Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 5 januari 2014
Eenentwintigste jaargang

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

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 5 januari 2014
Voorganger: ds. A. Alblas

Vieren:
Zondag 5 januari, ds. A. Alblas . Vandaag is het feest van het verschijnen
van de Heer, Epifanie. Wij vieren op deze eerste zondag van het jaar voor
allen de Doopgedachtenis.
Zondag 12 januari, ds. Arnold B. Vroomans,
Puttershoek.
Liedboek
Zondag 19 januari gaat ons gemeentelid
Gea
Smit-de Groot5voor.
Zij leest
Op
zaterdagmiddag
oktober
kunt u
over de bruiloft te Kana. Jezus verschijntkennis
aan ons
als
vreugde
en
overvloed.
maken met het nieuwe
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Zondag 26 januari 19.00 uur

Cantatedienst
Hooglandse Kerk
J.S.Bach, Cantate 65

“Sie werden aus Saba alle kommen”
m.m.v. Brederode Concort o.l.v. Henk Gijzen
Arco Mandemaker,tenor en Frits Kerstens, bariton

Invoering nieuwe Liedboek
De kerkenraad heeft tijdens twee
bijeenkomsten aandacht besteed aan
het nieuwe "Liedboek, zingen en
bidden in huis en kerk". Besloten
is tot invoering op het moment
dat voldoende exemplaren zijn
gekocht, dit vanwege het
copyright. Verder zal er direct
na Pasen een gemeenteavond
worden belegd om meer
vertrouwd te worden met het
nieuwe Liedboek.
Na de invoering van dit Liedboek zullen
we ook uit het oude Liedboek of andere
bundels blijven zingen. Zo zijn in de
nieuwe bundel maar ongeveer 60% van
de liederen uit het oude Liedboek
opgenomen. Evenmin is het besluit tot
invoering van invloed op de vormgeving
van onze liturgie.
De diversiteit van de liederenbundel is
zo groot dat niet alles voor iedereen
bedoeld is. De keuze van de liederen
past bij het muzikaal profiel van een
geloofsgemeenschap. De liederen die
we zingen vloeien voort uit en zijn
verbonden met onze gestolde
geloofsvisie: de liturgie. Zingen is één
deel van de bundel, andere delen zijn
bestemd voor gebruik thuis en bij het
bidden.
Theo Visser en Hans Brons
waren bij de laatste
kerkenraad aanwezig. Theo
heeft een doorkijk gegeven
met concrete voorbeelden
en aan de hand van de cd "Met hart en
ziel" heeft hij enkele nieuwe liederen
laten horen. Er zijn liederen besproken
in de categorie die het dichtst bij de
LBG staan: Oecumenisch Protestant.
Maar ook liederen die verder van ons
afstaan met een Hoog liturgisch of
Evangelicaal profiel zijn aan de orde
geweest.

Verder is afgesproken dat we bij het
zingen gebruik blijven maken van de
vertrouwde begeleiding met orgel en zo
nu en dan piano. Tijdens
bijzondere diensten zijn dat
onder meer ook fluit, blokfluit
en trompet. Aan de
gewaardeerde bijdrage van de
Leidse Cantorij verandert niets.
De afbakening wat wel en niet
te gebruiken is een gezamenlijke
uitdaging. Stap voor stap, niet
teveel tegelijk, maar wel
herkenbaar. Daarom is besloten na een
jaar terug te kijken op het gebruik. In de
tussentijd zullen cantor-organist en
predikant met hun kennis, kunde en
gaven keuzes maken voor het zingen
van bekende liederen die hertaald zijn,
voor psalmen in een nieuwe setting en
voor nieuwe liederen. Aan
gastpredikanten wordt ook gevraagd
zich bij de liederenkeuze binnen de
bandbreedte van het profiel van onze
gemeente te houden.
De kerkenraad is van plan op korte
termijn minimaal 200 nieuwe liedboeken
aan te schaffen. Dat biedt de
mogelijkheid om tijdens diensten 200
liturgieën te laten afdrukken.
Verschillende leden van onze gemeente
hebben aangeboden de aankoop van
enkele liedboeken te willen sponseren.
Dankzij de toezeggingen kunnen we nu
al 115 liedboeken aanschaffen. Wij
zoeken dus naar meer donateurs. Voor
de laatste 85 boekjes is minimaal nog
€ 1700,- nodig. Als u wilt meezingen,
hebben wij uw muzikale financiële
bijdrage hard nodig. Een suggestie,
koopt er één voor u zelf en doneert er
eentje aan ons.
U kunt een gift bestemd voor het
liedboek overmaken naar onze wijkkas
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(NL30 INGB 0000 1118 06 t.n.v. Leidse
Binnenstads Gemeente) onder vermelding van: Nieuw Liedboek. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
onze penningmeester Geertrui Betgen,
GeertruiBetgen@ziggo.nl

de stoelenploeg is dan al druk bezig. Na
1,5 uur blijkt dat we 160 stoelen tekort
komen. In allerijl worden ze nagebracht
en kunnen we onderstaande foto
maken, 1325 stoelen in het gelid en
elke stoel een goede zichtlijn naar de
preekstoel.
De hele dag door worden we gebeld:
"Zijn er nog kaarten voor de tweede
dienst?". We hebben inmiddels een lijst
met namen van mensen die telefonisch
kaarten hebben besteld. Ze komen
overal vandaan, uit Noordwijkerhout,
Rijnsburg, Noordwijk, Gouda en zelfs uit
Genemuiden. De belangstelling is groot.
Zou dat alleen door Denise Jannah
komen?
Het geluid krijgt dit jaar extra aandacht,
want vorig jaar was het niet helemaal
goed. Als alles goed werkt komt Ad
"sound checken". Dan blijkt dat zijn
stem toch niet goed wordt versterkt. We

Cent van Vliet

De Pieterskerk
weer even kerk(2)
door Ton Zeilstra

We kunnen terugkijken op een prachtige kerstnachtdienst met een aansprekend thema en mooie muziek. Maar
hoe was het achter de schermen? Hoe
ging dat met drie diensten die door iets
meer dan 3000 mensen zijn bezocht?
Was Wooping op tijd met het eten?
Waren er genoeg stoelen? Zijn de
orgels op tijd gestemd? Licht? Geluid?

De jaarlijkse ‘stoelenploeg’ van de Pieterskerk

Foto: Ton Zeilstra

De dag begint om 9.00 uur: kribbe,
collectemandjes, geldzakken, labels en
touwtjes, liturgieën, waxinelichtjes,
frisdrank en taart voor bij de koffie naar
de kerk brengen. 1000 waxinelichtjes
worden op de pilaren gezet. Daarna
komt Erik van Bruggen om het
prachtige Van Hagerbeer orgel te
stemmen. Doe je oordoppen maar in,
want dat is niet om aan te horen! Ook
het Thomas Hill orgel wordt gestemd.
Tijdens het opbouwen en testen van het
licht is Radio West aan de telefoon, zij
willen een interview met Denise
Jannah. Om 13.40 uur is zij op de radio,

zijn nog lang bezig geweest om ervoor
te zorgen dat hij in alle hoeken van de
kerk goed is te verstaan. We lopen uit
qua tijd, inmiddels zijn de artiesten gearriveerd, er wordt druk gerepeteerd.
De waxinelichtjes worden aangestoken.
En ja, Wooping is op tijd met het eten,
maar de eters niet! Er zijn er zelfs een
paar die niet hebben gegeten, nog even
dit repeteren en ondertussen komen de
eerste kinderen met ouders de kerk binnen. Zal ze er weer zijn? Ieder jaar glipt
een oudere vrouw bij het uitgaan van de
kinderdienst naar binnen. Ze gaat dan
op de eerste rij zitten en kijkt naar de
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laatste voorbereidingen. Je ziet haar
genieten van alle drukte, podium
stofzuigen, nog even sound checken,
stoelen rechtzetten, achtergelaten
liturgieën en rommel opruimen, etc.
En ja hoor, daar is ze weer. Ieder jaar
maak ik even een praatje met haar, dit
jaar schiet het er bij in.
Om 19.45 uur gaat de deur open voor
de eerste nachtdienst. De spanning
stijgt, hoeveel mensen zullen er
komen?

nachtdienst die om de kerk gaat tot aan
de uitgang op het Pieterskerkhof,
binnen zingen 1325 mensen het "Ere zij
God". Hoe krijgen we dat gemanaged?
En hebben we niet teveel kaarten
uitgegeven waardoor we
mensen met een kaart zouden moeten
wegsturen? Twintig minuten te laat gaat
de deur open. Als door de intercom
klinkt "850 mensen binnen", krijgt Theo
het sein dat hij kan beginnen. Inmiddels
is het duidelijk dat we een bijna stampvolle kerk zullen hebben. Opgelucht
halen we adem, we hoeven niemand
met een kaart weg te sturen. Dan
kunnen ook wij de kerstnachtdienst
in alle rust bijwonen. De Pieterskerk is
weer even kerk. De groet van Denise
Jannah in het Surinaams nemen wij
graag het nieuwe jaar mee in:
Soso Lobi ….. alleen maar liefde!
------------

Denise Jannah met Wolf Martini op gitaar

We mogen er 'maar' 1300 binnen laten.
Aan de deur staat een beveiliger, hij telt
de mensen en staat via de intercom met
ons in verbinding. Als Theo precies om
20.10 uur de eerste klanken laat horen
zijn er 850 mensen binnen, waaronder
zoals ieder jaar burgemeester
Lenferink. De stroom binnenkomende
mensen gaat gestaag door. De drie
plaatsaangevers hebben het druk, alle
stoelen worden bezet, een handjevol
mensen moet staan. De dienst is
begonnen en de deuren worden
gesloten. Net op dat moment komt er
nog een groepje mensen. In no time
staan er weer zo'n 30 mensen die we
helaas moeten wegsturen, hoe spijtig
ook.
De dienst verloopt goed, alles is perfect
getimed, alleen is het enthousiasme
van Denise Jannah niet te timen, wat is
ze geweldig! We lopen enorm uit.
Buiten staat een rij voor de tweede

Leerhuis
Het leerhuis bestudeert dit jaar het
Bijbelboek Jeremia.
Voor de tweede helft van het leerhuis
van dit jaar zijn de volgende dinsdagen
gereserveerd: 21 januari, 25 februari,
18 maart, 8 april en 6 mei.
Informatie: matthijsdejong@gmail.com

Geboren
Gelukkig en dankbaar melden
Fred en Wendy PrakkenScherpenzeel
ons de geboorte van hun zoon
Floris Frederik Wouter,
broertje van Annelotte.
We feliciteren hen van harte met de
geboorte van hun zoon!
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Invloed op pastorale ondersteuning
Leidse Binnenstadsgemeente

Hieronder staan de bepalende factoren
van de matrix en tussen haakjes de
getallen voor de LBG uit 2012.
de ingeschreven leden bij de
wijkgemeente (1873);
het gemiddelde aantal bezoekers
in de kerkdienst (250);
het gemiddelde aantal
dopelingen, belijdenissen,
huwelijken en begrafenissen
(5,45);
het aantal ingeschreven pastorale
eenheden dat bijdraagt aan Actie
Kerkbalans (436);
de totale inkomsten via de
wijkgemeente aan actie
kerkbalans en collecten (€162.923
en €19.635).

door Cent van Vliet

De Algemene Kerkenraad van de
Protestantse gemeente Leiden heeft op
12 november 2013 het beleidsplan en
de meerjarenbegroting voor 2014 t/m
2017 vastgesteld. Op basis van een
matrix met vijf factoren is de pastorale
ondersteuning voor de verschillende
wijkgemeenten vastgesteld.
Voor de LBG is dat - uitgaande van in
totaal vier pastorale eenheden Leiden
breed - 1,07 fte.
Het is van groot belang dat we met
elkaar invloed blijven uitoefenen op de
uitkomst van de matrix.
Zo kan iedereen die zich betrokken
voelt bij de LBG, laten inschrijven bij of
overschrijven naar onze wijkgemeente.
Verder telt elke bijdrage aan Actie
Kerkbalans, hoe gering ook. Van
mensen die weinig te besteden hebben,
vragen we dan ook een kleine bijdrage.
Het aantal bijdragers kan zeker stijgen.
Ten slotte telt een extra bijdrage in de
collecte of aan Actie
Kerkbalans direct mee voor
het bepalen van de omvang
van de aanstelling van de
eigen predikant.

Elk jaar zal de matrix opnieuw worden
ingevuld. De nu overeengekomen
pastorale ondersteuning geldt evenwel
voor deze gehele beleidsperiode, tenzij
sprake is van een vacature. Dan geldt
de laatst overeengekomen actualisatie.
Ik wens u namens de kerkenraad een
goed en gezond nieuw jaar
waarin we in
verbondenheid met de
Heer van onze kerk en met
elkaar ons geloof ten volle
kunnen beleven en laten
zien.
-------

De inkomsten uit de
kerkbalans voor 2013
geven een somber beeld
ten opzichte van de
begroting. Voor de PGL
wordt een vermindering
verwacht van ongeveer
€40.000 en voor de LBG is
dit ongeveer € 7.000. Het zou mogelijk
moeten zijn voor 2014 in ieder geval het
dipje van 2013 goed te maken, maar
met wat inspanning zou een lichte groei
mogelijk moeten zijn.

De redactie van
Op de Hoogte
wenst u allen
voor het nieuwe jaar
alle goeds toe.
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ACTIE KERKBALANS 2013.
Bij de telling van november 2013 heeft de Leidse
Binnenstadsgemeente een bedrag ontvangen van € 145.000,Geheel Leiden heeft een bedrag ontvangen van € 587.000,Helaas is waarschijnlijk de invloed van de crisis niet aan de opbrengst van de actie
kerkbalans voorbijgegaan. De LBG heeft € 10.000,- minder opgebracht en in geheel
Leiden is € 50.000,- minder opgebracht, in vergelijking met 2012.

In januari 2014 begint weer de nieuwe Actie Kerkbalans.
Deze loopt van maandag 13 januari tot vrijdag 17 januari met het bezorgen van de
enveloppe. Van maandag 20 januari tot en met woensdag 22 worden de enveloppen weer
opgehaald.
Thema van de kerkbalans is: “Wat is de kerk jou waard”?
Een mooi thema om te overdenken voor het nieuwe jaar in relatie tot uw kerkelijke
bijdrage. Een vitale gemeente kan niet buiten een sterke financiële basis.
Ik wens u allen een zegenrijk nieuw jaar toe.

2331 KM Leiden
Tel. 071-5311302
Agenda
E-mail: bjfavier@planet.nl

13 januari
17 januari
21 januari
23 januari
26 januari

Uw contactpersoon Actie Kerkbalans:
Bert Favier, Heintje Davidsweg 34, 2331 KM Leiden
tel: 071-5311302, e-mail: bjfavier@planet.nl

Kerkenraad
Nieuwjaarsontmoeting
Leerhuis Jeremia
Kring Kerkgeschiedenis
Cantatedienst

20.00 uur
16.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
De Bakkerij
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 19 januari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 13 januari.
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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