
16 juni
17 juni
21 juni

Vriendendiner
Gemeentebijeenkomst vitaliteit
Evensong
Vergadering Wijkkerkenraad
Kerkennacht
vanaf

18.30 uur
11.45uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Lutherse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

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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