Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 25 mei 2014
Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 25 mei 2014
Voorganger: ds. A. Alblas.

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

Vieren:
Zondag 25 mei, ds. A. Alblas, Zondag “bidt”. In deze dienst doen een aantal leden
van de groep “Bewust geloven” belijdenis.
Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) , ds. D. Verboom. Thema: “Hemelvaart,
Jezus ver weg of de hemel dichtbij?”.
Zondag 1 juni, ds. E. Paauw uit Leiderdorp. Zij leest het verhaal van Ananias en
Safira (Handelingen 4).
Zondag 8 juni (Pinksteren), ds. A. Alblas. De Leidse Cantorij verleent
medewerking. We vieren het 4e lustrum van de LBG.
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Zondag 22 juni 2014, 19.00 uur, Hooglandse Kerk:

Evensong
door de Leidse Cantorij
o.l.v. Hans Brons.
Organist: Theo Visser
Liturg: Ds. Ad Alblas

Diner pensant 2 juni 2014
Socrates071 (een initiatief van de
Leidse binnenstadsgemeenten)
organiseert een Diner Pensant voor
young professionals en studenten over
loopbaan -en levensloopvragen.
Kernwoorden daarbij zijn: rolmodellen,
uitwisseling en reflectie.
Thema: “Werk, je lust en/of je leven”
met Prof. Dr. Ruard Ganzevoort als
inleider. Opgeven kan via facebook of
via socrates071@gmail.com.

het invullen van bestaande vacatures.
Op naar het zilveren jubileum. Dat kan
alleen in grote verbondenheid met onze
Schepper en in woorden en daden die
dat in ons dagelijks leven laten zien.
Cent van Vliet

Jongerendiensten
De kerkenraad heeft besloten dit jaar
twee jongerendiensten te houden. De
eerste is op 29 juni en de tweede op 30
november. Jan Peter Loof heeft ter
voorbereiding van de bespreking een
enquête onder de ouders met jongeren
gehouden. Dit omdat het gezin een
belangrijke eenheid is bij het bijwonen
van de eredienst. Het is belangrijk dat
jongeren ruim van te voren weten
wanneer de dienst wordt gehouden en
dat zij meewerken aan de voorbereiding
ervan. Het is gewoon leuker als je meer
betrokken bent als jongere. Het
motiveert je om te komen en ook om
anderen mee te nemen. Zoals we
weten trekken jongeren jongeren aan.
We willen in goed overleg en stap voor
stap een aantal zaken uit proberen.
Daarbij kan gedacht worden aan het
volgende. Hoe kunnen we actief en
creatief omgaan met muziek, de
betekenis uiteen zetten van de
verschillende onderdelen tijdens een
dienst, iemand in eenvoudige taal een
ander verhaal laten vertellen?
Deze andere aanpak hoeft niet tot
minder diepgang en toewijding te
leiden.
Cent van Vliet

Twintig jaar LBG
Op zondag 8 juni viert de Leidse
Binnenstadsgemeente haar twintigjarig
bestaan. Een vierde lustrum dat we
willen vieren. Met mensen, woorden en
bloemen. Voor dit laatste een oproep
om bloemen mee te brengen om uit te
kunnen delen aan degenen die dat
nodig hebben of verdienen.

Twintig jaar zijn niet onopgemerkt
voorbijgegaan. Na het vele opbouwwerk
is er een periode geweest van stabilisering. De tijd is rijp om weer vooruit te
kijken. Daarvoor is ook weer ruimte.
De afgelopen twee jaar is in beslag
genomen door de besluiten over
verminderen van het aantal
predikantsplaatsen, het opzetten
van een fonds voor vitale projecten en

Judith van den Berg vertelt:
Met Pasen ben ik naar Sumba geweest,
een eiland een half uur vliegen vanaf
Timor. Daar heb ik op Paasmorgen mijn
eerste preek in het Indonesisch
gehouden. Dat was spannend. Ik bracht
er bezoek bij boeren die hard werken
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aan het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en aan gewasdiversiteit.
Vrouwen zijn er bezig met het
organiseren van een vrouwenhuis( een
soort blijf-van-mijn –lijfhuis), hard nodig
in een samenleving waarin polygamie
veel voorkomt.
Terug in
Sumba
komt het
bericht dat
we ons
jaarvisum
kunnen
ophalen en
wel in
OostTimor.
We moeten 12 uur auto rijden en dan
dagen wachten op de papieren. De
geschiedenis van Oost-Timor maakt
diepe indruk op ons. Het land heeft
jarenlang strijd gevoerd en heeft veel
geleden om onafhankelijk te worden
van Indonesie. Nu krabbelt het met
internationale hulp langzaam weer op.

'verboden-voor-ouders-programma'.
Het Bijbelfestival is gratis, omdat we
iedereen een kans willen geven op een
ontmoeting met de Bijbel. De Bijbel
inspireert, verbindt en daagt uit. Wel
even vooraf kaarten reserveren op
www.nbg200.nl. Je kunt daar ook al je
vrienden en familie uitnodigen met een
leuke e-card.
Nederlands Bijbelgenootschap
Haarlem

Lintje
Graag wil ik iedereen bedanken voor de
felicitaties die ik ontving voor mijn
koninklijke onderscheiding. Ik kreeg
deze onderscheiding als dank voor al
mijn vrijwilligerswerk in de afgelopen 34
jaar. Er wordt mij
wel eens
gevraagd
“waarom al dat
vrijwilligerswerk?”
We zijn geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis. Dat schept verantwoordelijkheid.
God is liefde en die goddelijke liefde die
wij allen ontvangen uit de oerbron,
moeten we doorgeven in al hetgeen we
doen. Jezus is ons daarin voorgegaan.
Vandaar ook mijn kerkelijk werk, mijn 4
adoptiekinderen over de grenzen,
Nederlandse les Moslims en het werk in
Robijnhof. De NVVH – vrouwennetwerk
is bestuurswerk en 0rganisatie/emancipatie, leesgroep, ledenadministratie
en website en de handwerkclub voor
ouderen is naastenliefde. Het maakt
niet veel uit wat je doet. Iedereen is
uniek en in wezen je broeder, we zijn
allen gelijk en Gods liefde kent geen
einde.
Lia van der Laan

Groot Bijbelfestival
Op 28 juni wordt in De Fabrique in
Utrecht een groot Bijbelfestival
gehouden. Met dit evenement viert het
Nederlands Bijbelgenootschap zijn 200jarig bestaan.
De Bijbel is voor iedereen, dus jong en
oud is uitgenodigd op het Bijbelfestival.
Een bruisende dag op de sfeervolle
locatie De Fabrique in Utrecht. In de
vele industriële ruimtes valt de hele dag
van alles te beleven rondom de Bijbel.
Ook voor kinderen is er van alles te
beleven, en tieners hebben hun eigen
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Samen met een aantal collegakunstenaars
verwerkte Hanneke de Munck symboliek uit
verschillende religies in vormen van nu.
Zo ontstonden veertien moderne altaarstukken, gewijd aan menselijke waarden
die men nu, in onze tijd, als heilig kan
ervaren. De altaarstukken worden t/m 6
juli op diverse locaties in Leiden, waaronder
de Hooglandse Kerk, geëxposeerd.

Agenda
4 juni
7 juni

11 juni
22 juni

Moderamen
Leidse Orgeldag 2014,
Vanaf 10 uur in diverse
Leidse kerken
Kerkenraad
Evensong

20.00 uur

13.30 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 8 juni.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 2 juni.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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