Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 29 september 2013
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 29 september 2013
Voorganger: ds. A.Alblas en
J.Boersema

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

Vieren:
Zondag 29 september, ds. A.Alblas . Vandaag sluiten we de vredesweek af
met de scheppingszondag. Ons gemeentelid Jan Boersema, theoloog en
hoogleraar milieuvraagstukken, houdt de preek met als thema: “Is de natuur
onze (morele) norm?”
Zondag 6 oktober, ds. A.Alblas.Lezing uit Timotheus 3:14 en 4: 10 thema:
‘het grote geheim’ De Leidse Cantorij verleent haar medewerking.
Zondag 13 oktober, ds. A.Alblas. m.m.v.gospelzangeres Denise Jannah.
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Uitnodiging voor de

Sing Inn
een zangmiddag rondom het Nieuwe Liedboek
Zaterdag 5 oktober in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade
van 14 tot 16.30 uur
Met o.a. alles over het nieuwe liedboek, workshops en afsluitende vesper

Sing-Inn
met het Nieuwe
Liedboek
Op zaterdagmiddag 5
oktober kunt u kennis
maken met het nieuwe
Liedboek “Zingen en
bidden in huis en kerk”.
De inleiders zullen u
wegwijs maken in het nieuwe Liedboek
en u zult zingend de rijkdom en variatie
van dit liedboek ervaren. Vanaf 14 uur
bent u welkom in de Vredeskerk aan de
Van Vollenhoven kade.
De middag wordt om 16.10 afgesloten
met een gezamenlijke vesper.
Programma:
14.00 –14.30 uur Inleiding door Rijk
Jansen, cantor-organist van de Dorpskerk te Wassenaar
14.30 –15.00 uur Workshops ronde 1
15.10 –15.40 uur Workshops ronde 2
beide worskhops o.l.v. van musici uit de
Protestantse Gemeente Leiden.
Een toast op het nieuwe Liedboek.
16.00 uur Inleiding op de vesper door
dominee René Venema gevolgd door
de Vesperviering met gebruik van het
nieuwe Liedboek.

25 jaar Evensong
In 2014 is het 25 jaar geleden dat de
eerste Evensong in de Hooglandse
Kerk werd gehouden.
Dit geweldig initiatief van toen is
uitgegroeid tot een jaarlijkse serie
Evensongs in de Hooglandse kerk die
zich mag verheugen in een grote en
warme belangstelling. Inmiddels wordt
gewerkt aan de programmering voor het
jubileumjaar 2014, wat belooft een
mooie serie te worden.
Mocht u via e-mail op de hoogte
gehouden willen worden van dit
jubileum en de Evensongs, dan vragen
wij u daarvoor uw e-mailadres aan ons
door te geven middels een formulier, te
vinden bij de informatietafel. U krijgt
dan één a twee weken voor een
Evensong een e-mail met daarin
informatie over de betreffende
Evensong. Het e-mail adres wordt niet
gebruikt voor andere doeleinden en u
kunt in elk e-mail bericht met één klik
uw e-mailadres uit de lijst verwijderen
als u geen e-mails meer wenst te
ontvangen.
Het formulier kunt u achterlaten bij de
informatietafel of opsturen naar:
Bijzonder Kerkenwerk, p/a
Carneoolstraat 17, 2332 KA Leiden.

Workshops ronde 1:
A. Liederen van Oosterhuis – Wim de
Ru (kerkzaal)
B. Psalmen op alternatieve wijze –
Theo Visser en Peter-Bram ’t Hoen
(kuipzaal)

Leerhuis Jeremia
Afgelopen dinsdag is het Leerhuis weer
van start gegaan.
In tien avonden bestuderen we het
bijbelboek Jeremia en daarbij gaan we
in op verschillende vragen. Het boek
Jeremia stelt ons voor een probleem.
Wie het boek leest, moet haast wel
concluderen dat het Gods woede is –
tegen zijn eigen volk Juda, tegen het
reeds verwoeste volk van Israël en
tegen alle andere volken – die in dit

Workshops ronde 2:
A. Liederen bij bijzondere levensmomenten Peter Scheele en Irene
Swen (kuipzaal)
B. Relipop in het liedboek – Peter
Heijligers (Kuipzaal)
C. Nieuwe kinderliederen –Irma Pijpers
(zaal twee)
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boek de hoofdrol speelt. Je kunt je
daarom afvragen wat we van dit boek
zouden kunnen leren of van dit boek
zouden wíllen leren.
Maar er is meer over te zeggen. Want
wat is precies een profetenboek, en hoe
moeten we zo’n boek lezen? In het
antwoord op die vraag ligt de sleutel die
ons kan helpen om het probleem op te
lossen. Als we begrijpen wat voor
geschrift dit is, en hoe we het zouden
moeten lezen, ontdekken we ook dat er
achter het steeds terugkerende motief
van Gods woede een ander, en
wezenlijker, grondthema schuilgaat.
De eerstvolgende bijeenkomst is op
dinsdag 15 oktober om 20.00 uur in het
Hooglandse Huys. Info:

Doopproject weer van start
Dinsdag 1 oktober start weer een nieuw
seizoen met ouders die langer of korter
geleden hun kind hebben laten dopen in
de Hooglandse Kerk. Bij een gezamenlijke inloop drinken de twee groepen
eerst met elkaar koffie en worden daarna de kaarsen aangestoken.
Met het project komen allerlei onderwerpen aan de orde
rondom geloof en
opvoeding.
De geplande data
voor het komende
seizoen zijn verder:
12 november, 21 januari en 25 maart.
Contactpersoon: Marius van der Heul

matthijsjdejong@gmail.com

mariusenmonica@ziggo.nl

Kerkvisitatie
Op 16 oktober zal de kerkvisitatie, het
vierjaarlijkse “huisbezoek” aan de kerkenraad, plaatsvinden. Doel is: informeren naar het geestelijk leven van de
(wijk)gemeente, mee te denken,stimuleren en te bemoedigen.
Ook gemeenteleden kunnen de visitatoren spreken: van 19.30-20.00 uur in
het Hooglandse Huys.
Eventueel kunt u ookvragen stellen per
e-mail: vanderweide@tiscali.nl

Evensong 13 oktober
Zondag 13 oktober wordt de Evensong
gezongen door de Utrechtse Schola
Davidica onder leiding van Lisette
Bernt. Organist is Jan Hage.
Thema zal zijn “Wat je niet kent van
jezelf”. Aanvang 19.00 uur.
Bijbelkring
Theresia van Lisieux
Als Bijbelkring van (oud-) studenten met
diverse kerkelijke achtergronden zijn wij
op zoek naar nieuwe leden (twintigers/
dertigers). Op de kring, die ongeveer
om de twee weken bijeenkomt, bespreken we een Bijbelgedeelte aan de hand
van secundaire literatuur. De komende
tijd staat de mystica Theresia van
Lisieux op het programma, daarna volgt
Willem Barnard.
Als je belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Henk van Steenbergen of Cor Hoogerwerf.

VOLG
DE BLOGGERS
OP
www.openkerkleiden.nl

Leger des Heils zoekt collectanten
De landelijke collecte van het Leger des
Heils vindt plaats in de week van 25 tot
en met 30 november 2013. In en rond
Leiden zoekt het korps nog mensen die
willen helpen met collecteren.Meedoen
zou bijzonder op prijs worden gesteld!
Aanmelden: Tel. 017-5124552

h.van.steenbergen@umail.leidenuniv.nl
corhoogerwerf@hotmail.com
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Verhalen uit de Bijbel met zand en muziek
Op zondag 6 oktober start op Zapp (Ned.3) een nieuwe televisieserie:
Verhalen met de Zandtovenaar. In zes afleveringen tekent de bekende Zandtovenaar Gert van der Vijver eeuwenoude verhalen uit de Bijbel.
Op een eigentijdse manier komen de verhalen met muziek, woord en prachtige zandtekeningen tot leven. De serie is tot stand gekomen door samenwerking van het NBG en omroep RKK. Zij willen een nieuwe generatie vertrouwd maken met de verhalen uit de Bijbel.
Gert van der Vijver: “In dit programma spreken we hart en ziel aan. Alle
zintuigen worden ingeschakeld voor dit programma dat je in verwondering
brengt”.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Agenda
1 oktober
9 oktober
13 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober

Doopproject
Moderamen
Evensong
Leerhuis Jeremia
Kerkvisitatie
Kring Kerkgeschiedenis

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

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

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 13 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 7 oktober.
Website
Bezoek ook de vernieuwde website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
Wijkpredikant: Ds. A.Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest Tel. 071-5232488
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