Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 31 augustus 2014
Tweeëntwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: G.O.O.S.

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 31 augustus 2014
Voorganger: ds. A. Alblas.

Vieren:
Zondag 31 augustus, ds. A. Alblas. Volgens rooster lezen we uit Mattheus 17:14-20
over de kracht van geloof “als een mosterdzaadje. Dat past heel mooi bij de viering
van de Heilige Doop..
Zondag 7 september, ds. A. Alblas en rabbijn A. Soetendorp. De rabbijn gaat het
hebben over innerlijke samenwerking tussen religies, onder het thema “stille
revolutie”.
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Mattheus 17:20

“Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een
mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen:
“Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich
verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.”

Intrede
Op zondag 31 augustus 2014 zal
proponent mw. G.K.M.
(Gea) Smit de Groot
bevestigd worden en
intrede doen als
predikant in de
Protestantse Gemeente
te Zoeterwoude.
Deze dienst zal gehouden worden in de
Dorpskerk te Zoeterwoude en beginnen
om 15.00 uur.
De bevestiging zal geschieden door de
weleerwaarde heer ds. J.R. Smit.
Na afloop van de dienst is er een
informeel samenzijn in het koor van de
kerk en uw aanwezigheid wordt daarbij
zeer op prijs gesteld.
Hans Kapteyn, scriba classis Leiden

thema was “Zoeken, nooit verzadigd”.
De evensong begon met het Abendlied
van Joseph Rheinberger. De gezongen
gebeden – de zogenaamde preces en
responses werden geschreven door
Herbert Sumsion.
Verder klonken Psalm 105 in een
zetting van Frederick Ouseley, de
canticles (Magnificat en Nunc dimittis)
van David Bednall (geboren 1979) en
The Beatitudes (de Zaligsprekingen)
van de hand van de Letlandse
componist Arvo Pärt.

App
Blijf altijd op de hoogte met de nieuwe
app. Onlangs heeft de Protestantse
Kerk speciaal voor alle gemeentes een
kerk-app ontwikkeld. De Leidse Binnenstadsgemeente gaat deze app
gebruiken om haar eigen
nieuwsberichten te communiceren.
Daarnaast heeft u in de app ook het
landelijke nieuws onder handbereik, van
de Protestantse Kerk in Nederland,
Kerk in Actie, JOP en Luisterend
Dienen. De app "Protestant" is
beschikbaar voor Android en Apple.
Nadat u de app hebt geopend en bij de
zoekfunctie Leidse Binnenstadsgemeente hebt ingevuld, krijgt u de app
van onze gemeente te zien.

De Leidse Cantorij zingt deze evensong
dit weekend nogmaals in de kathedraal
van Peterborough in het kader van een
drie daagse koorreis waarbij de cantorij
daar van vrijdag tot en met zondag drie
evensongs, een morning service en een
eucharist zal verzorgen. Er moet dus
hard gewerkt worden door de cantorij!

Judith van den Berg
Judith is met haar gezin nu een half jaar
in Indonesie.
Voor vakantie hoeven ze niet ver weg te
gaan. West-Timor heeft mooie privestranden.
Vrije dagen zijn echter niet vastgelegd
in contracten; wel zijn er de islamitische
en christelijke feestdagen die uitgebreid
gevierd worden.
” De zomertijd is voor mijn collega’s tijd
voor achterstallig onderhoud, om
tentamens na te kijken, tijd om syllabi te

Leidse Cantorij in Engeland
Op zondag 24 augustus zong de
Leidse Cantorij de evensong. Het
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schrijven en om het najaarsemester
voor te bereiden. Er is in de kerkelijke
gemeentes geen zomerstop zoals in
Nederland. Indonesiers kunnen leren
van onze vrije tijdsplanning en wij van
hun relaxte houding. Bij een begrafenis
op Sumba leerden wij dat tijd en
eeuwigheid beide bij hun leven horen”,
schrijft Judith in haar weblog.

In de zondagsdienst vindt een
diaconale veiling plaats en Judith biedt
enthousiast mee. Ze vertrekt met 2
grote bossen groente weer naar Timor.
Ze oppert: “die groenten die nu niet
naar Rusland kunnen, kunnen we die
ook niet in de kerk veilen?”
Wilt u zelf op de hoogte blijven van haar
belevenissen dan kunt zich via de site
(www.kerkinactie.nl/projecten)
aanmelden. U ontvangt dan bij het
verschijnen van elke nieuwe blog van
Judith een e-mailtje.

Gemeentemiddag 2014
Een goede LBG-traditie wordt ook dit
jaar voortgezet. Aan het begin van het
nieuwe kerkelijke jaar organiseren we
een gezamenlijke maaltijd op zondag
14 september, van 16.00 tot 19.00 uur.
U/jij wordt van harte uitgenodigd voor
dit gezellige samenzijn. Dit is een mooie
gelegenheid om na de zomer onder het
genot van een hapje en een drankje
nieuwe mensen te ontmoeten en bij te
praten met oude bekenden.
Nieuw dit jaar is dat wij iedereen willen
vragen zelf een gerecht mee te nemen
(zelf gemaakt of zelf gekocht). Iedereen
krijgt twee gratis drankjes, overige
consumptie is voor eigen rekening.
Tijdens deze middag is er de
mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage
achter te laten als tegemoetkoming in
de kosten.
Aanmelden kan vóór of na de
kerkdienst, vandaag of op zondag 7
september aanstaande, bij de
informatietafel of in de Tuinzaal. Je kunt
dan meteen aangeven welk gerecht je
wilt meenemen.
De voorbereidingscommissie.

Voor een stage bezoek van een paar
van haar studenten vloog Judith van
den Berg in een piepklein vliegtuigje
naar Sabu, een klein eilandje ten
westen van Timor.
Sabu is een droog heuvelachtig
eilandje. Alles is er schaars en benzine
is duur. Daardoor zie je er weinig
auto’s. Er zijn naast de kerken grote
diaconale moestuinen. Er groeien grote
hoeveelheden mais, tomaten, uien,
komkommer, kool en postelein en nog
wat inheemse groenten. Wie meewerkt
in de tuin, deelt ook mee in de
opbrengst.
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Orgelpromenade
Op de zaterdagen in de zomer is de Hooglandse kerk opengesteld
voor bezichtiging.
Tijdens deze openstelling is er ook de Orgelpromenade,
een inloop-orgelconcert.
Zaterdag 6 september, om 13.30 uur, speelt voor u:
Organist Stefan van de Wijgert

Agenda
3 september Moderamen
10 september Kerkenraadsvergadering
14 september Gemeentezondag

20.00 uur
20.00 uur
16.0019.00uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

Donderdag 11 september
Hooglandse Kerk, 20,15 uur Bachconcert
Theo Visser, orgel
m.m.v. het Leids Cantate Concort o.l.v. Lason Marmaras

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 14 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 8 september.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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