Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 8 december 2013
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 8 december 2013
Voorganger: ds. A. Alblas

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

Vieren:
Zondag 8 december, ds. A. Alblas . Hans Brons verleent muzikale
medewerking. Thema van de dienst: ‘Door dik en dun’, over Rachab die
verspieders verbergt.
Zondag 15 december, ds. A. Alblas. We horen over het huwelijk van de
Moabitische Ruth met de Joodse Boaz en de geboorte van hun zoon Obed.
Zondag 22 december, ds. R. Steenstra, emeritus predikant te Leiden.

In deze Op de Hoogte:
Dag van de mensenrechten
Donate a Gift
Adventsconcert Leidse Cantorij
Kerstnachtdienst Pieterskerk
Kinderdienst

Zondag 22 december 2013, Hooglandse Kerk, 20.15 uur

Adventsconcert Leidse Cantorij
Onder leiding van Hans Brons
Met medewerking van
Theo Visser (orgel)
Liesbeth Boertien (blokfluit)

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 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!

Het gaat om nieuwe cadeaus, die u niet
hoeft in te pakken. Dat doet de
organisatie zelf.
De Bakkerij ondersteunt deze actie als
inzamelpunt.
Meer informatie, onder andere een
‘verlanglijst’ voor de verschillende
leeftijden, vindt u op de website:
www.nederlandcares.nl
Het inleverpunt in Leiden is: Diaconaal
Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44b/c,
Leiden.
U kunt cadeaus inleveren op 9 t/m 13
december, tussen 10.00 en 16.00 uur.
Adventsconcert Leidse Cantorij
Op zondag 22 december geeft de
Leidse Cantorij haar jaarlijkse
Adventsconcert in de Hooglandse Kerk.

Donate a Gift
Nederland Cares regio Zuid-Holland
organiseert ook dit jaar weer de
kerstactie Donate a Gift. Er worden
cadeaus ingezameld voor baby’s,
kinderen, (jong)volwassenen en
ouderen in de regio Haaglanden die
onder de armoedegrens leven en
aangesloten zijn bij de Voedselbank.
Op alle mensen in de regio doet
Nederland Cares een beroep een
cadeau in te leveren voor mensen die
het minder breed hebben. Ook in een
welvarend land als Nederland zijn er
genoeg mensen die, ondanks dat ze zo
zuinig mogelijk leven, niet kunnen
rondkomen. De actie is nu ook
uitgebreid naar Leiden.

In het 40e Adventsconcert van de
Leidse Cantorij staat het “Venite
adoremus”, ofwel “komt laten wij
aanbidden”, centraal. Deze oproep tot
aanbidding wordt muzikaal rond vijf
thema’s gegroepeerd: Advent, Maria,
de herders, de wijzen uit het oosten en
Christus.
Zoals elk jaar biedt het programma een
grote variatie in muziekstijlen en
genres. Zo klinkt er polyfone muziek uit
de 16e eeuw, Duitse muziek uit de
vroege barok van onder meer Michael
Preatorius, romantische muziek van
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Felix Mendelssohn (delen van het
onvoltooide oratorium Christus) en een
scala aan hedendaagse koormuziek
van onder meer Arvo Pärt en de
onlangs overleden John Tavener. Er
worden ook twee nieuwe composities
uitgevoerd van onze “composer in
residence” Emma Brown.
De koormuziek wordt afgewisseld met
enkele instrumentale intermezzi
gespeeld door Theo Visser op het De
Swart – van Hagerbeerorgel en
Liesbeth Boertien, blokfluit. Natuurlijk is
er ook dit jaar weer plaats ingeruimd
voor samenzang en is er Glühwein na
afloop van het concert. Aanvang
concert: 20.15 uur in de Hooglandse
Kerk. Toegang vrij.

Het Van Hagerbeer orgel wordt
bespeelt door Theo Visser,
trompettisten zijn Anne Oelers en Arthur
Kerklaan.
Kinderdienst
Vroeg in de avond zit de Pieterskerk vol
met kinderen, hun vaders en moeders
en hun opa’s en oma’s.
Het grote orgel laat alvast wat
kerstklanken klinken. Dominee Alblas is
de verteller. Het eeuwenoude
kerstverhaal wordt naverteld en
uitgespeeld door kinderen.

Kerstnachtdienst Pieterskerk
De adventstijd is begonnen, we zijn
onderweg naar Kerst.
Zoals ieder jaar is de Kerstnachtdienst
van de LBG in de Pieterskerk.
Deze wordt georganiseerd door
Bijzonder kerkenwerk.
Het thema is “Het Kind in je …”.
Voorganger is onze wijkpredikant en
predikant voor Bijzonder Kerkenwerk,
Ad Alblas.
Er twee nachtdiensten: om 20.30 en
22.30 uur. Voor de late dienst van 22.30
uur zijn toegangskaarten nodig: we
mogen niet meer dan 1300 mensen
toelaten. De toegangskaarten zijn gratis
en liggen op de informatietafel.
In beide nachtdiensten
zal Denise Jannah de
viering muzikaal
opluisteren, zij wordt
begeleidt door Wolf
Martini op gitaar.
Denise Jannah

Kerstliederen worden gezongen en
begeleid door het prachtige Van
Hagerbeer orgel.
Na afloop van het kinderkerstfeest gaan
de kinderen langs de levensgrote
Kerststal, waar een klein presentje voor
hen wacht.
Geef ook kinderen het 'Kerstgevoel' in
de kerk!
Het kinderkerstfeest begint om 18.30
uur. Alle kinderen en hun (groot)ouders
zijn van harte welkom.
Op www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl
vindt je alle informatie over de
kerstnacht in de Pieterskerk.
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Mieke de Jong

Agenda
10 december
11 december
12 december
22 december
24 december

Leerhuis Jeremia
Kerkenraad
Kring Kerkgeschiedenis
Adventsconcert
Leidse Cantorij
Kinderkerstfeest
Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst

20.00 uur
20.00 uur
20.15 uur
20.15 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

18.30 uur
20.30 uur
22.30 uur

Pieterskerk
Pieterskerk
Pieterskerk

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 22 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 16 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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