Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 14 september 2014
Tweeëntwintigste jaargang

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

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 14 september 2014
Voorganger: ds. A. Alblas.

Vieren:
Zondag 14 september, ds. A. Alblas. Gemeentezondag. M.m.v. de Leidse
Cantorij. Thema van deze zondag is ”kerk-zijn in de crisis”. De Evangelielezing
maakt duidelijk dat Hem volgen alles met mededogen en nieuwe kansen te
maken heeft.
Zondag 21 september, ds. A. Alblas. Eerste zondag van de vredesweek.
Thema: “wapen je met vrede”. Het Rijnlands Christelijk Mannenkoor, o.l.v.
Susanna Veerman verleent haar medewerking.
Zondag 28 september is ds. Marcel Kemp uit Den Haag onze voorganger.
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Evensong
Zondag 21 september, Hooglandse Kerk
Aanvang: 19.00 uur
m.m.v. Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten
Liturg: ds. Ad Alblas

Gemeentezondag
Vandaag, aan het begin van een nieuw
seizoen vieren we onze startzondag.
Alle activiteiten rondom onze Binnenstadsgemeente zullen worden benoemd
en een zegen daarvoor gevraagd.

Verdiepingskring
Ook het komende jaar komt er een
nieuwe serie van de Verdiepingskring.
Aan de hand van Bijbelse figuren of
thema’s dragen de deelnemers een
onderwerp aan. Elke avond kom één
thema aan de orde in een open
kringgesprek waarbij een ieder zich
inleeft in de persoon en het onderwerp.
Een ieder is welkom!
Informatie: Gerdahamoen@ziggo.nl
De eerste bijeenkomst is op maandag
29 september om 20.00 uur in het
Hooglandse Huys.
Najaarslezing
Uw classicale commissie nodigt u uit!

Vanmiddag is er een gezamenlijke
maaltijd waarvoor u al eerder benaderd
bent om daar aan mee te doen en een
gerecht mee te nemen. Er is volop gelegenheid elkaar bij te praten en nieuwe
mensen te ontmoeten.
Van 16.00 tot 19.00 uur is iedereen van
harte welkom in de Hooglandse Kerk.

De Classicale Commissie Kerk en Israël
nodigt u hierbij uit voor de najaarslezing
die op 15 oktober gehouden zal
worden. De titel voor die avond is:
“Lezen wij dezelfde Bijbel”.
Wie bedoelen we met ‘wij’? Dat zijn
Joden en Christenen. Joden en
Christenen lezen in ieder geval de vijf
boeken van Mozes, de Profeten en de
Geschriften (in de Christelijke traditie
gewoonlijk
aangeduid
met ‘Oude
Testament’).
Voor wat ná
de boeken
van Mozes
komt,
verschillen Tanach en Oude Testament
weliswaar qua volgorde, maar niet in
aantal! Tot zover de concrete boeken
die we bij elkaar herkennen. Maar lezen
we ook hetzelfde? Zegt bij voorbeeld
die volgorde van de overige boeken al
iets over de wijze van lezen en

Tentoonstelling 700 jaar
Hooglandse Kerk
In het kader van het 700-jarig bestaan
van de Hooglandse kerk zal in de loop
van 2015 ook een tentoonstelling
worden georganiseerd. Plannen worden
nader uitgewerkt door een werkgroep.
U hoort hier de komende tijd meer over.
Gesprekskring
De gesprekskring ‘Wat betekent de
kerkgeschiedenis voor ons?’ komt a.s.
donderdagochtend 18 september weer
bij elkaar van 10.00uur tot 12.00 uur in
het Hooglandse Huys. Data om alvast
te noteren: 9 en 30 oktober.
Informatie: Jan den Boeft, tel. 5132657
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verstaan? Interessante vragen, juist ook
in het licht van de PKN die adviseert om
met de Joodse gemeenschap ‘mee te
lezen ….’. Kunnen we dat? Ds. Meek
(predikant te Rijnsburg) en de heer
Wesseling houden die avond een
inleiding aan de hand van een paar
concrete voorbeelden waarin de
verschillen en de overeenkomsten
worden aangetoond. Na de inleiding is
er vanzelfsprekend ruimte voor vragen
en discussie.
Waar: Open Hof kerk Rijnstraat 18
Katwijk a/de Rijn.
Aanvang: 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

God. Zo werd door joodse leraren het
leren van bijbels Hebreeuws omschreven. En dat is zeer juist!
Want wie Hebreeuws leert maakt
kennis met een geheel andere manier
van denken en spreken over de mens
en over
God,
dan
waar wij
in
Europa
door de
eeuwen heen aan gewend zijn. En het
is een geweldige ervaring het verschil te
proeven en de bijbel opnieuw te lezen,
zoekend naar de wijze waarop de tekst
door de joodse schrijvers van de gehele
bijbel bedoeld is.
Vorig jaar ben ik met een groep
beginners gestart en we hebben in een
jaar Genesis 4 en Psalm 42 gelezen.
De groep bestaat uit mensen van
verschillende achtergrond. De leden zijn
enthousiast en gaan bijna allen door.
Dit jaar start ik een nieuwe groep op
woensdagmiddag van twee tot half vijf.
Ook nu weer om de 14 dagen, maar om
de spits eraf te bijten beginnen we met
drie weken achtereen en wel op de
woensdagen 24 september, 1 en 8
oktober. Daarna om de veertien dagen,
De kosten zijn voor de eerste drie keer
€ 8,00, daarna € 10,00 per maand/twee
lessen van elk 2½ uur. Daarvoor krijgt u
het materiaal dat u nodig hebt en koffie
of thee.
Plaats: de Verdieping, Stevensbloem
269. Bus 12 stopt voor de deur.
Opgave en inlichtingen bij de docent:
ds. Piet Warmenhoven.
Waardgracht 56 2312RR Leiden
Tel. 071-3100007 of 06-38506533
pietfwarmenhoven@gmail.com

Mocht u informatie willen inwinnen over
Kerk en Israël of over de lezing:
Secretariaat Kerk en Israël Classes
Katwijk en Leiden, telefoon 0252 412943
of email: wesseling.j@hetnet.nl

Evensong
Op zondag 21
september om
19.00 uur
is er een
Evensong in de
Hooglandse kerk.
De muzikale
bijdragen worden gezongen door de
Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten.
De Boxtelse Cantorij bestaat dit najaar
45 jaar. Reden om er een feestelijke
dienst van te maken temeer omdat het
samenvalt met ons eigen jubileum.
Zo zal de lofpsalm 150 klinken en de
feestelijke Magnificat en Nunc van
Stanford.
Liturg is ds. Ad Alblas.
Bijbels Hebreeuws
-een echte stap naar God
Hebreeuws leren is ‘een grote en
wezenlijke stap zetten’ op weg naar
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Vredeswake
Op de internationale Dag van de Vrede

Zondag 21 september,
Stadhuisplein Leiden
Van 15.00 tot 16.00 uur

Agenda

14 september Gemeentezondag
18 september Gesprekskring
Kerkgeschiedenis
21 september Evensong
29 september Verdiepingskring

16.0019.00 uur

Hooglandse Kerk

10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

Bezoek wekelijks OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl
Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 28 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 22 september.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest Tel. 071-5232488

4

