Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 30 juni 2013
Twintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 30 juni 2013
Voorganger: ds. A.B. Vroomans

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

Vieren:
Zondag 30 juni, ds. A.B. Vroomans uit Puttershoek.
Zondag 7 juli, ds. A. Alblas. Deelnemers aan de doopgroepen denken mee
over de missie van de vrienden van Jezus. Thema: “Vredesapostelen”.
Zondag 14 juli, ds. A. Alblas. Volgens het rooster lezen we de gelijkenis van
de Barmhartige Samaritaan. Thema: “Doe als hij”.
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Zondag7 juli 2013, 19.00 uur

Evensong
Hooglandse Kerk
Ruach Vocaal Jeugd Ensemble
o.l.v. Elisabeth van Duijn
Organist: Niek van der Meij
Liturg: ds. A. Alblas
Thema (n.a.v. Augustinus): ‘God zonder handen en voeten’

Vakantie….
De vakanties staan weer voor de deur.
Ook de redactie van deze nieuwsbrief
gaat er even tussenuit. Daarom is dit de
laatste ‘Op de Hoogte’ van het seizoen.
Begin september kunt u van ons weer
verwachten dat wij u tweewekelijks op
de hoogte houden.

Geboren:
Vanuit Terneuzen ontvingen we het
geboortebericht van Jesse Willem, zoon
van John en Corina Oostdijk-Bareman
en broertje van Naomi.
Fragment van het gedicht dat zij op het
geboortekaartje schreven:
“Alsof de hemel de aarde raakt Diep onder de indruk van de grootheid
van God - dat Hij jou aan ons heeft
gegeven - Jij bent zo geweldig, zo mooi
en zo zacht - jij bent het bewijst van
nieuw leven”

De dominee aan de lijn….
Op Pinksteren is
de actie ‘de
dominee aan de
lijn ….’ van start
gegaan. In de
kerk zijn voor dit
initiatief aanmeldingskaarten uitgedeeld met de
foto
van
de
predikant: “niet als bidprentje maar als
werkbriefje”.
Leden
van
onze
geloofsgemeenschap
en
andere
belangstellenden kunnen zich hierdoor
aanmelden voor een telefonisch contact
van een kwartier met de wijkprdikant.
Komen er gesprekspunten naar voren
die meer tijd verlangen, dan wordt
daarvoor direct een afspraak gemaakt.
Ook kan men aangeven liever een
persoonlijk bezoek te willen ontvangen.
De aanmeldingskaartener met de
wijkprdikant. Komen er gesprekspunten
naar voren die meer tijd verlangen, dan
wordt daarvoor direct een afspraak
gemaakt. Ook kan men aangeven liever
een persoonlijk bezoek te willen
ontvangen.
De aanmeldingskaarten liggen de hele
zomer op de informatietafel in de
Hooglandse Kerk. Per telefoon of e-mail
aanmelden bij de wijkpredikant is ook
mogelijk.

De armband met levensparels
Op zondag 16 juni reikten we aan de
kinderen die de afgelopen twee jaar
hebben
deelgenomen
aan
de
basiscatechese een cadeau uit: een
armband met levensparels. Veel
mensen waren naar afloop van de
dienst geïnteresseerd in de armband en
de symbolische betekenis van de
“parels”. Hieronder is de tekst met uitleg
opgenomen die tijdens de dienst werd
uitgesproken.

De grote gouden parel is de Godsparel.
God is het begin en het einde van alles.
Hij is altijd bij je, wat je ook doet. Elke
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dag is er een nieuwe kans om het
opnieuw of anders te doen.
Er zijn zes stilteparels. Voor als je even
alleen wil zijn. Even niets moeten.
Wordt dan gewoon even stil en kijk
eens wat er gebeurt.
De ik-parel wordt alleen maar door een
stilteparel gescheiden van God. Ze
horen bij elkaar. Je bent dan ook
gemaakt naar het beeld van God. God
vindt je kostbaar, ook al maak je fouten
De doopparel raakt de ik-parel aan. Het
frisse water van de doop herinnert je er
aan dat je elke keer een nieuwe start
mag maken. Je mag er zijn. Je bent
goed voor God, precies zoals jij bent.
De woestijnparel is de grotere
lichtbruine parel. In de woestijn is het
dor en heet. Denk je weleens: alles gaat
fout, ik sta helemaal alleen, iedereen is
weg. Durf dan te vertrouwen dat je
kracht hebt gekregen om door te gaan.
De blauwe relaxparel zit tussen twee
stilteparels in. Het is de parel van
genieten en je prettig voelen. Wanneer
je deze parel vasthoudt, kun je even
denken aan de leuke dingen die je hebt
meegemaakt.

het niet meer weet, lijkt het net of het
donker is.
De grote witte parel is de opstandingsparel. Na het donker komt het licht. Het
licht betekent niet altijd dat al je zorgen
en problemen weg zijn, maar wel dat je
kracht en hoop krijgt om verder te gaan.
Steeds weer keert de armband terug bij
de gouden Godsparel. God is overal,
altijd en hij is dicht bij je.

Kerkennacht
Op vrijdag 21 juni werd in Leiden de
jaarlijkse Kerken- nacht gehouden.
Zeven
kerken
openden
hun
deuren voor het
publiek.
In de Hooglandse Kerk konden bezoekers
tussen
zeven
uur ’s avonds en
middernacht
kijken
naar
het
binnendragen van het licht, luisteren
naar klezmermuziek, het koor Sans
Rancune en orgelmuziek van Theo
Visser. Ongeveer 200 mensen wisten
de weg naar onze kerk te vinden, zodat
de Kerkennacht beslist een succes
genoemd mag worden.

Er zijn twee rode liefdesparels. Een
voor de liefde die je krijgt en een parel
voor de liefde die jij aan andere mensen
geeft. Met deze parel in je hand, kun je
denken aan alle mensen die van jou
houden, en aan alle mensen die jij lief
en aardig vindt.
De drie witte parels op een rij zijn de
geheimenparels. Je geheimen kun je
delen met God. Je bent veilig bij God.
Hij geeft je kracht en moed.
De nachtparel is zwart. Soms heb je
God heel hard nodig, als iemand die je
troost, iemand die bij jou is in moeilijke
tijden. Wanneer je iets moeilijk vindt, of

Bewust geloven
Deze
(belijdenis)kring
heeft
de
eredienst van vorige week (23 juni) mee
voorbereid. Vier van de groepsleden
hebben die dag belijdenis van hun
geloof gedaan en werden bevestigd tot
lidmaten van de gemeente van
Christus: Annika Kruithof, Gerdien
Neels, Renske Timmers en Marieke
Veenhof. De twee overige groepsleden,
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Egbert en Suzanne Bleeker-Mol, deden
al eerder belijdenis. Ad Alblas zegt
hierover: “We hebben in deze groep
enorm mooie ontmoetingen beleefd in
grote openheid. Als begeleider heb ik er
vooral het gevoel aan overgehouden
dat het geloof leeft!”

Wordt vervolgd/ kunst van het geloven
groepen blijven gezellig. Idee is om elke
bijeenkomst van de Basiscatechese
(elke zondag tijdens de dienst) of Wordt
vervolgd (ongeveer eens per 2 á 3
weken) op een avond te begeleiden met
twee vrijwilligers, zodat je er niet alleen
voor staat.
Er is volop leuk en nieuw materiaal
beschikbaar en in de zomer gaan we
een soort jaarplan maken om te
bepalen welke onderwerpen we aan de
orde willen stellen. Geïnteresseerd?
Neem contact op met Jan-Peter Loof:
071-5763499 of loofhome@casema.nl.

Speeltuinmiddag
doopouderproject
Zondag 23 juni 2013 was de speeltuinmiddag
van het
doopouderproject.
Dit keer
waren we
te gast in
Speeltuin
Het Zuiderkwartier. Het weer werkte
gelukkig goed mee om het tot een
gezellige middag te maken.
Informatie over het doopouderproject is
te krijgen bij Marius van der Heul.

Je kunt ook altijd een paar keer mee
komen kijken of het iets is wat je
aanspreekt.
En voor de organisatie van jongerenvieringen proberen we groepjes te
maken die elk één jongerenviering
voorbereiden. Dat vergt dan telkens een
paar voorbereidingsbijeenkomsten om
met een groepje jongeren toe te werken
naar de betreffende viering.

Gezocht:
nieuwe jeugdwerk-vrijwilligers
Ook na de zomervakantie gaan de
jeugdgroepen
van
de
Leidse
Binnenstadsgemeente
weer
door:
Basiscatechese en Wordt vervolgd/de
kunst van het geloven. Daarnaast gaan
we proberen wat vaker een speciale
jongerenviering te organiseren.
Om dat te organiseren en te begeleiden
kunnen we nog wel wat extra mensen
gebruiken. Er is een enthousiaste kern
van begeleiders: Lyanne Blonk, Merijn
Koelewijn, Huib Kruijt, Ans en Dick van
Broekhuizen, Diony Breedveld en JanPeter Loof. De groep kinderen van de
Basiscatechese wordt wat groter en de

De Kindernevendienst gaat in de hele
zomerperiode gewoon door. Ook voor
de begeleiding daarvan is in het
komend seizoen nieuwe hulp welkom.
Pedagogische ervaring is geen vereiste,
een enthousiaste inzet wel. Afhankelijk
van je eigen agenda heb je 1 keer in de
4 à 5 weken kindernevendienst. Het
team begeleiders komt vier keer per
jaar bijeen voor overleg en er wordt ook
gedacht aan de onderlinge gezelligheid.
Ook hier geldt: het is mogelijk om een
paar keer mee te draaien of mee te
kijken om te zien of je hier aan mee zou
willen doen.
Voor meer info: Anneke Loof-Donker,
071-5763499 of loofhome@casema.nl.
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Inzameling postzegels en kaarten
Vorige week heb ik de doos met
postzegels en kaarten geleegd. Hij was
weer helemaal vol. Fijn dat u mee
spaart voor de zendingsprojecten van
Kerk in Aktie. De postzegels en kaarten
brengen veel geld op. Landelijk was het
eindbedrag voor 2012 33.359 euro!
14.000 euro afkomstig van de verkoop
van postzegels en 19.000 euro van de
verkoop van kaarten. Tachtig procent
van de opbrengst is voor Kerk in Aktie
en twintig procent is voor de
Gereformeerde
Zendingsbond.
De
postzegels en kaarten worden verkocht
op beurzen en op Marktplaats.
Nog enkele tips: graag alleen enkele
kaarten, zo onbeschadigd mogelijk.
Vooral oudere kaarten zijn gewild. Ook
geboortekaartjes zijn welkom.
Samen sparen is een kleine moeite.
Doet u weer mee?
Toos Boersema

de overdenking naar aanleiding van
teksten van kerkvader Augustinus luidt:
‘God zonder handen en voeten’.
Op 18 augustus is de Boxtelse Cantorij
onder leiding van Wil Bartaen te gast.

Evensongs
Op 7 juli zingt het fameuze Ruach
Vocaal Ensemble uit Katwijk, onder
leiding van Elisabet van Duijn.

Gemeentezondag
Zoals gebruikelijk is op de tweede
zondag
van
september
onze
gemeentezondag. Weer terug van
vakantie kijken we vooruit naar wat ons
te wachten staat in het nieuwe seizoen.
Alle kringleden, medewerkenden en
meelevende gemeenteleden worden die
zondag hartelijk uitgenodigd om samen
het seizoen te beginnen. Door samen
bij de Bron te vertoeven en met en voor
elkaar te bidden.
Eind van de middag en begin van de
avond van diezelfde zondag is de
gemeenteavond voor oud en jong. Het
programma is nog niet klaar, maar het
is fijn als deze datum alvast een
bijzondere plek krijgt in de drukke
agenda.

Deze cantorij is dan net terug uit de
kathedraal van Canterbury, waar zij
zongen op eervolle uitnodiging van de
Dean van de Anglicaanse Kerk. Het
orgel wordt bespeeld door Gerard
Habraken.
Het
thema
van
de
overdenking: ‘Het oog van de ziel’.

Het koor won tijdens het Nederlands
Koor Festival 2012 zowel de titel ‘beste
jeugdkoor’ als ‘beste koor van
Nederland’. Het orgel wordt bespeeld
door Niek van der Meij. Het thema voor
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 1 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 26 augustus.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
7 juli
18 augustus
8 september

Evensong
Evensong
Gemeente-zondag

19.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

Orgelpromenade
Juni-augustus Hooglandse Kerk 14.30 Toegang vrij
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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