Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 11 mei 2014
Eenentwintigste jaargang

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

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 11 mei 2014
Voorganger: ds. A.Alblas

Vieren:
Zondag 11 mei, ds. A. Alblas. Zondag “Jubelt en juicht”. We lezen en zingen
over de goede herder onder het thema ‘kennen en gekend zijn’ wat goed
aansluit bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers.
Zondag 18 mei, ds. A. Alblas. De lezing op deze zondag ‘zingt’ gaat over de
vraag “Laat ons de Vader zien”. Speciale aandacht is er voor één van de in de
kerk tentoongestelde altaarstukken: ‘De Leegte’.
Zondag 25 mei, ds. A. Alblas. Zondag “bidt”. In deze dienst doen een aantal
deelnemers van de groep ‘Bewust Geloven’ belijdenis. De Leidse Cantorij
verleent haar medewerking.
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bijna honderd brieven, foto’s en objecten. Huiseigenaar ds. E. van
Veldhuizen gaat op zoek, via Holocaustmuseum Yad Vashem in
Jeruzalem komt hij bij de joodse families Kater en van Dam waarvan de
meeste leden, op uiteenlopende
manieren en ver van elkaar verwijderd,
de oorlog heben weten te overleven.
Groot is de ontroering van Stella en
haar zoon Lex als ze in de vondst
de afscheidsbrief van broer en oom
George ontdekken.
Op basis van het ontroerend materiaal
werd de tentoonstelling
‘Over het hoofd gezien’ samengesteld.
Ook de brief van George, het laatste
levensteken van hem voor hij in
Auschwitz werd vermoord, is op de
tentoonstelling te zien.
De tentoonstelling is nog tot 25 mei
2014 dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur
in de Hooglandse Kerk te bezichtigen.
(toegang gratis)
Bron: Raad van Kerken Leiden

Leerzame avond
nieuwe Liedboek
Ruim dertig gemeenteleden schaarden
zich donderdagavond 24 april in de
Hooglandse Kerk rond vleugel en
kabinetorgel
om de
verschillende
muzikale
facetten van
het nieuwe
Liedboek
door onze
cantor
organist Theo
Visser
uitgelegd te krijgen.
Aan de hand van een aantal- door Theo
uitgezochte - voorbeelden van liederen
werden teksten en melodieën met
elkaar besproken.
Ad Alblas legde nog eens uit wat het
nieuwe Liedboek voor de Binnenstadsgemeente betekent, met name voor de
zondagse Eredienst.
Een kleinkoor vanuit de Leidse Cantorij
verleende medewerking.
In het najaar, is de verwachting, zal
deze avond een vervolg krijgen.
W.T.

Herdenking
Jodenvervolging Leiden
In de
Hooglandse
Kerk vindt
vanavond de
jaarlijkse herdenking van
de Jodenver
vervolging
plaats.
Medewerking
verlenen
mw. Hans Dresden,
fluitiste Hester Groenleer , chazan Ken
Gould en pianist Mattias Havinga.
Aanvang: 19.00 uur.

Tentoonstelling
‘Over het hoofd gezien’
In het kader van de jaarlijkse
herdenking van de Jodenvervolging
heeft het Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden dit jaar de tentoonstelling ‘Over het hoofd gezien’
georganiseerd.
Tijdens de verbouwing van vakantiehuis ‘Adderhorst’ van de familie Van
Veldhuizen-IJsendoorn in de bossen
van het Drentse Tynaarlo ontdekken
bouwvakkers achter een houten wandje
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Evensong
Volgende week
zondag, 18 mei
wordt de tweede
Evensong van
dit seizoen gezongen door
Cappella pro
Cantibus
uit Oegstgeest o.l.v. RensTienstra.

God in hun leven geven. Ontzettend
bedankt voor jullie komst naar Delft en,
ik denk dat mijn moeder dat zeker vindt,
het mooiste aan Delft is natuurlijk dat
het dicht bij Leiden ligt ;-).
Arnold, Shosannah,
Lotte en Eva.
Concert Vox Humana
Op vrijdag 16 mei geeft mannenkoor
RCM Vox Humana een concert in de
Hooglandse Kerk. Het koor staat onder
leiding van Susanna Veerman. Het programma biedt onder de noemer The
Sound of Male Voices een rijke selectie uit het repertoire voor mannenkoor.

De introit vanuit het hoogkoor is ‘Hail
Gladdening Light’ van John Stainer.
Bijzonder toepasselijk is de chant van
de hemelvaartspsalm 47. De canticles
zijn van Thomas Attwood Walmisley en
de preces en responses van Humphrey
Clucas.
De overdenking gaat over het jaarthema “ik ontmoette U op den Weg” n.a.v.
het boek van Kick Bras EEN met de
ENE. We horen mystieke teksten van
de Nederlandse mysticus Willem de
Mérode.
Liturg ds. A. Alblas
Organist Theo Visser
Aanvang 19.00 uur
Bedankt
Delft - Je kan dominee zijn in
Puttershoek of in Delft maar je blijft in
hart en nieren toch altijd Leijenaar.
Shosannah en ik vonden het dan ook
heel bijzonder om zo een grote groep
mensen uit Leiden te mogen zien bij de
intrededienst in Delft. En dan nog met
zo een prachtig geldbedrag. Je zou er
bijna elke vier jaar voor van standplaats
wisselen! Inmiddels is het stof van de
ingrijpende verbouwing aan de pastorie
in Delft aan het neerdalen en vinden
alle dingen zo hun plaats. Delft is een
prachtige plaats om in te werken en met
mensen te spreken over welke plek ze

Het orgel wordt bespeeld door Wim
Does. Mirsa Adami neemt plaats aan de
vleugel. Sjef Weijers soleert op de
klarinet.
Aanvang: 20.15 uur;
toegang € 15,00 (12,50 scol donateurs)
Reis naar Taizé
Nogmaals aandacht voor het
initiatief van Kilian Duijts om op
19 juli met een groep jongeren
naar Taizé af te reizen.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
bel: 06-23196830 of mail naar
leiden2taize2014@gmail.com
Kijk ook op de website van de LBG
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Toegewijde Kunst
Van 17 mei tot en met 6 juli 2014 is de
expositie “Toegewijde Kunst” opgesteld
in de Hooglandse Kerk. Moderne altaarstukken als bron van inspiratie.
Een ontdekkingstocht naar datgene
wat van waarde is in onze tijd.
Hanneke de Munck (1951) en tien
collega kunstenaars zoeken antwoorden
met de eigentijdse altaarstukken die ze
exposeren.

Agenda
11 mei
14 mei
17 mei
18 mei
21 mei

Herdenking Jodenvervolging
Kerkenraad
Lieddag in Leiden
Organisatie: LSE
van af:
Evensong
Verdiepingskring

19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 25 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 19 mei.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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