Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 16 februari 2014
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 16 februari 2014
Voorganger: ds. A. Alblas

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

Vieren:
Zondag 16 februari, ds. A. Alblas. Doopdienst. Het uitdagende thema van
deze zondag is ’zwart-wit ?’ In de Bergrede wordt de Wet van Mozes geradicaliseerd, wie kan dat opbrengen? Bij de intocht in het beloofde land stelt de
leider Jozua: het is of-of. Kun je daarmee uit de voeten? Voor jezelf en bij de
opvoeding van je kinderen? Die vragen passen goed bij de doopviering.
Zondag 2 maart, ds. A. Alblas. Lezing uit Jesaja 49: 13-18. Thema:
“Ik zal u nooit vergeten”. Medewerking: Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 9 maart, Eerste zondag van de veertigdagentijd.

In deze Op de Hoogte:
Nieuwe Liedboek
Sobere maaltijd
Vesper
Wereldgebedsdag
M25 Roemenie

Informatieavond 17 februari

Aswoensdag 5 maart
vesper in de Hooglandse Kerk
19.30 tot 20.00 uur
Vooraf: sobere maaltijd van 18.30 tot 19.30 uur
hiervoor opgave bij jmvankempen@hotmail.com

Nieuwe Liedboek in gebruik
Zondag 2 februari werd in de Binnenstadsgemeente het nieuwe Liedboek
gepresenteerd en in gebruik genomen.
Ds. Alblas noemde de bundel een
aanwinst. Veel vertrouwde, maar ook
nieuwe liederen zijn er in opgenomen
met vernieuwende teksten en muziek.

Vorige week zondag werd ons voor het
eerst bij binnenkomst een Liedboek
aangereikt. De
kerk kleurde bij
het eerste
gebruik al aardig
oranje….

Veertigdagentijd.
Op woensdag 5 maart begint de 40dagentijd, de opmaat naar Pasen. Op
die dag wordt er om half zeven in het
Hooglandse Huis een ‘sobere maaltijd’
gehouden en aansluitend, om half acht,
in het Hoogkoor een Vesper. Tijdens de
maaltijd wordt er een collecte gehouden
voor de onkosten en een nader te
bepalen goed doel. De maaltijd en
vesper zijn in samenwerking met de
LSE en de Marekerk. U kunt zich per
email opgeven bij Joost van Kempen,
email jmvankempen@hotmail.com.

Een hele rij oranje Liedboeken stond
voor de kansel opgesteld op, hoe
toepasselijk, een orgelbank.
Dominee Alblas schetste in het kort hoe
het nieuwe Liedboek gebruikt zal gaan
worden.
Bij een gestencilde liturgie zal naast het
nieuwe Liedboek ook gebruik gemaakt
worden van liederen uit het oude
Liedboek of andere bundels.
De invoering van het nieuwe Liedboek
heeft dan ook geen invloed op de
vormgeving van onze liturgie.

U kunt ook op zondag 23 februari
intekenen op een 40 dagenkalender.
Deze kalender geeft suggesties om
deze stille tijd van het kerkelijk jaar op
passende wijze in te vullen.
Wereldgebedsdag
Voor de viering van de Wereldgebedsdag op 7 maart in de Lokhorstkerk
wordt een gelegenheidskoor opgezet.
Wilt u meedoen? De eerste repetitie is
al achter de rug maar op 19 en 26
februari en 5 maart kunt u nog instromen, s’ avonds van 19.00 tot 20.00 uur
in de Waalse Kerk, Breestraat 64 in Leiden.

Eerder heeft u in Op de Hoogte uitgebreid kunnen lezen over de
invoering van het nieuwe Liedboek
in onze gemeente.
Donderdag 24 april zal een gemeente avond worden belegd om meer
vertrouwd te raken met het nieuwe
Liedboek.
Er zijn inmiddels 115 Liedboeken
aangeschaft; voor de overige 85 Liedboeken worden nog sponsoren gezocht.
Suggestie: koop er één voor uzelf en
doneer er één aan de gemeente…
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Informatieavond
M25 Roemenië
maandag17februari om 20.00 uur in
De Bakkerij

appartementen ontruimen en indien
mogelijk opknappen voor verkoop.
Arme gezinnen bezoeken en andere
klussen die zich aandienen.

Wij zoeken een
aantal
vrijwilligers,
leeftijd vanaf 22 jaar,
om in de periode van 5 t/m 15 juli 2014
(onder voor behoud) samen een aantal
diaconale klussen op te pakken voor
diverse hulpverleningsprojecten van de
Fundatia Lazarenum in Targu Mures.

Dagelijks plannen we voor komende
dag/dagen en er is natuurlijk ook ruimte
voor ontspanning. De kosten van de
reis zijn voor eigen rekening
(vliegticket rond de 170 euro) verblijfkosten in hotel of pension rond de 250
euro, afhankelijk van de wensen.
Op maandag 17 februari organiseren
we een informatieavond in De Bakkerij
waar we meer zullen vertellen over de
reismogelijkheden, het verblijf, de
projecten, uitstapjes en ontspanning.
Interesse? Kom naar de
informatieavond of stuur een mail naar :
jschoonwater@debakkerijleiden.nl

We gaan werken voor:
een bejaardenhuis met 45 bewoners
dat momenteel wordt uitgebreid…
het Picihuis voor de opvang van 25
straatkinderen na schooltijd…
de Leidse Straat, opvang voor dakloze
gezinnen met een grote moestuin met
groente kassen…
en 150 arme gezinnen die ondersteuning krijgen in de vorm van
voedsel, kleding en medische hulp.

Cantatedienst
Op 9 maart zal in de Hooglandse Kerk
de Bachcantate no.7 klinken:
“Christ unser Herr zum Jordan kam”
Uit te voeren door het Leids Cantate
Consort, o.l.v. Wouter Verhage.
Aanvang 19.00 uur.
Leerhuis Jeremia
Dinsdag 25 februari is de eerstvolgende
Leerhuisavond. We verdiepen ons in de
verhalen over Jeremia die we in het
boek tegenkomen.
Hooglandse Huys, 20.00 uur.
Info: matthijsdejong@gmail.com

Wat gaan we er o.a. doen?
Werken in de groentekassen en op het
land in de Leidse Straat, klussen in
de nieuwbouw van het bejaardenhuis,
eenvoudig schilderwerk en een
ochtendje ramen zemen in het
bejaardenhuis. Op stap met bejaarden van het Casa Diaconala.
Verwenmiddag voor de bejaarden
En een spelletjesmiddag voor de
kinderenvan het Picihuis organiseren.
Voorraadkamers schoonmaken,

OPEN KERK LEIDEN
Ontdek de tweets van Ad Alblas en de
blogs van Femke Krijger,Nina Rainbow,
Joanneke en Lucas van der Heul op
Open Kerk Leiden. Op de site is
voort durend informatie
over onze kerk te vinden.
www.openkerkleiden.nl
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Lied 309 uit het nieuwe Liedboek

Zing nu verheugd een vrolijk lied,
Ja zing en jubel allemaal.
Wij spelen en zingen in gloria,
In klank en kleur, in toon en taal.
Zing nu verheugd een vrolijk lied,
Een wereld lang in gloria!
Tekst: Wim Pendrecht
Melodie: Maarten Kooy

Agenda
19 februari
25 februari
5 maart
5 maart
6 maart
7 maart
9 maart

Verdiepingskring
Leerhuis
Sobere maaltijd
Vesper
Kerkgeschiedenis
Wereldgebedsdag
Cantatedienst

20.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hoogkoor HK
Hooglandse Huys
Lokhorstkerk
Hooglandse Kerk

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 2 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 24 februari
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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