Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 16 maart 2014
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 16 maart 2014 10.00 u.
Voorganger: ds. A. Alblas

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

Vieren:
Zondag 16 maart, ds. A. Alblas. Vandaag gaat het over de beproeving van
rijkdom en geld. Al hebben we geld nodig om te leven in onze samenleving,
geloof en liefde zijn voor geen goud te koop. Jezus toont dat krachtig aan bij
de tempelreiniging.
Zondag 23 maart, ds. A. Alblas. De gelijkenis van de pachters staat vandaag
centraal op deze zondag Oculi (ogen).
Zondag 9 maart, voorganger mw. Gea Smit- de Groot. Het zal gaan over
vragen waar de Farizeeén geen antwoord op hebben.
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Paasproject kindernevendienst

‘pleisterplaatsen’

Zondag 30 maart 19.00 uur, Pieterskerk

Cantatedienst
Kamerkoor Voix Jolies
begeleid door Amici della Musica o.l.v. Frank de Groot

cantate 22 “Jesus nahm zu sich die Zwölfe”

Paasproject
kindernevendienst:
‘Pleisterplaatsen’
In de Veertigdagentijd
volgen we deze keer het
alternatieve spoor dat andere
Matteüslezingen aangeeft dan de
gebruikelijke lezingen. Bij de alternatieve lezingen is een project voor de
kinderen gemaakt dat Pleisterplaatsen
heet. Het project neemt ons van de
intocht van Jezus in Jeruzalem op de
eerste zondag van de veertigdagentijd,
langs een aantal plekken in en rond
Jeruzalem, tot Jezus’ worsteling in de
tuin van Getsemane op Palmzondag.
Elke zondag is er een puzzelstuk met
een afbeelding die met de zondag te
maken heeft. Het wordt een ronde
puzzel en als hij op Palmpasen af is, is
er in het midden een gat: symbool van
het lege graf.
In de kindernevendienst maken de
kinderen iedere week hetzelfde
puzzelstuk als in de kerk hangt,
waardoor ook zij met Palmpasen hun
eigen puzzel klaar hebben.
Daarnaast hebben de kinderen
afgelopen zondag al gewerkt aan de
Palmpasenstok. Iedere week hangen
de kinderen een nieuw element aan de
stok dat te maken heeft met het
onderwerp van die week. Met
Palmpasen is de stok klaar en nemen
ze hem mee naar huis.
Antje Ras

Francoise Weber, predikante van de
Waalse kerk. Zij vertelde over het door
haar geinitieerde project LekkerGezond-Goedkoop waarmee gezond
eten en zinvol koken onder de aandacht
gebracht worden van mensen met een
klein budget.
Na afloop van de maaltijd werd er in het
hoogkoor een Vesper gevierd met
muziek, gebed en een overweging.
Ongeveer 90 mensen woonden deze
viering bij.
Zowel de sobere maaltijd als de vesper
gingen uit van het cluster van
samenwerkende kerken in de Leidse
Binnenstad.
Hartelijke groet,
Toos Boersema
Mensenhandel in Indonesie.
Judith van
den Berg,
uitgezonden
voor Kerk in
Actie naar
Indonesie,
was getuige van de aankomst op het
vliegveld van Kupang van het lichaam
van Rista. Deze jonge vrouw werkte als
fabrieksarbeidster in Medan op
Sumatra. Door de ontberingen daar
overleed ze. Vrouwenorganisaties in
Kupang proberen de mensenhandel te
stoppen, onder andere door een
avondwake te houden op het vliegveld,
als het lichaam van Rista daar aankomt.
Judith nam deel aan de avondwake. Ze
eindigde haar verslag hierover met een
lied uit het Liedboek:

namens de werkgroep
kindernevendienst

Aswoensdag,
sobere maaltijd en Vesper.
Op Aswoensdag, 5 maart jl, werd er in
het Hooglandse Huis een sobere
maaltijd gehouden om daarmee de 40dagen tijd in te luiden. Dertig mensen
namen hieraan deel en luisterden naar

Door de wereld klinkt een lied
Tegen angsten en verdriet
Tegen onrecht, tegen dwang
Richten pelgrims hun gezang.
(Lied 802)
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Een uitgebreid verslag leest u op haar
weblog, te vinden op de website
www.kerkinactie.nl

Cantatedienst 30 maart
De laatste cantatedienst van dit seizoen
is zoals gebruikelijk in de Pieterskerk.
Het kamerkoor Voix Jolies begeleid
door Amici della Musica o.l.v. Frank de
Groot zingt cantate 22 “Jesus nahm zu
sich die Zwölfe”. Solisten zijn Inga
Schneider, alt, Matevz Kajdiz, tenor,
Frans Huijts, bas.
Pasen komt met deze cantate in zicht.
Jezus neemt zijn vrienden mee naar
Jeruzalem en ieder weet wat daarvan
komt. De verbinding met het lijden van
mensen met dat van Christus kleurt
tekst en muziek.
Liturg: ds.A. Alblas.
Zondag 30 maart,Pieterskerk,
aanvang 17.00 uur.

Leerhuis
Het leerhuis bestudeert dit jaar het
Bijbelboek Jeremia.
Komende dinsdag,18 maart, kijken we
naar de verhalen van Jeremia 37-39,
over de lotgevallen van Jeremia de
laatste momenten voor de inname van
Jeruzalem.
We komen bij elkaar in de benedenzaal
van het Hooglandse Huys en beginnen
om 20.00 uur.
Informatie: matthijsjdejong@gmail.com

Actie Kerkbalans 2014.
Het jaar 2013 is afgesloten met een
bedrag voor de Leidse Binnenstadsgemeente van € 148.000.
Dat is € 9.000 minder t.o.v. het jaar
2012.
Voor 2014 heeft de LBG tot nu toe
(maart) een bedrag toegezegd gekregen van € 129.000. Dit is hetzelfde bedrag als in maart 2013.
Voor geheel Leiden is een bedrag
toegezegd van € 565.000.
( € 15.000 minder t.o.v. vorig jaar).
Iedereen hartelijk bedankt voor dit
resultaat en als er nieuwe cijfers
bekend zijn dan hoort u dat van mij.
Heeft u vragen of andere informatie
nodig, u kunt altijd contact opnemen
of bellen.
Bert Favier
Contactpersoon AKB
Tel.071-5311302

Heringebruikneming orgel
Waalse kerk
De Waalse kerk in Leiden (Breestraat
62) is een uniek orgel rijk. In 1746 werd
de bouw van een
eenmanuaals orgel
opgedragen aan de
Leidse orgelmaker
Gerard Steevens.
Pieter Assendelft
voltooide het instrument in 1750.
De kerkrestauratie van 2013/14 bood
de gelegenheid de oorspronkelijke
kleurstelling van de orgelkast in ere te
herstellen en tevens groot onderhoud
aan het orgel uit te voeren.
Donderdag 20 maart a.s. wordt het
instrument in een besloten bijeenkomst
feestelijk in gebruik genomen.
Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart bent u
hartelijk welkom het prachtig klinkende
orgel te komen beluisteren…
Zondagavond 23 maart is er een zangdienst (aanvang 19.30 uur).
Meer over het orgel en de concerten:

bjfavier@planet.nl

Speeltuinmiddag
Noteer alvast even de datum:
Zondag 1 juni
Nadere info volgt…

Info:
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liesbeth.ouwehand@gmail.com

Bij Biddag voor gewas en arbeid
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
voor arbeid die ik doe, wilt U de krachten geven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Voor alles wat ik zaai, wilt u de groeikracht geven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Voor alles wat ik maai, wilt U de rijpheid geven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Voor woorden die ik spreek, wilt u open harten geven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Voor liefde die ik geef aan al die zonder leven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Dat ‘k vruchtbaar in uw dienst tot eer van U mag leven.

Ina van der Welle

Agenda
18 maart
23 maart
25 maart
27 maart
30 maart
2 april
3 april
6 april

Leerhuis
Zang/orgelavond
Doopprojectavond
Kerkgeschiedenis
Cantatedienst
Moderamenvergadering
Verdiepingskring
Evensong

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

Hooglandse Huys
Waalse kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 30 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 24 maart
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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