Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 22 juni 2014
Eenentwintigste jaargang

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

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 22 juni 2014
Voorganger: ds. A. Kooijman.

Vieren:
Zondag 22 juni, ds. A. Kooijman. Lezing uit Genesis 3 en Mattheüs 10 onder het
verbindende thema ‘familieverwikkelingen’.
Zondag 29 juni, ds. A. Alblas. Afsluiting basiscatechese. De dienst wordt samen
met de jongeren voorbereid. Het thema is: ‘Wat het oog niet ziet” en is ontleend aan
het altaarstuk ‘Engelen’.
Zondag 6 juli, ds. A. Alblas. Viering van de Heilige Doop. Het thema, met speciale
aandacht voor het altaarstuk ‘de verwondering’, luidt: ‘Eenvoudige wijsheid’.
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Vanavond, 19.00 uur, Hooglandse Kerk:

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

Evensong
Vanavond zingt de Leidse Cantorij veel
muziek uit de eerste helft van 20ste
eeuw. Begonnen wordt met een
introïtus ‘Jesu, the very thought of thee’
van Edward Bairstow (1874-1946). De
Canticles (Magnicificat and Nunc
dimittis) zijn van Herbert Murrill (uit
1947).
Als Anthem wordt uitgevoerd ‘O pray for
the peace of Jerusalem’ van Herbert
Howells. Howells schreef dit stuk en
paar dagen nadat zijn huis in Londen in
1940 door een bombardement was
weggevaagd.
De gloednieuwe preces and responses
zijn van Emma Brown, de ‘composer in
residence’ van de Cantorij.
Organist is Theo Visser.
Het thema is: ‘Alle angst verleeren’ met
aandacht voor de spiritualiteit van
Henriëtte Roland Holst.

Allemaal mannen
Sinds kort ligt het boek Allemaal
mannen, een verzameling van 21
Bijbelse portretten, in de
winkel. Vier theologen - Tom Mikkers,
Nico ter Linden, Eric van Halsema en
Teunard van der Linden - beschrijven
verschillende mannen uit de Bijbel.
Afbeeldingen uit de collectie van
Museum Catharijneconvent zijn als
illustratie bij de tekst gevoegd.
De kosten van het boek bedragen
€ 15,95 (140 blz.).
ISBN 9789089129762
Nederlands Bijbelgenootschap

Jeugdbijbel
Op 28 juni verschijnt de Jeugdbijbel,
een bundeling van 74 hervertelde
bijbelverhalen door Corien Oranje,
Mireille Geus en Lieke van Duin,
auteurs met ruime ervaring in het
schrijven voor kinderen.
De Jeugdbijbel is
bedoeld
voor
kinderen
van 9-12
jaar, om
voor te
lezen of om
zelf te lezen.
Er is een
voorpublicatie met vier
verhalen
beschikbaar. Zo kunt u alvast
kennismaken met de rijke vertelkracht
van de Jeugdbijbel.
De (gratis) voorpublicatie vindt u in de
christelijke boekhandel.
De Jeugdbijbel kost ca. € 32,50 (ca.
.

Crêche oproep

Wij zijn hard op zoek naar volwassenen
en tieners die het leuk vinden om ongeveer één keer per zes weken op de
kleinste kerkgangertjes te passen. Dit is
de crèche voor baby’s en kinderen tot
4 jaar.
Verder kunnen we wel wat ‘nieuw’
speelgoed gebruiken: heeft u nog een
goed speel- of boxkleed liggen, of mooi
gebruikt speelgoed, laat het dan even
weten.
Esther van de Kamp,
Emmvandeglin d@gmail.com
of telefoon: 0615573019
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400 blz.), ISBN 9789089120373.
Nederlands Bijbelgenootschap

De volledige tekst van de studiegids
voor de 3-jarige basiscursus is in te zien
via de website www.pkn.nl/tvg.

Theologische Vorming
Gemeenteleden
De TVG cursussen vinden plaats onder
auspiciën van het Landelijk
Dienstencentrum van de PKN te Utrecht
en zijn organisatorisch ondergebracht
bij het Centrum voor Vorming en
Educatie aldaar.
In Zuid-Holland worden TVG cursussen
gegeven in vier plaatsen: Den Haag,
Gouda, Middelharnis en Rotterdam.
De 3-jarige basiscursus geeft veel
informatie aan mensen die interesse
hebben voor de Bijbel en alles wat met
geloof te maken heeft. Deze
basiscursus is bedoeld voor iedereen
die zijn/haar kennis wil uitbreiden of
opfrissen en die zoekt naar persoonlijke
verdieping. Er worden geen eisen
gesteld aan vooropleiding of kerkelijke
gezindte.
De basiscursus duurt dus drie jaar en
per cursusjaar gaat het om 31 lessen,
één per week op maandagavond of
dinsdagmorgen; in de schoolvakanties
zijn er geen lessen.
Het vakkenpakket bestaat onder andere
uit: dogmatiek, ethiek, liturgiek,
pastoraat en wereldgodsdiensten, die in
twee cursusjaren aan bod komen en de
vakken rabbinica, diaconaat,
spiritualiteit, filosofie en gemeenteopbouw, die in één jaar worden
behandeld.
Bij beëindiging ontvangen de cursisten
een certificaat, waaraan geen
bevoegdheden kunnen worden
ontleend. In enkele gevallen is de
cursus een opstap naar een HBOopleiding.

Afscheid
Beste gemeenteleden,
Nadat wij veertien jaar lang nauw
betrokken zijn geweest bij de Leidse
Binnenstadsgemeente, stappen wij over
naar de Scheppingskerk in Leiderdorp.
De LBG was al die jaren onze
thuisbasis en betekent veel voor ons.
Willem-Jan deed er belijdenis, we
trouwden er en Daniël en Suzanne
werden er gedoopt. We voerden er vele
geloofsgesprekken, waren actief in
diverse werkgroepen en bouwden
vriendschappen op.

Twaalf jaar lang passeerden we op
zondagochtend de Scheppingskerk, de
kerk in onze eigen straat. Eind vorig
jaar bezochten we daar na lange tijd
weer eens een dienst en ontdekten dat
deze gemeente de afgelopen jaren
behoorlijk verjongd is. We sluiten ons
nu bij deze kerk aan omdat het ons
goed doet in onze eigen woonomgeving
bij een kerkelijke gemeenschap te
horen. Dat geldt ook voor onze
kinderen.
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We danken iedereen voor de fijne tijd bij
de LBG. Tot ziens, binnen of buiten de
kerk.
Groeten,
Willem-Jan, Janneke, Daniël en
Suzanne Dijke

Marewijkgemeente 0,9;
Merenwijk: 0,4
Vredeskerkgemeente: 0,7;
Zuidwest: 0,5. Wellicht ten
overvloede: deze verdeling vindt
plaats op grond van zorgvuldige
afweging van de hieronder
genoemde vijf factoren waarover
unaniem besloten is;
 Tot eind 2017 is er een
overgangsregeling waarbij over
heel Leiden nog eens 1 fte wordt
verdeeld over de wijken die in
bezetting terug moeten om zich
op de nieuwe situatie voor te
bereiden. Zuidwest heeft daarvan
afgezien en gebruikt de
overgangsmaatregel voor de inzet
van de te beroepen predikant in
de volgende beleidsperiode;
 De LBG krijgt op grond van de
matrix 1,1 fte. Dat betekent dat we
tot eind 2017 nog 0,1 fte kunnen
inzetten. Wij denken daarbij aan
een verdieping van onze
geloofsgemeenschap als Citykerk.
We hebben voor ogen om
"passanten" te inspireren
"participanten" te worden. Andere
wijken maken ook plannen ter
invulling van hun extra 0,2 fte.

Verdiepingskring
Het seizoen voor gespreksgroepen en
cursussen loopt ten einde. Natuurlijk
ook voor de Verdiepingskring. Er is wat
verwarring over de datum ontstaan,
meer de afsluiting is op 9 juli.
Volgend seizoen gaan we ongetwijfeld
weer verder, misschien onder een
andere naam of met een iets andere
opzet, maar in ieder geval met hetzelfde
enthousiasme.

Beleidsplan PgL
Na drie jaar
intensief
vergaderen in alle
delen van de
Protestantse
gemeente Leiden
(PgL) is het beleidsplan voor de
komende 4 jaren met algemene
stemmen goedgekeurd.
 Besloten is dat er nog ruimte is
voor vier voltijds
predikantsplaatsen;
 De verdeling van de fte's vindt
plaats op grond van de unaniem
aanvaarde matrix/verdeelsleutel,
opgesteld na oriëntatie in andere
steden;
 Concreet is de verdeling:
Binnenstadsgemeente 1,1;
Maranathawijkgemeente 0,3;

De Protestantse gemeente Leiden heeft
een Vitaliteitsfonds ingesteld. Daarmee
wordt beoogd de kerk levend en
aantrekkelijk te houden. Dit jaar is
€ 75.000 beschikbaar. Alle
wijkgemeenten en Bijzonder
Kerkenwerk kunnen voorstellen
indienen. We hebben een eerste
afstemming gehad met de Marewijk en
de Leidse Studenten Ekklesia. Daaruit
zijn de volgende suggesties naar voren
gekomen:
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 Kindermusical 2015, tijdens de
periode van de Lakenfeesten. Dit
in afstemming met de Stichting
Lakenfeesten;
 “Eten en ontmoeten”;
 Promotiefilm Clusterkerken. Hierin
staan gesprekken met mensen
centraal.

aandacht dan nodig, maar als we alles
verslonzen, houden we straks veel te
weinig pastorale inzet over !. Ik weet dat
het besef van verantwoordelijkheid bij
velen groot is. Daar doe ik dan ook een
beroep op om na te gaan of u in onze
administratie staat geregistreerd.
Cent van Vliet

Iedereen die belangstelling heeft mee te
helpen bij de verdere uitwerking, kan
zich melden via cent.kerk@xs4all.nl. De
voorstellen moeten eind september
worden ingediend.
Cent van Vliet

Orgelpromenade
Op de zaterdagen in de zomer is de
Hooglandse kerk opengesteld voor
bezichtiging.
Tijdens deze
openstelling
is er ook de
Orgelpromenade: een
inlooporgelconcert
De
Orgelpromenade
gaat terug
op een
eeuwenoude
traditie:
reeds in de 16e eeuw gaf het
stadsbestuur van Leiden aan de
organist van de Hooglandse Kerk
opdracht om orgelbespelingen te
verzorgen. Net als toen zijn de
concerten gratis toegankelijk en je kunt
vrij in- en uitlopen. Bij de uitgang is een
collecte.
Op 28 juni wordt een concert gegeven
door organist Christiaan Ingelse.
Op 5 juli is de beurt aan organist Jaco
van Leeuwen. Hij speelt samen met
Vocaal kwartet FJEL onder leiding van
Erik van Bruggen.
Aanvang van de concerten is steeds om
13.30 uur.

Actualisering gegevens matrix
De verdeling van de predikantsplaatsen
wordt in Leiden bepaald aan de hand
van een matrix met vijf factoren die elk
even zwaar wegen en unaniem zijn
overeengekomen. Dat zijn: het
gecorrigeerde ledenbestand, het aantal
kerkgangers, bijdragen aan collecten en
Kerkbalans, aantal gevers Actie
Kerkbalans en een combinatie van
aantallen doop, huwelijk, belijdenis en
begrafenissen.
Deze zomer worden de gegevens
geactualiseerd. Daarbij is het van
belang dat diegenen die zich met ons
verbonden weten ook ingeschreven
staan bij de Leidse Binnenstadsgemeente. Anders is de betrokkenheid
drie keer niet zichtbaar: als lid, als
gever en met uw gift. Wij hebben
hierover de laatste tijd veel vragen
gehad. U kunt daarover zo nodig
contact opnemen met onze scriba
Manuel Dijkstra: scribalbg@gmail.com.
De organisatie vraagt niet meer
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Zondag 6 juli 19.00 uur
Hooglandse Kerk

Evensong door
Quod Libet uit Den Haag
o.l.v. Wouter Verhagen
Thema: ‘Ik geloof om
te ervaren’

Agenda
2 juli
9 juli
9 juli

Moderamen (optioneel)
Verdiepingskring (afsluiting)
Kerkenraad (optioneel)

20.00 uur

Hooglandse Huys

20.00 uur

Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 6 juli.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 30 juni.
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
Wijkpredikant: Ds. A.Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest Tel. 071-5232488
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