Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 13 oktober 2013
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 13 oktober 2013
Voorganger: ds. A. Alblas

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

Vieren:
Zondag 13 oktober, ds. A. Alblas . De lezing is uit 1 Thimoteus 4:13-5:25.
Dat geeft een levendig beeld van de omgangsvormen ten tijde van de brief:
een hele uitdaging om dat toe te passen op onze situatie. Het thema: ‘wees
zuiver”. Jazz- en gospelzangeres Denise Jannah verleent haar medewerking.
Zondag 20 oktober, mevr. ds. M. Driessen.

In deze Op de Hoogte:
Evensong
Kerkvisitatie
Kerkgeschiedenis
Gemeenteavond
Geloofservaringen
Wijkkas
Verdiepingskring

Denise Jannah

Zondag 13 oktober 2013, 19.00 uur

Evensong
Hooglandse Kerk
Schola Davidica uit Utrecht
onder leiding van Lisette Bernt
Organist: Jan Hage
Liturg: ds. A. Alblas
Thema: ‘Wat je niet kent van jezelf’

Evensong
Vanavond om 19.00 uur wordt een
Evensong gezongen door de Utrechtse
Schola Davidica onder leiding van
Lisette Bernt.
De Schola Davidica verwijst in haar

eerste Evensong in de Hooglandse
Kerk werd gehouden.
Dit geweldig initiatief van toen is
uitgegroeid tot een jaarlijkse serie
Evensongs in de Hooglandse kerk.
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. 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.

naam naar "Koning David ", die van
oudsher geldt als de dichter van de 150
Psalmen. Het zingen van deze
Psalmen, vertaald door Pieter Oussoren
en getoonzet door Gert Oost, is dan ook
vanaf de oprichting in 1983 de eerste
taak van de Schola Davidica. Dit
gebeurt op Engelse wijze. De teksten
worden meerstemmig gereciteerd op
daartoe geschreven "chants ". Als
omraming dient een koorbewerking van
de in Nederland bekende Geneefse
psalmmelodieën. Gert Oost schreef
deze doorgaans polyfone bewerkingen
van alle 150 psalmmelodieën (wellicht
als eerste in Nederland na Jan
Pieterszoon Sweelinck!) in een laatrenaissance stijl, aansluitend bij de stijl
van de oorspronkelijke melodieën. In de
loop van de afgelopen jaren groeide dit
psalmzingen uit tot een volwaardige
Engelse Evensong, met kerkmuziek uit
zeer diverse stijlen, van gregoriaans tot
eigentijds.

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 ook vragen stellen per
e-mail: vanderweide@tiscali.nl
Kerkgeschiedenis
De gesprekskring ‘Wat betekent de
kerkgeschiedenis voor ons?’ komt
bijeen op donderdagochtend 17 oktober
van 10 u. tot 12 u. in het Hooglandse
Huys. Het onderwerp is: “het Leger des
Heils” . Onze gast is de heer Hocqué,

In 2014 is het 25 jaar geleden dat de
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korps-envoy van het
korps Leiden-Alphen.
Voor inlichtingen over
de kring kan men zich
wenden tot Jan den
Boeft (tel. 5132657).

Deze data zijn dinsdagavond 29
oktober en donderdagavond 7
november, beide om 20.00 uur in het
Hooglandse Huys. U bent van harte
uitgenodigd om aan één of beide
avonden deel te nemen.
Wilma Buijsman
Wijkkas
De noodkreet van Geertrui Betgen kan
u vorige week nauwelijks ontgaan zijn.
Wellicht heeft u ook deze week een
enveloppe van de
LBG ontvangen
waarin aandacht
wordt gevraagd voor
het helaas negatieve
saldo van de wijkkas.
Helpt u mee ervoor te
zorgen dat het wijkwerk van de Leidse
Binnenstadsgemeente, ondanks de
economische malaise, toch onverminderd en met dezelfde kwaliteit kan
doorgaan?

Gemeenteavond
Op dinsdagavond 22 oktober om 20.00
uur is er in het Hooglandsche Huys een
gemeenteavond die geheel in het teken
staat van het beleidsplan van de
Protestantse Gemeente Leiden. De
Beleidscommissie, waarin leden van
alle wijkkerkenraden deelnemen, heeft
het afgelopen jaren intensief gesproken
over een beleidsplan met een
bijbehorende meerjarenraming. Daarin
worden de beleidslijnen uitgezet voor
de periode van 1 januari 2014 tot en
met 31 december 2017, inclusief een
matrix, waarin de effecten van
bezuinigingen in het pastorale team
zichtbaar worden gemaakt. De
Algemene Kerkenraad zal de plannen
op 15 oktober in eerste lezing
vaststellen.
Cent van Vliet

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. Ad Alblas begeleidt de
avonden. Op 11 november is de eerste
gespreksavond, terwijl 21 november en
2 december voorlopig als volgende
avonden zijn vastgelegd. Aanvang
steeds om 20.00 uur in het Hooglandse
Huys. Aanmelding en informatie bij
Gerda Hamoen, tel.0172-435510,
e-mail: gerdahamoen@ziggo.nl

Geloofservaringen delen
Woensdagavond 25 september bleek
een slecht gekozen datum voor het
delen van geloofservaringen. De
meeste gemeenteleden oefenden
namelijk in de kerk de koraalzang.
Met z’n tweeën hebben we toch een
zeer inspirerend gesprek gehad en
gezien de vele belangstellende vragen
die ik na de 25e mocht ontvangen heb ik
nog twee data gepland om vrijblijvend
geloofservaringen te delen dan wel aan
te horen.
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Doopouderavond
Na de doop van onze zoon Aron hebben Esther en ik ons aangesloten bij de fris
gestarte groep van het doopouderproject. Dit jaar met een iets andere opzet:
nieuwe doopouders kunnen nu instromen zonder dat ze (lang) hoeven te
wachten op een nieuwe groep. Verder is er de normale gang van zaken: voor
een periode van 4 jaar worden een aantal avonden georganiseerd waarop
ouders onderling vragen en ervaringen kunnen uitwisselen over hoe en waarom
hun kind vertrouwd maken met het christelijk geloof. Op de startavond hebben
we gekeken naar hoe de diverse geboortekaartjes eruit zagen en welke ideeën
er allemaal achter zaten. We hebben nagedacht over hoe wij hopen dat onze
kinderen in het leven staan als ze 18 zijn.
De eerste avond was veelbelovend en we kijken uit naar de volgende avond.
Jan van de Kamp

Agenda
13 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
22 oktober

Evensong
Leerhuis Jeremia
Kerkenraad/Kerkvisitatie
Kring Kerkgeschiedenis
Gemeenteavond
(beleidsplan)

19.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

20.00 uur

Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 27 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 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

4

