Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 10 november 2013
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 november 2013
Voorganger: ds. A. Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen

Vieren:
Zondag 10 november, ds. A. Alblas . Viering van de Heilige doop. Thema van
de dienst: ‘Kinderen van het licht’.
Zondag 17 november, mevr. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn. Thema: Ín de
voetsporen van ….’.
Zondag 24 november, ds. A. Alblas. Dienst van Schrift en Tafel, laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Het thema is: ‘tekenen van de toekomst’.

In deze Op de Hoogte:
Judith van den Berg - Meelis
Beleidsplan 2014-2017
Verdiepingskring
Jubileum Joop Brons
Leidse Loungemiddagen
Concert Leger des Heils

Zondag 10 november 2013, 19.00 uur

Muzikale Vesper Cluster Binnenstad
in de Marekerk
met medewerking van:
Leidse Cantorij
Schola Cantorum
Mare Vocale
Thema: ‘Verlangen naar ……’

Dominee Judith van den BergMeelis
Ons gemeente
lid Judith v.d.
Berg-Meelis
vertrekt in
december met
haar gezin naar
West-Timor
voor een
periode van 4
jaar. Zij gaat
daar les geven
in praktische en systematische
theologie aan de ongeveer 500
theologiestudenten van de Universitas
Khristen Artha Wacana. Als predikant
zal zij aan de Sumbanese kerk
verbonden worden om predikanten toe
te rusten. Via onze website
(www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)
en Op de Hoogte gaan we haar volgen.
Op 3 november is Judith in een dienst
in de Dorpskerk van haar geboorteplaats Schipluiden bevestigd in het
ambt van predikant.

doel de vitaliteit in bestaande
geloofsgemeenschappen te bewaren en
behoeden - mede door de invoering van
de Matrix 2013 - en tegelijkertijd door
het instellen van een Vitaliteitsfonds
nieuwe vormen van vitaal geloofsleven
een kans te geven, zowel binnen
geloofsgemeenschappen als op
stedelijk niveau.
Het beleidsplan is op dinsdag 22
oktober tijdens een gemeenteavond in
het Hooglandse Huys aan de LBG
gepresenteerd.
Het Beleidsplan met de aanbiedingsbrief, de Meerjarenraming 2014-2017,
de Toelichting hierop, een samenvatting
van de Matrix 2013, en de bijbehorende
zes bijlagen vindt u achter de knop
'Algemene Kerkenraad' in de
linkerkolom van de website
http://protestantsegemeenteleiden.nl.

Verdiepingskring
Deze nieuwe kring is de opvolger van
de kring ‘bijbelse kernfiguren’ maar
heeft een iets andere opzet. De
deelnemers brengen om de beurt een
thema in. De eerste keer gaat het over
de openingswoorden in de dienst:
“genade, barmhartigheid en vrede”.
Henny van der Mark leidt de
deelnemers binnen in haar gedachten
en gevoel daarbij. De eerste avond is
op 11 november om 20.00 uur in het
Hooglandsche Huys, de daarop
volgende avond is op 21 november.
Naast een aantal deelnemers aan de
vorige kring hebben zich ook al een
paar nieuwe belangstellenden gemeld.
Er is nog voldoende ruimte voor meer.
Informatie (en eventueel aanmelden) bij
Gerda Hamoen:
gerdahamoen@ziggo.nl.

Beleidsplan 2014-2017
De Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Leiden heeft
in zijn vergadering van 15 oktober 2013
voorlopig vastgesteld:
het Beleidsplan
2014-2017.
Daarin zijn opgenomen de
Matrix 2013 en
de Meerjarenraming 20142017.
Een unieke gebeurtenis voor de PGL.
Het is haar eerste beleidsplan dat vier
jaar vooruitkijkt en dat voorzien is van
een Meerjarenraming! Een plan met als
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Jubileum Joop Brons
Op vrijdag 15 november zal in de
Hooglandse Kerk met een jubileumconcert aandacht worden besteed aan
het feit dat Joop Brons 60 jaar geleden
werd benoemd tot organist van de
Kooikapel. In 1958 werd hij vervolgens
benoemd tot organist van de Hooglandse Kerk, waaraan hij tot 1999
verbonden bleef. Maar ook na zijn
afscheid bleef hij actief. Nog steeds
begeleidt hij de diensten van de Leidse
Studenten Ekklesia en valt hij ook nog
regelmatig in bij verhindering van Theo
Visser in de Leidse Binnenstadsgemeente.
Het concert begint om 20.15 uur en is
gratis toegankelijk.

Zwieten, werkzaam aan de Zuidas en
bestuurslid van De Nieuwe Poort. Deze
loungemiddag staat in het teken van
werk, geld en zingeving. De middag
wordt verlevendigd met kleur, muziek
en poëzie. De toegang is gratis, maar
een vrijwillige financiële bijdrage wordt
gewaardeerd.
Concert Leger des Heils
De Amsterdam Staff Band treedt op in
Leiden! Op zondag 24 november om
14.30 uur geeft dit toonaangevende
muziekkorps van het Leger des Heils
een concert in de monumentale
Petruskerk aan de Lammenschansweg.
De toegang is gratis. Het korps in
Leiden biedt dit concert aan
voorafgaand aan de landelijke
collecteweek, die een dag later begint.
De Amsterdam Staff Band, die dit jaar
50 jaar bestaat, is zowel nationaal als
internationaal bekend. Alle leden van de
Staff Band zijn heilssoldaat en komen
uit verschillende delen van het land. De
kapelmeester van de band is Olaf
Ritman.
De Amsterdam Staff Band brengt
muziek uit het repertoire van het Leger
des Heils ten gehore en biedt een
gevarieerd programma van klassiek tot
modern.

Leidse Loungemiddagen DDD-S
Het initiatief Druk, druk, druk?
Spiritueel! heeft tot doel middagen te
organiseren voor ontmoeting en
bezinning van (grofweg) 30-ers en 40ers. Het is een initiatief voor mensen die
'druk zijn met alles, maar nergens tijd
voor hebben'. Mensen die midden in het
leven staan, bezig zijn met hun carrière,
een druk gezinsleven, sociale
verplichtingen, etc. DDD-S biedt de
mogelijkheid iets met geloof te doen op
een niet-traditionele manier. De
laagdrempelige vorm, waarbij
deelnemers zich niet langdurig
committeren maar per keer afwegen of
ze komen, is gekozen in aansluiting op
behoeften van de doelgroep.
Op 17 november 2013 in het
Hooglandse Huys, van 15.00 tot 17.00
uur, spreekt Rico Sneller, ethicus aan
de Leidse faculteit Godgeleerdheid en
betrokken bij Alternative Perspectives &
Global Concerns, met zijn oud-student
en theoloog van het jaar Ruben van

Natuurlijk
speelt de band
ook enkele
nummers van
de nieuwe CD:
Escape
Velocity.

Na afloop van het concert is er een
collecte ter bestrijding van de kosten.
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Cantatedienst
Op 24 november 2013 vindt in de Pieterskerk de eerstvolgende cantatedienst plaats.
Aanvang: 19:00 uur .
Medewerking verleent
Kamerkoor Voix Jolies
onder leiding van Frank de Groot
uitgevoerd wordt Bachcantate BWV 114:
Ach, lieben Christen, seid getrost
Solisten:
Charlotte Stoppelenburg, alt
Adrian Fernandez, tenor
Frans van Rooijen, bas

Agenda
11 november
12 november
13 november
15 november
17 november

Verdiepingskring
Doopouderproject
Kerkenraad
Jubieumconcert
Joop Brons
Kring Kerkgeschiedenis

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

20.15 uur
10.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 24 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 november.
Website:
Bezoek ook de 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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