Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 24 november 2013
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 24 november 2013
Voorganger: ds. A. Alblas

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

Vieren:
Zondag 24 november, ds. A. Alblas. Gedachtenisdienst en Heilig Avondmaal. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zal het thema zijn:
“tekenen van de toekomst”.
Zondag 1 december, eerste Adventszondag. ds. A.Alblas. m.m.v. de Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Thema van deze dienst : “God gaat zijn ongekende gang”.
Zondag 8 december, tweede Adventszondag. ds. A. Alblas.
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Adventsproject
kindernevendienst

Cantatedienst
Pieterskerk, 24 november, aanvang 19.00 uur
m.m.v.

Kamerkoor Voix Jolies o.l.v. Frank de Groot
Bach-Cantate 114
“Ach, lieben Christen, seid getrost”

Charlotte Stoppelenburg,alt, Adrian
Fernandez, tenor en Frans van Rooien
Bas.
Deze cantate hoort tot het genre van de
‘’koraal-cantates’ uit 1724, wat wil
zeggen dat ze gebaseerd zijn op een
(bekend) kerklied. In dit geval een lied
uit de vroege reformatie (1561).
In de overweging wordt de achtergrond
van het lied en de interpretatie van
Bach toegelicht.
Liturg: ds.A. Alblas.

Adventsproject van de
kindernevendienst
Met de kinderen buigen we ons deze
adventsperiode over de voorouders van
Jezus, beter gezegd, zijn 'voormoeders'
In het geslachtsregister dat Matteüs
heeft opgetekend, staan tussen alle
mannen vier vrouwen: Tamar,
Rachab, Ruth en Batseba. Met de
kinderen gaan we op zoek naar wie zij
zijn. Om de kinderen zich te laten
realiseren dat deze vrouwen als het
ware 'overgroot-moeders' van Jezus
zijn, bladeren we elke week met hen in
een fotoalbum: het familiealbum van
Jozef en Maria, dat zij bekijken tijdens
de zwangerschap van Maria. Zo
komen we stap voor stap dichterbij de
geboorte van Jezus. Tijdens de viering
op eerste kerstdag maken we er
traditiegetrouw een extra feestelijke
bijeenkomst van.
Namens de werkgroep
kindernevendienst, Janneke Dijke

Kerstbonnenactie 2013
De Diaconie van de Protestantse
gemeente
Leiden en de
RK Diaconie
van Leiden
organiseren
ook dit jaar
weer, samen
met de Stichting
Urgente noden (SUN), de uitgifte van
kerstbonnen. De bonnen worden
uitgegeven op basis van aanvragen uit
de professionele hulpverlening,
parochies en wijkgemeenten aan
mensen die het moeilijk hebben of aan
de rand van de samenleving staan.
Kerstbonnen zijn tegoedbonnen die vrij
te besteden zijn bij een grote
supermarkt in Leiden. Even wat
financiële ruimte voor de feestdagen in
december.
Ondanks dat er de laatste jaren steeds
meer aanvragen kwamen is het nog
steeds gelukt om het benodigde bedrag
bij elkaar te brengen, met hulp van
fondsen, de opbrengst van de diaconale
kerstcollecte en giften van particulieren.
Ook u kunt bijdragen: rekeningnummer
97065 van de Diaconie Protestantse
gemeente Leiden, o.v.v.
Kerstbonnenactie 2013.

Cantatedienst Pieterskerk
Vanavond om zeven
uur is de tweede
Cantatedienst van dit
seizoen.
In de Pieterskerk zal
de Bach-Cantate 114, ‘Ach, lieben
Christen, Seid getrost’ worden uitgevoerd door het kamerkoor
Voix Jolies o.l.v. Frank de Groot.
De begeleiding wordt verzorgd door
Amici della Musica en de solisten zijn:
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adviezen van terzake kundige bureau’s
gaven positief advies over het gekozen
systeem.
Gebleken is echter dat bij winterse
temperaturen het systeem niet geheel
voldoet. Met name onze unieke
afscheiding tussen de winterkerk en de
zomerkerk speelt ons parten. Vooral bij
lage temperaturen ontstaan rond en
vanuit de afscheidingsgordijnen koude
luchtstromingen. Iets waar ook in de
adviezen onvoldoende bij is stilgestaan.
In de afgelopen maanden is gewerkt
aan verder optimalisering van de stralings verwarming. Zo zijn de stralers iets
verlaagd om directer en breder te
kunnen verwarmen. Ook is de afzuiging
van de warme lucht in de stralers
minder sterk afgesteld. Dat laatste
levert echter een probleem op bij harde
wind. Dan slaat de wind in de afvoerpijpen op het dak en wordt de warme
lucht niet afgevoerd, waardoor het
veiligheidssysteem in werking treedt en
de stralers afslaan. Aan de afstelling
wordt nog gewerkt. In het algemeen kan
gesteld worden dat het systeem nu
voldoet.
Maar het college is er ook van overtuigd
geraakt dat bij ernstige koude nog aanvullende maatregelen nodig zijn met
name om de koudeval vanuit de
afscheidingsgordijnen te bestrijden. Op
dit moment zijn er gesprekken gaande
met leveranciers die voor een aanvullend systeem van heteluchtverwarming
kunnen zorgen. Dat systeem zal dan
vooral ingeschakeld kunnen en moeten
worden bij lagere temperaturen. Want,
zo is de mening van het College van
Kerkrentmeesters, ook bij winterse
koude moet het verblijfsklimaat voor de
bezoekers van de Hooglandse Kerk
acceptabel zijn.
Hans Karstens
College van Kerkrentmeesters

Dag van de mensenrechten.
Op 10 december wordt
wereldwijd de dag van de
mensenrechten gevierd.
Deze werd ingesteld op 10
december 1948, toen de
Verenigde Naties op 10 december 1948
De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens had aangenomen
Zondag 8 december is er in de Leidse
Binnenstadsgemeente de mogelijkheid
om deel te nemen aan een actie van
Amnesty International. U kunt dan een
petitie tekenen tegen de repressie in
Rusland. In vrijheid je mening uiten
wordt voor Russen steeds moeilijker.
En gevaarlijker. Met name journalisten,
mensenrechtenactivisten, advocaten,
homo’s en kunstenaars zijn het mikpunt. Demonstreren is praktisch onmogelijk gemaakt. Kom en teken de petitie
De verwarming;
een stand van zaken
Toen de “oude” verwarming steeds
meer storingen gaf en aan het einde
kwam van zijn technische levensduur
besloot het college om tot vernieuwing
van de verwarming in de winterkerk
over te gaan. Ruud Breedveld werd
aangezocht als projectleider. Hij was in
het verleden nauw betrokken geweest
bij de installatie van de oude verwarming. Rond Ruud Breedveld werd een
projectgroep gevormd.
Informatie werd ingewonnen en bezoeken werden gebracht aan andere
vergelijkbare kerkgebouwen. Duidelijk
werd dat het verwarmen van grote
middeleeuwse kerkgebouwen niet
eenvoudig is. Besloten werd een
verwarmingssysteem te installeren dat
een combinatie vormt van straling
enerzijds en bestrijding van de koudeval bij de ramen door middel van
convectoren anderzijds. De ingewonnen
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Kerst met de Zandtovenaar
Zondagavond 15 december 2013 vindt het
televisie-evenement
´Kerst met de Zandtovenaar' plaats op het
Waagplein in Alkmaar. Gert van der Vijver
vertelt met zijn indrukwekkende
zandtekeningen opnieuw het verhaal van de
geboorte van Jezus en jonge talenten en
gerenommeerde artiesten zingen bekende
kerstliedjes.
De omroepen KRO en RKK zenden dit
evenement uit tijdens de kerstdagen op Zapp
en Nederland 1. Het kerstverhaal in de
uitzending komt uit de Bijbel in Gewone Taal,
een vertaalproject van het Nederlands Bijbelgenootschap welke in het najaar van 2014
verschijnt.
Bron: NBG

Trouw aan God
Je gaat trouw naar de kerk.
De klokken roepen je!
O, wees blij in je hart,
want Jezus is je vriend.
Rudolf Haneveld

Agenda
27 november
2 december
11 december
12 december
22 december

Moderamen
Verdiepingskring
Kerkenraad
Kring Kerkgeschiedenis
Adventsconcert
Leidse Cantorij

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.15 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

20.15 uur

Hooglandse Kerk

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 8 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 2 december.
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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