Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 27 april 2014
Eenentwintigste jaargang

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

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 27 april 2014
Voorganger: ds. M.S.F.Kemp.

Vieren:
Zondag 27 april, ds. M.S.F Kemp uit Den Haag is onze gastvoorganger.
Zondag 4 mei, mevr. S.G.H. Vroomans -van Hattem. Onlangs verhuisde zij
samen met haar man en gezin van Puttershoek naar Delft. In onze gemeente
gaf zij jaren jongerencatechese en was zij al meerdere malen onze
voorganger.
Zondag 11 mei, ds. A. Alblas. We lezen en zingen over de goede herder
onder het thema: kennen en gekend zijn. In deze dienst worden nieuwe
ambtsdragers bevestigd.

In deze Op de Hoogte:
Intrede ds. Arnold Vroomans
Kledinginzameling door M25
Ambtsdragerwisseling
Toegewijde kunst
Lieddag in Leiden
Reis naar Taizé
Zondag 18 mei 2014, 19.00 uur, Hooglandse Kerk:

Evensong
door Cappella pro Cantibus
o.l.v. Rens Tienstra.
Organist: Theo Visser
Liturg: Ds. Ad Alblas
Thema: “Ik ontmoette U op den weg”, Willem de Mérode

Intrede Ds. Arnold Vroomans
De Oude kerk in Delft was bijna geheel
gevuld op die zondag de 6e april, toen
Ds Arnold Vroomans intrede deed in
zijn nieuwe gemeente Binnenstad –
Vrijenban te Delft.
Nadat hij
iets meer
dan vier jaar
in
Puttershoek
had
gestaan,
nam hij het
beroep dat
Delft op hem
deed aan.
Het was een
dienst met
een
bijzonder en
feestelijk
karakter, waarbij een grote delegatie
vanuit de Leidse Binnenstadsgemeente aanwezig was.
Na afloop werd er door de honderden
aanwezigen uitvoerig handen geschud
en kennis gemaakt met de nieuwe
dominee en zijn vrouw en deden de
Leidenaren zich tegoed aan de heerlijke
broodjes en de koffie die speciaal voor
de “mensen van ver” werd geserveerd.
Onze delegatie overhandigde dominee
Arnold een spontaan opgehaald
geldbedrag vergezeld van de wens dat
hij, Sjosannah en de kinderen een
mooie tijd in Delft tegemoet mogen
gaan.
Hetty Veldhuyzen van Zanten.

de kleding
bestemd voor
Stichting Oekroe
en gaat naar
Oekraine.
Tussen nu en
vrijdag 9 mei a.s.
is alle kleding welkom, evenals
schoenen, medicijnen en
verbandmateriaal, kraampakketten en
beddengoed
Mensen kunnen tijdens de gebruikelijke
openingstijden van De Bakkerij hun
(schone en nette) spullen komen
afgeven.
Ambtsdragerwisseling
Op 11 mei treedt een aantal
ambtsdragers terug vanwege het
verlopen van hun ambtstermijn.
Dat zijn Mijke Burgers als jeugddiaken,
Joost van Kempen als diaken.
Voor een volgende termijn wordt Hans
Karstens bevestigd tot ouderlingkerkrentmeester.
Als nieuwe diakenen treden aan:
Lyanne Blonk als jeugddiaken,
Mieke van der Pauw en Toos Boersema
als diakenen voor het Werelddiakonaat.
Toegewijde kunst
Van 17 mei tot en met 6 juli 2014 is de
expositie ‘Toegewijde Kunst. Moderne
altaarstukken als bron van inspiratie
voor de stad Leiden’.
Dertien moderne altaarstukken zullen te
zien zijn op diverse locaties in Leiden
(waaronder de Hooglandse Kerk) en
zorgen voor een hedendaagse
ontdekkingstocht naar datgene wat van
waarde is in onze tijd.
Waaraan in deze tijd een altaar wijden?
Dat is de vraag die beeldhouwster

Kledinginzameling
Op donderdag 15 mei a.s. houden de
jongeren van M25 weer een
kledinginzameling actie. Deze keer is
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Hanneke de
Munck (1951)
en tien collega
kunstenaars
willen
beantwoorden
met de eigentijdse altaarstukken die ze
exposeren.
De altaarstukken zijn
opgedragen
aan zaken die voor ons de hoogste
menselijke waarden vertegenwoordigen. Ze sluiten aan op oude tradities
om het verhevene onder de aandacht te
brengen.
Naar aanleiding van de expositie
organiseert Studium Generale vier
uiteenlopende lezingen. Over transitie
en transformatie van religie aan de
hand van altaarstukken, over
altaarstukken van nu en in de
middeleeuwen en ten slotte over de
vraag hoe het zit met ons mens-zijn.
De eerste lezing is woensdagavond 23
april 2014 van 19.30 tot 21.00 uur
Zaal 028, Lipsiusgebouw,
Cleveringaplaats 1, Leiden.

zangers,
kortom voor
iedereen die
van zingen
houdt.
Er zullen
oude en
nieuwe
liederen
gezongen
worden van
o.a. Huub
Oosterhuis
die aansluiten op
de ‘Moderne altaarstukken’.
Reis naar Taizé
Op 19 Juli vertrekken we vanuit Leiden
voor een week naar Taizé en er zijn nog
plaatsen beschikbaar!
Taizé is een klooster in
Frankrijk waar elk jaar
duizenden jongeren
naartoe gaan om
elkaar te ontmoeten en
een week in simpele
omstandigheden te leven.
Het is een mooie manier om met geloof
bezig te zijn en jongeren van over de
hele wereld te ontmoeten.
Voor iedereen die de vorige keer niet
mee kon: dit is je kans! We hebben nog
plek voor deelnemers tussen de 15 en
20 jaar. De kosten bedragen ongeveer
€200,- per persoon.
Wil je mee? Neem voor meer
informatie, en om je aan te melden
contact op via e-mail:
leiden2taize2014@gmail.com
of bel naar 06-23196830.
Leiding van de groep is in handen van
zijn Françoise Weber en Kilian Duijts.

Lieddag in Leiden
Mede met het oog op de expositie
‘Toegewijde Kunst’ organiseert de
Leidse Studenten Ekklesia, in samenwerking met Haagse geestverwante
gemeenschappen, de “Lieddag in
Leiden”.
Een dag van lied en muziek en
beeldende kunst.
Op zaterdag 17 mei, van 10.00 uur tot
16.15 uur in de Hooglandse Kerk. Voor
velerlei koren/koorleden en losse
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Agenda
6 mei
7 mei
11 mei
14 mei
17 mei
18 mei
21 mei

Leerhuis Jeremia
Moderamen
Herdenking Jodenvervolging
Kerkenraad
Lieddag
Evensong
Verdiepingskring

20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
10.30 tot
16.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 11 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 5 mei.
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
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