Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 16 juni 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 16 juni 2013
Voorganger: ds. A.Alblas

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

Vieren:
Zondag 16 juni, ds.A.Alblas. De dienst is samen met de jongeren van de
basiscatechese voorbereid. Meegedacht is over de te zingen liederen en het
thema van vandaag, “vergeving”
Zondag 23 juni, ds.A.Alblas. Bevestiging lidmaten. Enkele leden van de groep
Bewust Geloven zullen vandaag belijdenis doen. Schriftlezing is uit Lucas 8:
26-39. Het thema is ‘helemaal vrij !’

In deze Op de Hoogte:
Nieuws van de Waterdragers
Gemeentebijeenkomst
Evensong Leidse Cantorij
Speeltuinmiddag
NBG Dwarsligger
Orgelconcert Charles Harrison

Vrijdag 21 juni:
Kerkennacht in Leiden
Vanaf 18.00 uur staan de deuren van zeven Leidse kerken
voor u open,
waaronder ook de Hooglandse Kerk.
Een flyer vindt u op de info-tafel.

wachten kostte het 36 uur, maar het
voelt niet minder plotseling.Ik ben per
boot overgestoken van Afrika naar
Turkije en loop nu door het regenachtige Iskenderun. Ik zie voor het eerst
weer winkelstraten zoals je die in Nederland tegenkomt…

Waterdragers:
Erik weer in
Europa!
Cairo, 27 km. Op
een vies bordje
langs een even
vieze weg staat het. Auto’s razen er
voorbij alsof het niks is. En dat is het
ook. Op ruim 12.000 km. Dat vieze
bordje doet me ineens beseffen dat ik
bijna een enorme mijlpaal bereikt heb:
ik ben van Kaapstad naar Cairo gefietst!
Met een trots gevoel kan ik ineens wat
makkelijker trappen tegen de harde
wind in.

Op de site, waterdragersvoorafrika.nl
kunt u, als u dat al niet deed,de route
volgen die Erik door Europa aflegt (Annemieke moest na een ongelukkige val
eerder terugkeren) met wetenswaardig
commentaar van hem.
Inmiddels heeft hij afgelopen week
Dresden bereikt.
Het project, het onder de aandacht
brengen van het groeiende watertekort
in de wereld (focus: Afrika) heeft heel
wat teweeggebracht, met name onder
scholieren van basis- en middelbare
scholen die speciale lesprogramma’s
aangeboden kregen.
Voor het aan te leggen watersysteem
bij een school in West-Kenia, waarvoor
de waterdragers geld inzamelen staat
de teller nu op €16,460
U kunt daarvoor nog altijd geld doneren
op rekening: 708281982

Erik in Egypte..GEHAALD!!

Dat schreef Erik op zijn blog op 15 april
j.l. De weken daarvoor heeft hij fietsend
de Nijl gevolgd. Vanaf een afstand kon
hij haar zien liggen; een groene strook
met daarachter de oneindige woestijn.
De rivier moet hier wel goed gebruikt
worden in een land dat voor 95% uit
woestijn bestaat en waar alsnog 84 miljoen mensen wonen.
Erik besloot in Cairo, eigenlijk tegen zijn
principes een lift te nemen vanwege de
enorme verkeerschaos rond die stad.
Na nog twee dagen fietsen op iets minder drukke wegen, zijn de laatste kilometers in Afrika geschiedenis.
Erik op zijn blog op 13 mei: “Ineens ben
ik terug.Nou ja, ineens… Inclusief

Gemeentebijeenkomst
Zondag 16 juni
Het thema vitaliteit is al enkele jaren
onderwerp van gesprek.
Daaronder wordt verstaan hoe de wijkgemeenten en de kerkstructuur in
Leiden zich de komende tien jaar zal
ontwikkelen en hoe onze geloofsgemeenschappen vitaal zijn te houden.
Het is ook voor de LBG van groot belang dat gemeenteleden daarin meedenken. Komt u dan ook naar de gemeentebijeenkomst, direct na de dienst
vanaf 11.45 tot 13.00 uur in de gemeentezaal van de Lutherse kerk.
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Evensong
Leidse Cantorij

Nieuwe uitgave:
NBV Dwarsligger
De Nieuwe Bijbelvertaling is voor het
eerst verkrijgbaar als dwarsligger.
Voor deze bijbeluitgave is een speciale
letter ontworpen, waardoor de complete
Bijbel nu verschijnt in de meest compacte vorm en toch leesbaar blijft.
Nu in de boekhandel verkrijgbaar voor
de introductieprijs van 24,90
Bron: NBG Haarlem

Vanavond zingt de
Leidse Cantorij een
evensong in de
Hooglandse Kerk.
Hans Brons

Bij aanvang zal vanuit het hoogkoor een
compositie klinken van Emma Brown
‘O lux beata trinitas’. Na de processional hymn klinken de openingswoorden:
“Veel te laat heb ik U liefgekregen”.
De openingsgebeden zijn getoonzet
door Herbert Sumsion. Psalm 84 wordt
gezongen in de bewerking van Hubert
Perry. De cantorij zingt verder ‘Seek
him, that taketh the Seven Stars’ van
Dove, en van Charles Stanford
‘St. Patrick breastplate’. Het Magnificat
en Nunc Dimitis is van de componist
Blair. De cantorij staat onder leiding
van Hans Brons en het orgel wordt
bespeeld door Theo Visser.
Aanvang: klokke zeven uur ‘s avonds.

Orgelconcert
Britse organist
Charles Harrison,
veelzijdig Brits organist,
komt naar Leiden om
twee orgelconcerten te
geven. De sub-organist
van Lincoln Cathedral
Charles Harrison
speelt op dinsdag 18 juni
in de Hooglandse Kerk en 20 juni in KC
De Regenboog. Toegang: €12,50 Meer
over de programmering en de veelzijdige musicus is te vinden op de website
van het SCOL www.cathedralorgan.nl

Doopouderproject:
speeltuinmiddag
Zondag 23 juni is de jaarlijkse speeltuinmiddag van het doopouderproject.
Vanaf twaalf uur zijn we welkom in
speeltuin
Zuiderkwartier,
Anjelierstraat
in Leiden. Als
iedereen wat te eten en te drinken
meeneemt kunnen we dat met elkaar
delen en kan iedereen rekening
houden met evt. dieetwensen van de
kinderen. Als je niet meedoet met het
doopouderproject, maar je vindt het wel
leuk om te komen mail dan even met
Marius van der Heul:
mariusenmonica@ziggo.nl, of bel:
071-5766044

Leerhuis Johannes
A.s. dinsdag komen we voor de laatste
maal bij elkaar en praten we nog even
door over het onderwerp van het afgelopen jaar en kijken we wellicht vooruit
naar het volgend jaar.
Hooglandse Huys, 20.00 uur.
Informatie: Matthijs de Jong,
matthijsjdejong@gmail.com

Vrijdag 21 juni
Hooglandse Kerk,De Regenboog,Marekerk, Hartebrugkerk, Diaconaal Centrum De Bakkerij, H.Lodewijkkerk, Oud-katholieke Kerk.
E: info@raadvankerkenleiden.nl
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 30 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 24 juni.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
16 juni
17 juni
18 juni
21 juni
23 juni

Gemeentevergadering
Evensong
Wijkkerkenraad
Leerhuis Johannes
Kerkennacht
vanaf
Speeltuinmiddag

11.45 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.00 uur
12.00 uur

Lutherse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Diverse Leidse kerken
Zuiderkwartier

ORGELPROMENADE
JUNI - AUGUSTUS
Hooglandse Kerk 14.30 uur Toegang vrij
29 juni, David Schlaffke, 13 juli, Michiel Ras, 20 juli, Jacopo Brusa, 27 juli, Jac.van den
Dool, 3 augustus, Stephan van de Wijgert,17 augustus,Christina Hutten en Anne-Kathryn
Olsen, sopraan

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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071-5232488

