Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 12 oktober 2014
Tweeëntwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Predikantsplaatsen en
kerkelijk werkers

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 12 oktober 2014
Voorganger: ds. A.C. Kooijman

Vieren:
Zondag 12 oktober, ds. A.C. Kooijman, werkzaam in het Diaconessenhuis.
De lezing is uit Prediker 7 met als thema: Prediker als medicijn.
Zondag 19 oktober, ds. I.E. van der Heul, Oegstgeest. Het zal gaan over de
pelgrimsweg als je levensweg met uiteindelijk onbekend doel.
Zondag 26 oktober, ds. A. Alblas en M.J. de Jong. De Bijbel in Gewone Taal
staat centraal in deze dienst. Matthijs de Jong zal preken over Mattheüs 5: 3
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Prediker7:13-14
Bezie het werk van God: wie maakt recht
wat hij krom heeft gemaakt?
Geniet dus op de goede dagen van het goede,
Maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede
ook de slechte dagen heeft gemaakt.
Geen mens kan in de toekomst zien.

De Schola Davidica zingt het
‘Magnificat’ en ‘Nunc dimittis’
van Thomas Tertius Noble. Het
anthem is ‘Lord thou hast been
our refuge’ (psalm 90) van
Ralph Vaughan Williams en
gezongen door beide koren.

Jubileum Evensong
Ter afsluiting van het 25-jarig
jubileum van de serie Evensongs in de Hooglandse Kerk is
er volgende week zondag,
19 oktober, een speciale en
feestelijke Evensong.

Schola Davidica uit Utrecht

Leidse Cantorij

Tot slot zingt de Leidse Cantorij van
dezelfde componist het ‘Te Deum in G’.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar
in het Hoogkoor te ontmoeten en het
glas te heffen op de toekomst van de
Evensongs in Leiden.

Bijzonder is dat deze Evensong zal
worden gezongen door twee koren: de
Leidse Cantorij onder leiding van Hans
Brons en de Schola Davidica onder
leiding van Lisette Bernt.
Beide koren zingen een introïtus, waarna ze door de verger naar het schip van
de kerk worden geleid. Daar volgt ‘I was
glad’ (psalm 122) van Hubert Parry,
gezongen door beide koren. De Leidse
Cantorij zingt de ‘St. Pancras preces &
responses’, gecomponeerd door Emma
Brown. Als chant klinkt het dubbel korig
uitgevoerde ‘O how amiable are thy
dwellings’ (psalm 84).

Thema: “Hoe ver de weg nog is”,
Maria de Groot
Dirigenten: Lisette Bernt en Hans Brons
Organist: Theo Visser
Liturg: Ds. Ad Alblas
Hooglandse Kerk
Aanvang 19,00 uur
---------jeugddienst te organiseren. De eerstvolgende jeugddienst staat gepland
voor zondag 30 november.
Daar willen we het echter niet bij laten.
Uit de enquête maakten wij ook op dat
ouders behoefte hebben aan gesprek
over de manier waarop hun kinderen de
kerkdienst beleven, wat hen daarin
aantrekt of (misschien wel vaker
voorkomend) afstoot, maar ook over de
manier waarop hun kinderen bezig zijn
met geloof en geloofsvragen. Hoe doe

Gespreksavond voor ouders:
“Tieners en geloof,
tieners en de kerk”
Afgelopen voorjaar is er per e-mail een
mini-enquête rondgestuurd aan ouders
van tieners in onze wijkgemeente met
als thema “Hoe kids-proof is de LBGeredienst?”. De bespreking van de
reacties die naar aanleiding hiervan
werden ontvangen heeft er onder meer
toe geleid dat de kerkenraad heeft
besloten vier maal per jaar een speciale
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je dat eigenlijk, met je kind praten over
geloof en kerk?
Over dat soort vragen willen wij graag
verder praten met ouders en ervaringen
delen; op dinsdagavond 21 oktober in
het Hooglandse Huys, aanvang 20:00
uur. U bent van harte welkom! Graag
even aanmelden bij jeugdouderling JanPeter Loof (j.p.loof@casema.nl).

we organiseren ook een speciale avond
waarop we graag met jullie in gesprek
willen hierover.
Dat doen we op dinsdagavond 28
oktober, vanaf 19.45 uur in het
Hooglandse Huys. Iedereen in de
leeftijd 12-20 jaar is welkom! Laat even
weten of je komt; stuur een mailtje/smsje/whatsapp-je aan Jan-Peter Loof:
j.p.loof@casema.nl / 06-54330701.
700 jaar Hooglandse kerk
De Hooglandse kerk bestaat binnenkort
700 jaar. Op 20 december 1314 is
opdracht gegeven tot de bouw en op 13
september 1315 is de kerk ingewijd. De
Protestantse gemeente Leiden (PgL) wil
dit jubileum breed vieren en heeft
daarvoor het Comité 700 jaar
Hooglandse kerk ingesteld. Dat is breed
samengesteld met vertegenwoordigers
uit de de Leidse samenleving en
personen met een historische, culturele
en muzikale achtergrond.
Het Comité wil de maatschappelijke
functie en de toegankelijkheid van het
monumentale gebouw verder
versterken en verbreden.

Oproep aan LBG-jongeren: denk mee
over de invulling van de jeugddienst
van 30 november
Op zondag 30 november om 10:00 uur
staat de dienst in de Hooglandse kerk
weer helemaal in het teken van de
jeugd. Dat betekent dat er ruimte is om
aandacht te besteden aan onderwerpen
die jullie belangrijk vinden, om muziek
te laten klinken die jullie mooi en passend vinden en dat jullie ook zelf een rol
in de liturgie kunnen vervullen
(bijvoorbeeld door zelf een muzikale
bijdrage te leveren, door een tekst of
gedicht voor te dragen, door samen met
anderen iets uit te beelden). Er is van
alles mogelijk. Die 30ste november is de
eerste zondag van advent, dus dat
geeft wel al een beetje richting aan de
dienst.
Tijdens de bijeenkomsten van de
Basiscatechese en de Filmclub
Hoogland zullen we hier in de komende
weken ook aandacht besteden, maar

Bij het jubileum is een driedeling
aangehouden. Er wordt een boek over
de Hooglandse kerk geschreven, dat
toegankelijk is voor het bredere publiek.
Daarnaast is er een programma met
gevarieerde activiteiten en tenslotte is
er een tentoonstelling. Bij alles is
uitgegaan van het generen van een zo
breed mogelijke belangstelling. In dat
kader zijn contacten gelegd met
verschillende organisaties en
instellingen.
Het Comité heeft bij de viering van het
jubileum gekozen voor een indeling
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langs vier lijnen. De Hooglandse kerk
als:
a. thuisbasis van geloofsbeleving;
b. herkenbaar monument in de stad;
c. cultureel podium;
d. ontmoetingsplek en ruimte voor
evenementen.
De programma commissie is al ver met
de voorbereiding van de verschillende
activiteiten. Nu wordt met verschillende
fondsen en subsidieverleners
gesproken over hun financiële bijdragen
aan het programma.
Cent van Vliet

Vacature
De Algemene Kerkenraad heeft de
uitkomsten van de matrix goedgekeurd.
Dit betekent dat aan de Leidse
Binnenstadsgemeente tot 31 december
2017 0,1 fte predikantsplaats
aanvullend is toegekend. In de praktijk
betekent dat, gezien de aard van de
werkzaamheden, gemiddeld ongeveer 6
uur per week beschikbaar is voor een
medewerker/ster bij het project "Van
passanten naar participanten".
Dat bestaat uit twee onderdelen:
• Het in kaart brengen van passanten
tijdens de Erediensten,
Cantatediensten en Evensongs; hen
informeren over de mogelijkheden bij
de LBG; nagaan wat hen interesseert
en wat men zelf zou willen inbrengen;
Het opstellen van een plan of, en zo
ja, op welke wijze aan bezoekers van
de Hooglandse kerk pastorale
aandacht kan worden gegeven.

Voorzitter van de Programma Commissie 700
jaar Hooglandse kerk

Bij het profiel van de functie staan
pastorale capaciteiten, contactuele
eigenschappen en verbondenheid met
de LBG voorop. Daarnaast is
beschikbaarheid gedurende de hele
periode van belang. In onderling
overleg zal worden bezien op welke
wijze de 6 uur het beste kan worden
ingevuld.

Oproep tentoonstelling
Graag wil de commissie die de
tentoonstelling gaat vormgeven van u
weten wat u eventueel aan ons in
bruikleen zou willen geven voor de
tentoonstelling; zoals foto’s, schilderijen, tekeningen of bijvoorbeeld
zelfgeschreven herinneringen.
U kunt dat aan ons melden per email of
brief, dan nemen wij t.z.t. contact met u
op.
Reacties graag naar emailadres:
tentoonstelling700jaar@gmail.com
of per brief naar Wim Timmers
Morsweg 152 2332 ER Leiden.

Geïnteresseerden kunnen hun
belangstelling tot 29 oktober
gemotiveerd mailen naar Jitske Visser,
lid van het moderamen van de LBG
(jitske.visser@telfort.nl). Bij voldoende
belangstelling zal in november een
keuze worden gemaakt.
Cent van Vliet
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M25 Leiden organiseert
kledinginzameling voor Congo in De
Bakkerij tot maandag 13 oktober
De Vereniging
HHCCA, Hart en
Handen in Centraal
Afrika, richt zich op
hulp aan
straatkinderen en
wezen, maar ook
op het vinden van
werk voor Afrikaanse vrouwen. Ze
proberen de situatie van de kinderen
die (nog steeds) op straat leven te
verbeteren door hen op te laten nemen
in de familiekring en een opleiding aan
te bieden. Daarnaast geven ze
medische voorlichting aan kindmoeders en maken ze plannen voor
scholen, weeshuizen, sanitaire
voorzieningen en andere belangrijke
zaken.
Voor HHCCA, dat mede ondersteund
wordt door Wilde Ganzen, wordt kleding
ingezameld in Diaconaal Centrum De
Bakkerij. Men is op zoek naar zomerkleding, vooral voor kinderen van 0 tot
18 jaar.
Tijdens deze dag, die onderdeel
uitmaakt van een M25 Stageweek,
zullen leerlingen van het Da Vinci
College de kleren sorteren en inpakken
voor transport naar Congo.
De kleding kan afgegeven worden in De
Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c in Leiden,
morgen, maandag 13 oktober van 916 uur.

Rosj Hasjana
Op donderdagmorgen 25 september
vertegenwoordigde ik onze gemeente
bij de Joodse Nieuwjaarsviering in de
liberaal-joodse synagoge van Den
Haag, de gemeenschap van rabbijn
Soetendorp, en nu rabbijn Marga van
Praag. De zoals altijd uitbundige sfeer
werd tot verstilling bij het openen van
de ark voor het openen van de Thora.
De gebeden waren intens, heftig,
gericht de actualiteit en vol verlangen
naar vrede in de hele wereld en in Israël
(en Gaza) in het bijzonder. Ik heb de
prachtige liturgische teksten
opgevraagd. Die deel ik graag in een
volgende Op de Hoogte met U. Voor nu
allen de hartelijke groeten en ook voor
ons een ‘zoet en goed jaar’ gewenst
door rabbijn Soetendorp.
Ad Alblas
Het Leger des Heils zoekt
collectanten
De landelijke collecte van het Leger des
Heils vindt plaats in de week van 24 tot
en met 29 november 2014. De
opbrengst van de collecte is bedoeld
om eenzaamheid te bestrijden en
kwetsbare mensen bij de samenleving
te blijven betrekken.
Samenleven doe je dus niet alleen
De samenleving verandert. We
individualiseren, de overheid trekt zich
terug, burgers worden steeds meer
teruggeworpen op zichzelf. Je moet
jezelf kunnen redden. Maar dat lukt niet
iedereen, zeker niet in de crisis.
Bovendien voelen steeds meer mensen
zich eenzaam. 12% van de Nederlanders heeft geen vrienden. En als je
dan ziek wordt, je baan verliest of je
huur niet meer kunt betalen. Wat dan?

Gesprekskring
De gesprekskring ‘Wat betekent de
kerkgeschiedenis voor ons?’ komt
donderdagochtend 30 oktober om 10.00
uur weer bij elkaar in het Hooglandse
Huys. Inl. Jan den Boeft Tel. 5132657
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Het Leger des Heils is vaak het laatste
vangnet voor mensen in problemen. Dat
is belangrijk werk, maar voorkomen is
beter dan genezen. Daarom stimuleren
we iedereen om samen te werken aan
een gezonder sociaal leefklimaat. Voor
deze projecten en het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven krijgt het Leger des
Heils geen subsidie. Daarom
organiseert het Leger des Heils een
collecte onder de noemer ‘Samenleven
doe je dus niet alleen’.

de donkere hoge kerkruimte. Op een
koude winterochtend is zo’n zonnestraal
heel welkom en heerlijk warm. Maar
bovenal een teken van presentie en
aanwezigheid. De ongrijpbare
aanwezigheid van de Eeuwige.
Judith van den Berg is uitgezonden
voor Kerk in Actie naar Indonesië.
Ze doceert aan de universiteit van
Kapung, de plaats waar de familie nu
woont. Ze schrijft regelmatig in een
blog.

Collecteren doen we ook niet alleen
In Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude,
Voorschoten, Oegstgeest, Rijnsburg en
Katwijk heeft het Leger des Heils nog
een groot tekort aan mensen die
kunnen helpen met collecteren. Wilt u
een of meer avonden collecteren bij u in
de buurt, of wilt u de collecte bij u in de
buurt coördineren? Meld u dan nu aan
bij het korps in Leiden: email
LdHLeiden@gmail.com, twitter
@LdHLeiden of internet
http://www.legerdesheils.nl/collecte. Uw
hulp wordt bijzonder op prijs gesteld.

In Indonesië zijn we gezegend met zon.
Veel zon. Kerken worden daarom ook
luchtig gebouwd. De deuren en ramen
staan wagenwijd open. De muren zijn
gemaakt van open vormen. Op een
zondagmorgen lopen kinderen in en uit.
Pubers en vaders zitten vaak buiten op
de trap. De moeders en dochters zitten
zwetend te wapperen met hun waaiers
en liturgieën.
Bovendien is deze maand het warme
seizoen begonnen. Met dagelijkse
temperaturen boven de 30-35. Alles is
droog, bruin en dor. Er zijn stofstormen.
We snakken naar regenbuien en wat
verkoeling. Het is eigenlijk wel
vergelijkbaar met de Nederlandse herfst
of winter. In Nederland worden de
bomen kaal, verdwijnt het groen en
wordt de lucht donker en grijs. Zowel in
Indonesië als in Nederland zijn deze
seizoenen metafoor voor de herfst of
dorre tijd van het leven Als het leven
zwaar is. En juist dan, in de dorheid en
donkerte, kun je snakken naar de
tastbare aanwezigheid van God, naar
een teken dat het goed komt, dat het
zin heeft. Een glimps van licht. Een
briesje van verlichting.

Judith van den Berg
zien wat er niet is..
Blog, zaterdag 4 oktober
Niet als een
storm als een
vloed..
Maar als een
glimps van de
zon.
Ik moest vaak
aan deze
woorden van
dit lied denken als ik in de Hooglandse
Kerk zat op zondagochtend. De zon
schijnt door de eeuwenoude hoge
ramen naar binnen. De stralen spelen in
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Niet gek dat in de lokale Timorese
cultuur hitte (panas) negatief geduid
wordt en afkoelen (dingin) positief.
Zo kan een ruzie of een relatie panas
(verhit) zijn. In het Nederlands kennen
we dat ook: de grond wordt te heet
onder de voeten. Je hebt je ergens aan
gebrand. In Indonesië geldt dat ook
voor het overtreden van regels of als je
een ongeluk krijgt. Een ongelukkige
dood of zelfmoord wordt mati panas
genoemd. En dat is ook besmettelijk.
Te hulp schieten in zo’n situatie is niet
vanzelfsprekend. Stel je voor dat het
ongeluk op jou overslaat, als vonk van
een vuur. Panas is daarom taboe. Dat
moet daarom eerst afgekoeld worden.
Dat zie je ook terug in de genezingsverhalen in het nieuwe testament.
Jezus drijft geesten uit en geneest met
de hulp van de Geest. Het slechte wordt
uitgedreven. De wind waait alles
schoon en brengt inzicht, verandering,
verbetering of genezing. Niet alleen
fysiek, maar vaak ook in psychisch,
emotioneel en spiritueel opzicht.
Het mooie is dat Timorese christenen
nu, ondanks het culturele taboe, zich
wel bekommeren om hun ongelukkige
medemens. Christus neemt de
besmetting weg. Dat is een overwinning.

een fysiek kruis. Nee, een uitgespaard
kruis. Het is er niet. En het is er toch:
door het doorbrekende licht en de bries
die er doorheen waait, wordt het
zichtbaar en tastbaar.

Heilige Geest, Ruach Adonai, God met ons

Wilt u zelf op de hoogte blijven van de
belevenissen van Judith in Indonesië
dan kunt u zich via de site
www.kerkinactie.nl/projecten
aanmelden. U ontvangt dan bij het
verschijnen van elke nieuwe blog van
Judith een e-mailtje.

Vesper
De samenwerkende
kerken in het cluster
Binnenstad houden
dit jaar hun
jaarlijkse vesper op zondagavond
9 november om 19.00 uur in de
Hooglandse kerk. Voorgangers en
koren van de drie geloofsgemeenschappen verdiepen zich in een
geloofsthema en vieren een feest van
herkenning, waarna verdere ontmoeting
plaatsvindt bij de koffie.

Afgelopen maandag hield ik mijn
inaugurele rede in de kapel van de
kapel van de faculteit. Ik was gekleed in
traditionele Sumbanese kleding en het
was een warme bedoening. Tijdens de
oratie gutste het zweet langs mijn lijf.
Het zweet spetterde van mijn lippen als
ik sprak.
En toen was daar dat briesje. Een
heerlijk verkoelend briesje. Afkomstig
van het kruis in de wand achter mij. Niet
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26 oktober 2014 Pieterskerk
Cantatedienst
Aanvang: 19:00 uur
Bachkoor BWV Middelburg o.l.v. Joop Schets
Barokorkest Aspetti Musicali
Cora Peeters,alt Peter Vos,tenor, Drew Santini,bas

Agenda

19 oktober
21 oktober
26 oktober
28 oktober
30 oktober
9 november

Jubileum Evensong
Gespreksavond ouders
Tieners en geloof
Cantatedienst
Voorbereidingsavond
jeugddienst
Kring Kerkgeschiedenis
Vesper Cluster Binnenstad

19.00 uur

Hooglandse Kerk

20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Pieterskerk

19.45
10.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

Bezoek wekelijks OPEN KERK LEIDEN:

www.openkerkleiden.nl
Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 26 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 20 oktober.
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:
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