Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 6 juli 2014
Eenentwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Jeugdwerk PKN (JOP)

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 6 juli 2014
Voorganger: ds. A.
A.Alblas
Alblas

Vieren:
Zondag 6 juli, ds. A. Alblas. Doopzondag. De lezing is uit Matteus 11: 25-30
over wie het geheim van het Koninkrijk van God nu eigenlijk wel en niet
begrijpen. Thema: “’eenvoudige wijsheid’. Het altaarstuk ‘de verwondering’
krijgt vandaag speciale aandacht.
Zondag 13 juli, ds. A. Alblas. Thema: ín tweestrijd’, over goede en kwade
krachten en hoe daarmee om te gaan.
Zondag 18 juli, voorganger, kandidaat mw. S.G.H. van Hattem- Vroomans

In deze Op de Hoogte:
SchuldHulpMaatje
Naar de speeltuin
Inzameling voedselbank
Leidse Cantorij naar Engeland
Kindernevendienst

Vanavond 19.00 uur, Hooglandse Kerk

Evensong
door kamerkoor Quod Libet
o.l.v. Wouter Verhagen
Organist: Theo Visser
Liturg: Ds. Ad Alblas

Thema: ‘Ik geloof om te ervaren’

Vrijwilligers
gezocht....
Ontslag,
verlies van
een dierbare,
een te dure
hypotheek of
gewoon niet goed met geld om kunnen
gaan.
Het zijn stuk voor stuk redenen, waardoor mensen flink in de financiele problemen kunnen komen.
Wanneer mensen er alleen voorstaan,
is een luisterend oor en iemand die ze
bij de hand neemt en met ze meedenkt
over hun bestedingspatroon vaak een
uitkomst. Dit is het idee achter
SchulpHulpMaatje: een samenwerkingsverband van landelijke en
lokale kerken, die het motto 'omzien
naar de naaste‘ hoog in het vaandel
heeft.
Om dit werk te kunnen doen, doorloop
je eerst een driedaagse training. Na inzicht te hebben opgedaan in geldzaken,
schuldenproblematiek, psychologische
aspecten rondom schulden en vaardigheden om iemand op de juiste manier
te begeleiden, wordt je onder begeleiding van een coordinator aan een client
gekoppeld.
Er zijn nog plaatsen vrij op de eerstvolgende driedaagse cursus:
zaterdag 13 en 27 september en
4 oktober, in Voorschoten.

Clienten die bij een eerste ontmoeting
een gelaten indruk maken of angst in de
ogen hebben, zie je door de geboden
zorg na wat weken weer opveren en
moed vatten.
Momenteel is er een behoorlijke wachtlijst van mensen die geholpen zouden
willen worden. Ben jij zelf iemand die
wel houdt van 'aanpakken' en spreekt
het je aan om op deze manier vanuit de
Bijbelse opdracht op te komen voor je
medemens ?
Of wil je meer informatie over dit
dynamische werk ? Neem dan contact
op met Johan de Gier, coordinator in de
regio Leiden of stuur hem een e-mail:
SchuldHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl.
of bel: 06- 5112 4743;
Pleun Stehouwer
vanuit de Diakonale Raad

Naar de speeltuin…
Zondag 22 juni was de speeltuinmiddag
van het doopouderproject en slotuitje
van de kindernevendienst.
Dit keer waren kinderen en ouders bij
speeltuin ‘Rondom de Maredijk’ te gast.
Het was mooi zonnig weer dus de sfeer
was uitstekend!

SchuldHulpMaatje Leiden e.o. is
een initiatief van locale kerken in
Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en
Oegstgeest en wordt georganiseerd
vanuit het interkerkelijk platform
‘Voor Elkaar Leiden’.
Er zijn nu 80 Maatjes die ruim 200
mensen helpen.

Als je meer wilt weten over het
doopouderproject neem dan contact
op met Marius van der Heul:
mariusenmonica@ziggo.nl
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Inzameling Voedselbank
Zondag 13 juli organiseert
de commissie ZWO weer
een inzameling voor de
Leidse Voedselbank. Deze keer willen
we vooral vragen om eiwitrijke
voedselwaren. Gebleken is namelijk dat
er altijd te weinig vlees en vis is, waardoor de gebruikers van de Voedselbank
een tekort aan eiwit krijgen.
We vragen daarom deze keer vlees en
vis in blik, peulvruchten, noten,
daarnaast houdbare melk, gedroogde
vruchten, zilvervliesrijst en zonnebloemolie.
We hopen op een royale inzameling!

De kathedraal van Peterborough

titie de Evensong gezongen zal worden.
Zondag zijn er in de kathedraal drie services (Eucharist, Mattins en Evensong.
Uiteraard worden tijdens de drie
evensongs de gebruikelijke “canticles”,
de lofzangen van Maria en Simeon
gezongen.
De afgelopen maanden heeft het koor
hard gewerkt om zich muzikaal goed
voor te bereiden onder de bezielende
leiding van Hans Brons en Theo Visser.
Zondag 24 augustus zingt de cantorij
een Evensong in de Hooglandse kerk,
voorafgaand aan de (inmiddels alweer
zesde) koorreis naar Engeland.

Toos Boersema

Leidse Cantorij
naar Engeland
Zoals bekend
heeft de Leidse
Cantorij een
traditie
opgebouwd met
optredens in Engelse kathedralen.
Eerder stonden bezoeken aan St.
Pauls’s Cathedral , Rochester, York en
de kapel van Winsor Castle op het
programma. Eind volgende maand
reist het koor opnieuw af naar het Britse
Koninkrijk waar het de eer heeft het
koor van de kathedraal van Peterborough te vervangen.
Het belooft een druk programma te
worden: donderdag 28 augustus wordt
de nachtboot naar Harwich genomen
om van daar uit de bus naar Peterborough te nemen. Vrijdagmiddag wordt
dan de eerste Evensong gezongen.
Zaterdagmorgen is er gelegenheid de
kathedraal en de omgeving te verkennen waarna in de middag na de repe-

Bron: Donateursbericht
Leidse Cantorij

Nieuws van de kindernevendienst
Let op: Tijdens de zomermaanden gaat
de kindernevendienst gewoon door.
Palmpasenstokken
De afgelopen lijdenstijd hebben de
kinderen elke zondag gewerkt aan hun
Palmpasenstok. Iedere week hingen zij
er een nieuw voorwerp aan. De werkgroep heeft besloten dit voortaan elk
jaar te doen, omdat de werkzaamheden
te veelomvattend zijn om het nog
allemaal op één zondag te doen. In
verband met het hergebruik van de
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stokken zou de werkgroep graag de
aan de kinderen meegegeven stokken
weer terugkrijgen. Als u de stokken nog
niet heeft weggegooid, kunt u ze aan

één van de leidsters geven of aan uw
kind voordat het naar de nevendienst
gaat.
Anneke de Loof

Agenda
6 juli
9 juli
9 juli
12 juli
12 juli
24 augustus

Evensong
Verdiepingskring (afsluiting)
Kerkenraad (optioneel)
Hooggetijden
Orgelpromenade
Evensong

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.45 uur
13.30 uur
19.00 uur

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

Hooggetijden: Iedere zaterdagmiddag van 14.45 – 15.00 uur.
Een kwartier van bezinning met een lezing van een Psalm met korte uitleg
en muzikale omlijsting. Wekelijks is op de website van openkerkleiden.nl te
zien welke Psalm wordt gelezen en wie de muzikale bijdrage verleent.
Orgelpromenade: Op de zaterdagen in de zomer inlooporgelbespelingen
op het De Swart Van Hagerbeer orgel. Aanvang om 13.30 uur.
Zaterdag 12 juli: Ronald de Jong
Zie voor het hele zomerprogramma de agenda op de site: openkerkleiden.nl

Volgende editie Op de Hoogte
Deze Op de Hoogte is alweer de laatste van dit seizoen.
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op zondag 31 augustus.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandag 25 augustus.
De redactie wenst u allen een goede zomer!
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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