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Zondag 30 maart 2014
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 30 maart 2014
Voorganger: Mw. G. Smit-de Groot

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

Vieren:
Zondag 30 maart, Mw. G. Smit-de Groot. Zij leest over de vragen waar de
Farizeeën geen antwoord op hebben.
Zondag 6 april, ds. A. Alblas. Je voelt de beklemming van de pijnlijke
voorzegging dat er “iemand” is die Hem verraden zal.
Zondag 13 april, ds. A. Alblas. Palm- en Passiezondag. Thema: “Als het
kan…” . Door de lezing over de gebedsstrijd in Getsemane kleurt de viering
sterker naar de passieweek. De Leidse Cantorij verleent muzikale
medewerking.

In deze Op de Hoogte:
Cantatedienst
Verdiepingskring
Jubileum Evensongs
Speeltuinmiddag
Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag 30 maart 2014, 19.00 uur, Pieterskerk:

Kamerkoor Voix Jolies
Begeleid door Amici della Musica o.l.v. Frank de Groot.
Bach BWV 22: “Jesu nahm zu sich die Zwölfe”.
Inge Schneider, alt,
Matevz Kajdiz, tenor,
Frans Huijts, bas.

Cantatedienst
Vanavond is de laatste cantatedienst
van dit seizoen zoals gebruikelijk weer
in de Pieterskerk.

Graag even melden bij Gerda Hamoen
(gerdahamoen@ziggo.nl).

Jubileum Evensongs
Dit jaar is het voor de 25e keer dat er
een serie Evensongs in de Hooglandse
Kerk is. Een prachtig jubileum dat we
zeker niet ongemerkt voor bij laten
gaan. We beginnen dit jubileumjaar op
6 april met het Roder jongenskoor.
Vorig jaar zongen zij ook de eerste
Evensong, de feedback die wij kregen
was zo overweldigend dat ze wel
moesten terugkomen.
Gelukkig paste
dat net in hun
programma en
kunnen wij
weer genieten
van deze
prachtige
jongens- en
jonge mannen
stemmen.
In de serie van 2014 verwelkomen wij
twee nieuwkomers: Capella pro
Cantibus uit Oegstgeest en Qoud
Libet uit Den Haag.
We starten niet alleen met een mooie
Evensong, ook de website is geheel
vernieuwd. Daarin kunt u niet alleen
zien welke Evensongs er zijn, maar ook
informatie over het jaarthema en het
thema van de Evensong. Bekijk onze
website: www.evensongsleiden.nl
En, nieuw is ook dat wij geïnteresseerden via e-mail een week voor de
Evensong informeren en van de
bijzondere activiteiten rondom ons
jubileum. Wilt u dit bericht ook ontvangen? Op de website kunt u zich
hiervoor aanmelden.

Het Kamerkoor Voix Jolies begeleid
door Amici della Musica o.l.v. Frank de
Groot zingt cantate 22 “Jesus nahm zu
sich die Zwölfe”.
Cantate 22 is voor Bach heel belangrijk.
Er staat op de partituur te lezen: ‘dies
ist das Probestück in Leipzig’.
Met dit werk komt Pasen in zicht. Jezus
neemt zijn vrienden mee naar
Jeruzalem en ieder weet wat daarvan
komt.
Indrukwekkend is onder meer de
klankschildering bij de woorden uit de
altaria, die bezingen dat de ik-persoon
mee naar Jeruzalem wil om met Jezus
te lijden.
De verbinding met het lijden van
mensen met dat van Christus kleurt
tekst en muziek.

Verdiepingskring
Op 11 maart kregen we bezoek van de
middeleeuwse mysticus Jan van
Ruusbroeck en konden we al pratend
parallellen trekken tussen zijn
(gedachten)wereld en de onze. Een
heel bijzondere avond en weer totaal
anders dan anders.
Op 3 april is de volgende bijeenkomst,
om acht uur in het Hooglandse Huys.
Nieuwkomers zijn (altijd) welkom.
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De jubileumserie van 2014 zal eindigen
met een dubbelkorige Evensong. Een
unieke gebeurtenis. Hans Brons en
Lisette Bernt (dirigent Schola Davidica)
zijn druk bezig met het uitwerken hoe
een Evensong met twee koren zou
kunnen zijn. De orde van dienst van
een Evensong ligt grotendeels vast en
is te vinden in het Book of Common
Prayer, maar dat gaat uit van 1 koor.
Via de website en e-mail houden wij u
op de hoogte.
Graag verwelkomen wij u op 6 april om
19.00 uur in de Hooglandse kerk.

en te drinken mee te nemen, zodat we
met elkaar kunnen delen (en natuurlijk
kan je dan zelf rekening houden met
eventuele dieet wensen/allergieën van
je kind). Wij zorgen voor bekertjes enz.
We hopen natuurlijk op een grote
opkomst. En om dat een beetje te
kunnen inschatten willen we je vragen
om je even aan te melden door een
mail te sturen naar:
mariusenmonica@ziggo.nl.
Nederlands Bijbelgenootschap
We zijn jarig! We bestaan 200 jaar. Op
verschillende manieren en momenten
vieren we dit.
Zo is er een
prachtige jubileumtentoonstelling in
Museum Catharijneconvent, zeker
een bezoek waard.
Schilderijen van
bijbelfiguren, maar
dan in typisch
Hollandse 16e en
17e eeuwse keukens, kroegen of
kerken. Een must-see!
Overal was het deze maand in het
nieuws: de Bijbel in Gewone Taal is
klaar! Door twaalf NBG-vertalers is er
maar liefst zeven jaar aan gewerkt. In
oktober ligt de nieuwe bijbel in de
winkel.
En mogen we u vragen om zaterdag 28
juni in uw agenda vrij te houden? Die
dag bestaan we officieel 200 jaar en
daar willen we op feestelijke wijze bij
stilstaan. Begin april hoort u wat onze
plannen zijn.
Met vriendelijke groet,
Rieuwerd Buitenwerf en Roger Mullers
directie NBG

Speeltuinmiddag
Zondag 22 juni vieren we onze
“doopouderproject speeltuinmiddag”.
Dit keer bezoeken we speeltuin
Rondom de Maredijk aan de Maredijk
100 in Leiden.
(http://www.svmaredijk.nl/index.html).

Als je niet aan het doopouderproject
meedoet, ben je natuurlijk ook van harte
welkom.
We starten om 12.00 uur en de middag
duurt tot ongeveer 16.00 uur (de eindtijd
is natuurlijk afhankelijk van het weer).
Als je wat later dan 12.00 uur aan wilt
haken is dat natuurlijk ook goed. We
willen jullie vragen om zelf iets te eten
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“Ben ik het, Heer?”

Agenda
30 maart
2 april
3 april
6 april
8 april
9 april

Cantatedienst
Moderamenvergadering
Verdiepingskring
Evensong
Leerhuis
Kerkenraad

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 13 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 7 april.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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