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Zondag 15 september 2013
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 september 2013
Voorganger: ds. P. Kuipers

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

Vieren:
Zondag 15 september, ds. P.Kuipers. Thema van de dienst is het vijfde
gebod: het eren van vader en moeder, een gebod met een belofte.
Zondag 22 september, ds. A. Alblas. Dienst van Woord en Sacrament.
Lezing: Timoteüs 1:12-20. Thema: ‘overstelpende liefde’. Fluitiste Liesbeth
Boertien verrijkt met organist Theo Visser de dienst muzikaal.
Zondag 29 september, ds. A. Alblas. Afsluiting van de Vredesweek met de
scheppingszondag. Gemeentelid Jan Boersema, theoloog en hoogleraar
milieuvraagstukken, preekt over het thema “is de natuur onze (morele) norm?’.
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Zondag15 september 2013, 19.00 uur

Evensong
Hooglandse Kerk
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist: Theo Visser
Liturg: ds. A. Alblas
Thema: ‘Smachten naar de levensbron’

Evensong

matie en de mogelijkheid tot opgave
vindt u op de Facebookpagina van
Socrates071. Wees Welkom!

De Leidse Cantorij
onder leiding van
Hans Brons zingt op
zondagavond
15
september
in
de
Hooglandse Kerk een
Even-song. Organist
is Theo Visser.
De introit vanuit het hoogkoor is van
Rheinberger. De anthem is van Arvo
Pärt: ‘The Beatitudes’. De Canticles zijn
in een zetting van Charles Wood. De
chant is psalm 42: ‘Like as the hart’.
Het thema van deze Evensong is:
‘Smachten
naar
de
levensbron’.
Aanvang van de dienst: 19.00 uur.

Gesprekskring Kerkgeschiedenis
De eerste bijeenkomst van het achtste
seizoen van de gesprekskring ‘Wat
betekent de kerkgeschiedenis voor
ons?’ vindt plaats op donderdagochtend
19 september van 10 u. tot 12 u. in het
Hooglandse Huys. We spreken dan
over een onderwerp uit de recente
geschiedenis, namelijk het tot stand
komen van de Protestantse Kerk
Nederland. Het gesprek zal worden
ingeleid en begeleid door ons gemeentelid Hans Karstens, die ons dankzij zijn
persoonlijke betrokkenheid en ervaring
veel over de gang van zaken tijdens de
totstandkoming van de PKN kan uitleggen en daarbij ook enige aandacht
zal schenken aan het toekomstperspectief van deze kerk. Inlichtingen over
de gesprekskring worden verstrekt door
Jan den Boeft (tel. 5132657).

De dominee aan de lijn…
Sinds Pinksteren loopt de actie ‘de
dominee aan de lijn…’.
De bedoeling is om met alle
meelevende gemeenteleden een kort
contact te hebben om ‘de banden aan
te halen’, te ‘updaten’ en te horen welke
gevoelens en wensen er leven ten
aanzien van erediensten en gemeenteleven in de LBG.
Inmiddels verschijnen er op onze site
wekelijks wisselende ‘one-liners’ die in
deze gesprekken naar voren zijn
gekomen.

Bijbelse kernfiguren > verdiepingskring
Na heel wat jaren is de gespreks- en
studiekring ‘Bijbelse kernfiguren’ gestopt. Dat biedt de ruimte voor een
nieuwe kring met als voorlopige naam:
‘verdiepingskring’. Wat die naam al uitdrukt: het is de bedoeling om in het
eigen geloof te verdiepen in gesprek
met anderen. Een persoonlijke ‘casus’
of ‘levensthema’ is het uitgangspunt.
Per avond komt één thema aan de
orde, dat wordt aangedragen door één
van de deelnemers, waardoor ook de
persoonlijke sfeer, die de vorige kring
zo aantrekkelijk maakte, kan ontstaan.
Aanmelding en informatie bij Gerda

Socrates071: Diner Pensant
30 September organiseert Socrates071
een Diner Pensant met als thema
‘Werk: je lust en/of je leven’. In de
sfeervolle ambiance van Proeverij de
Dames zullen young professionals en
studenten onder leiding van Doekle
Terpstra en andere sprekers verder
bezinnen op vragen rond werk en idealen, gezonde ambitie en levensgeluk.
De aanvang is 18.00 uur. Meer infor2

Hamoen,
tel.0172-435510,
gerdahamoen@ziggo.nl.

e-mail:

lezingen binnen het thema "Religie
buiten de kerk".
In de eerste lezing, op 30 september
om 20.00 uur in de nieuwbouw van het
Marecollege, zal de dominicaan, schrijver en dichter Henk Jongerius een
inleiding houden over: "Zoektocht naar
spiritualiteit".
Henk Jongerius (1941) maakt sinds
1959 deel uit van de Orde der
Dominicanen. Hij studeerde dogmatiek
en liturgie in Nijmegen en is sinds 1967
cantor in het Dominicanenklooster te
Huissen. Hij is werkzaam in de bijbels
theologische toerusting en de liturgische vorming van vrijwilligers. Hij publiceerde diverse artikelen, vele liturgische en meditatieve teksten, liederen
en gebeden.
In zijn lezing zal Henk Jongerius spreken over zijn zoektocht naar spiritualiteit
vanuit zijn boek “Wonen onder de wolk”.
Daarin heeft hij zich laten inspireren
door het gedachtengoed van Abraham
Heschel over spiritualiteit. De toegang
tot deze lezing is vrij.

Bedevaart naar Kevelaer
Vanuit Stichting Straatpastoraat, gingen
we dinsdag 27 augustus met cliënten
van Stichting de Binnenvest op
Bedevaart. Een koninklijke bus van
Beuk stond klaar, en Paul Brommet, de
Straatpastor, vertelde onderweg over
de betekenis van Kevelaer. Na een
koffiestop kwamen we aan in het
centrum, waar vele kaarsen branden
naast
de
grote
MariaBasiliek.
We werden ontvangen in het Priesterhuis,
waar
we
een
heerlijke
maaltijd kregen.
Om half twee gingen
we naar een kleine
kapel, waar de straatpastor voorging in een
Eucharistieviering.
Ontroerend was dat
veel cliënten de liederen kenden en meezongen!
Daarna de Mariabasiliek bekeken,
indrukwekkend mooi. De cliënten
genoten, te zien aan blije gezichten en
verhalen! Buiten op het plein liepen
Processies waarbij de mensen veel
liederen zongen.
Met volle zon, een prachtige sfeervolle
dag! Op de terugweg vol van
belevenissen, vroegen ze aan de
Straatpastor wanneer de volgende keer
was, dan wilde ze wel naar Lourdes...!
Adrie Lindhout.

Gemeentezondag
Zondagmiddag 8 september werd het
nieuwe seizoen geopend in de
Hooglandse Kerk. Met inspirerende
woorden van Jan Boersema over
“duurzaamheid”, een speeddate over
hetzelfde onderwerp, gedichten en een
gezamenlijke
maaltijd (natuurlijk afgesloten
met
de inmiddels
traditionele
ijscokar), zijn
we voldoende opgeladen voor een nieuw seizoen
kerkelijke activiteiten.

Zoektocht naar spiritualiteit
De vereniging Leidse Studenten
Ekklesia (LSE) organiseert vanaf 30
september een drietal maandagavond3

Van de Redactie:
Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 29 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 september.
Website:
Bezoek ook eens de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Agenda
15 september
18 september
19 september
24 september
25 september
1 oktober

Evensong
Kerkenraadsvergadering
Kerkgeschiedenis
Leerhuis
Geloofservaringen
Doopproject

19.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

Kamer gezocht:
Voor onze dochter Annette,18 jaar, zijn wij op zoek naar een kamer in Leiden. Zij is net begonnen met de studie geneeskunde en reizen vanuit Apeldoorn kost erg veel tijd. Weet u een kamer of hebt u andere tips: laat het ons weten. Bijvoorbaat dank, Roland en Marja ZeilstraVersteeg.
versteeg.zeilstra@online.nl
annettezeilstra@msn.com

Lopers voor de LBG wijkactie gezocht!
Eind september wordt onze jaarlijkse wijkactie voor de wijkkas gehouden. Onze
penningmeester kan niet alle 1800 enveloppen zelf bezorgen dus is zij wederom
op zoek naar enthousiaste gemeenteleden die in zijn/haar wijk een aantal
enveloppen zou willen bezorgen. Het gaat om kleine stapels van straten die bij
elkaar liggen waar de enveloppen enkel in de brievenbus hoeven te worden
gestopt. Helpt u ons om via deze wijze onze wijkkas weer aan te vullen? Meldt u
zich dan bij onze penningmeester Geertrui Betgen (GeertruiBetgen@ziggo.nl of
telefonisch 071-5663080). Geeft u aan waar u woont dan proberen we u in uw
eigen wijk in te delen!
Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:
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