Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 1 september 2013
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 1 september 2013
Voorganger: ds. A.Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Kosten predikantsplaatsen
en kerkelijk werkers

Vieren:
Zondag 1 september, ds.A.Alblas. Onder het thema ‘de fluistering van de
waarheid’ preekt rabbijn Awraham Soetendorp n.a.v. het verhaal dat Mozes
niet op de rots moet slaan, maar er tegen fluisteren.
Zondag 8 sepember, ds.A.Alblas. Gemeentezondag. Het thema is ’(gratis)
goede raad’.Tekstlezing: 1 Timotheus1: 1-11: een aanmoediging om het roer
recht te houden. Medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 15 september, ds. Popko Kuipers. Hij preekt over het 5e gebod:
Het eren van vader en moeder. Een gebod met een belofte.
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De leidse Cantorij

Zondag 15 september, 19.00 uur

Evensong
Hooglandse Kerk
m.m.v. Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist Theo Visser
Liturg: ds. A.Alblas

Nieuw seizoen..
Vandaag, zondag1 september heeft u
weer de eerste Op de Hoogte van het
nieuwe seizoen in handen. Na een
lange warme zomer hopen we op een
warm winterseizoen, maar dan wel
binnen de muren van de Hooglandse
Kerk… Elkaar warm houden kan in
ieder geval ook door mee te doen aan
de diverse activiteiten die weer voor de
(kerk)deur staan.Wij doen ons best om
u daar tweewekelijks van op de hoogte
te houden.
De redactie

Geloofservaringen delen
Op woensdagavond 25 september om
20.00 uur wil ik jullie uitnodigen in het
Hooglandse Huys om geloofservaringen
te delen. Het idee kwam bij mij op toen
ik laatst van iemand zijn geloofservaring
hoorde en mij dit weer deed stilstaan bij
de wonderen die God nog steeds binnen mensenlevens verricht. Ook deed
het mij terugdenken aan mijn eigen onuitwisbare ervaring en dat je daar tijdens het koffiedrinken in de tuinzaal
niet direct over begint. Deze avond zal
ik beginnen met mijn eigen ervaring te
delen, om daarna anderen hun
ervaring(en) te laten vertellen. Uiteraard
is deze avond ook voor iedereen die
graag deze ervaringen hoort,
bijvoorbeeld omdat hij/zij er zo naar
zoekt. Mocht je graag willen komen,
maar deze datum niet kunnen, laat het
mij dan weten. Ik kan altijd nog een
tweede avond/middag/ochtend regelen.
Wilma Buijsman (tel. 071-5766789;
e-mail: alex.buijsman@gmail.com)

Startzondag 2012

Gedoopt
Op zondag 25 augustus vierden we de
doop van; Floris Willem, zoon van Onno
en Ilona de Boer en broertje van Julian,
Tijmen Jesse, zoon van Heleen en Patrick Bouwens; Aron Lucas, zoon van
Esther en Jan van de Kamp en Lucas
Josias Cees, zoon van Helene en Matthijs Klapwijk en broertje vanCateau.

Gemeentemiddag 8 september
Ter opening van het kerkelijk seizoen
2013, willen we een gemeentemiddag
houden in de Hooglandse kerk op 8
september van 16.00 -19.00 uur. Er is
volop gelegenheid om oude contacten
aan te halen en nieuwe contacten op te
doen. Het thema van de middag is duur
zaamheid. Jan Boersema zal hierover
een lezing houden, daarna volgt een
speeddate, waarbij elk duo een kaart
met vragen krijgt als handleiding voor
het gesprek en natuurlijk wordt er samen gegeten. Opgeven en betalen is
vandaag nog mogelijk via de strook aan
de flyer bij de informatietafel of in de
tuinzaal. Allen hartelijk welkom!
Namens de voorbereidingscommissie,
Levina de Bree
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Beschuit met muisjes..
Vorige week zondag werden we door
Lia van der Laan getracteerd op beschuit met muisjes. Reden: ze sponsort
opnieuw een kindje via Compassion.
Qumran en de Bijbel
Onlangs verscheen Qumran en de
Bijbel, een boek over de beroemde
Dode Zeerollen.
In het Drents Museum in Assen is t/m 5
januari 2014 een tentoonstelling te zien
over hetzelfde onderwerp.
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de
eerste rol werd ontdekt.
Het onderzoek dat is gedaan naar de
Dode Zeerollen heeft spectaculaire
informatie opgeleverd.
Aan het boek hebben wetenschappers
meegewerkt die werkzaam zijn bij het
Nederlands Bijbelgenootschap en bij
verschillende universiteiten in Nederland en België. Het boek is verkrijgbaar
in de boekhandel.
Bron: NBG

Ze schreef ons o.a.
“Ik ondersteun 3 kinderen in Ethiopië,
Tanzania en Peru via de stichting
Compassion. De eerste heb ik persoonlijk bezocht… November 2012 ben ik in
o.a. Cambodja geweest. Ik wilde daar
ook een meisje gaan ondersteunen. Ik
ben toen 3D kaarten gaan maken en
verkoop die voor € 1,00.
Doordat ik een keer op een rommelmarkt in Robijnhof stond, weten meer
mensen van mijn wens. Daar vond ik
een enveloppe met een enorm bedrag
en nog nieuwe sieraden in verpakking
die ik ook mag verkopen ten bijdrage
voor een reis naar een van de kinderen.
Maar die wil ik dan zelf betalen. Het
geld snel op de bank gezet en mij
opgegeven om een meisje in Cambodja
te adopteren. Ik ben overgelukkig als ik
de naam van het kind weet……en zal
als het zover is trakteren op beschuit
met muisjes bij de koffie na de kerkdienst. Verheug me er nu al op als er
straks 4 kinderportretjes in de kamer
staan en te weten dat ze te eten hebben en naar school kunnen.
Hiervan wilde ik jullie graag van op de
hoogte brengen. Misschien willen jullie
ook af en toe een mooie kaart kopen”.
(Van redactiewege ingekort)

Reparatie kerkramen
De reparatie van de kerkramen vorderen gestaag. In het mei-nummer van het
Leids Kerkblad werd daarover uitgebreid verslag gedaan.
Onze huisfotografe Metha van Vliet
klom deze zomer op de steiger en
maakte op duizelingwekkende hoogte
bovenstaande foto van de ramen in het
noordertransept.

Bewust geloven
Onze wijkpredikant komt graag vóór
half september in contact met diegenen
die overwegen om dit seizoen belijdenis
te doen of zonder dat al te weten deze
gesprekskring te willen volgen.
Info en aanmelding bij ds. Ad Alblas.
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Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 15 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 9 september.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Agenda
8
11
15
18
19

sept.
sept.
sept.
sept
sept.

24 sept.
1 oktober

Gemeentemiddag
Moderamen
Evensong
Kerkenraadsvergadering
Gesprekskring
Kerkgeschiedenis
Leerhuis
Doopproject

16.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

10.00 uur Hooglandse Huys
20.00 uur Hooglandse Huys
20.00 uur Hooglandse Huys

Zaterdag 14 september
Hooggetijde
12.00 uur Hooglandse Kerk
Ds. A.Alblas
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

4

071-5232488

