Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 26 oktober 2014
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 26 oktober 2014
Voorgangers: ds. A. Alblas en dhr.
M. de Jong.

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

Vieren:
Zondag 26 oktober, ds. A. Alblas verzorgt de liturgie, gemeentelid Matthijs de Jong
de uitleg en verkondiging. Matthijs is inmiddels een ‘bekende Nederlander’ vanwege
de presentatie van de Bijbel in Gewone Taal. De preek gaat over Mattheüs 5:3.
Zondag 2 november, ds. A. Alblas. We lezen over het voorbeeld van de tien
meisjes (Mattheüs 25). De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verleent medewerking
aan de dienst.
Zondag 9 november, ds. A. Alblas. Bediening van de Heilige Doop. De preek gaat
over het voorbeeld van een man die zijn geld toevertrouwt aan zijn dienaren en hen
na verloop van tijd ter verantwoording roept.
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Matteüs 5:3, volgens de Bijbel in Gewone Taal:

Het echte geluk is voor mensen
die weten dat ze God nodig hebben.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Betalingsproblemen wijkkas?
Bij de jaarlijkse wijkactie heeft u een
acceptgiro ontvangen voor uw gift aan
de wijkkas van onze gemeente. Nu blijkt
dat door een technische fout bij onze
bank de acceptgiro’s niet geaccepteerd
worden. Er wordt achter de schermen
hard gewerkt aan een snelle oplossing
maar voorlopig duurt deze storing zeker
tot 20 oktober. U kunt de actie wel
digitaal overmaken zolang u bij de
omschrijving maar geen gebruik maakt
van de acceptgirocodering. Onze
excuses voor het ongemak! Voor meer
vragen kunt u altijd terecht bij de
wijkpenningmeester Geertrui Betgen:
GeertruiBetgen@ziggo.nl

beschikbaarheid gedurende de hele
periode van belang. In onderling
overleg zal worden bezien op welke
wijze de 6 uur het beste kan worden
ingevuld. 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
Gezocht: medewerkers voor de
werkgroep kindernevendienst
Als kinderen op de
basisschoolleeftijd
komen, zijn ze van
harte welkom in de
kindernevendienst.
De kinderen maken
het begin van de
kerkdienst mee in de
kerk, worden naar voren geroepen door
de predikant voor een kort gesprekje
met de groep en daarna gaan ze naar
het Hooglandse Huis voor hun eigen
viering. Binnen de kindernevendienst
zijn er twee aparte groepjes (globaal
basisschoolgroep 1/2/3 en 4/5/6). De
groepen krijgen allemaal een
Bijbelverhaal te horen met een uitleg,
doorgaans gecombineerd met een
“doe-werkje” of een spel. Er wordt
gewerkt met de methode “Kind op
zondag” (zie voor meer informatie:
www.kindopzondag.nl) en het tijdschrift
“Bonnefooi” van uitgeverij Narratio (zie:
www.narratio.nl). Je hebt zo ongeveer 1
x per 5 weken dienst. Je hoeft niet te
beschikken over een pedagogische
achtergrond. Als je twijfelt , mag je ook
een keer vrijblijvend komen kijken. De
werkgroep vergadert drie à vier keer per
jaar en gaat één keer per jaar gezellig

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
dat gemiddeld ongeveer 6 uur per week
beschikbaar is voor een medewerk(st)er
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.
Bij het profiel van de functie staan
pastorale capaciteiten, contactuele
eigenschappen en verbondenheid met
de LBG voorop. Daarnaast is
2

uit eten. Meer informatie: Anneke LoofDonker, a.loof@casema.nl, 0715763499.

Nieuw initiatief voor leeftijdsgroep
14+: FC Hoogland
Vanaf oktober/november 2014 willen we
starten met een nieuw initiatief om de
jeugd uit de LBG die niet zoveel meer
voelt voor catechese-achtige
‘leerbijeenkomsten’ toch met enige
regelmaat bijeen te brengen. Dat willen
we doen door eens per drie of vier
weken met de belangstellende jongeren
een film te bekijken: Filmclub Hoogland.
Idee is om telkens een film te kiezen die
mooi en modern is, maar die ook een
diepere boodschap heeft of tot
nadenken stemt. Of misschien een keer
een oude ‘klassieker’ kijken, zoals Ben
Hur of The Ten Commandments en na
afloop er even over doorpraten. Verder
moet het vooral gezellig zijn, dus er
moet wat te drinken zijn met popcorn,
chips of ander lekkers.
De leiding van deze groep is in handen
van Jan-Peter Loof en Diony Breedveld.
We komen bijeen op zondag vanaf
15.30 uur, voorlopig bij een van de
leiders thuis, maar in de toekomst
misschien wel in één van de nieuwe
ruimten bij de Hooglandse kerk.
Overigens: extra hulp van begeleiders
is welkom! Het komt er op neer dat je
zo’n vier keer per jaar zo’n filmmiddag
organiseert. Je moet je dan een beetje
in de film verdiepen: welke boodschap
haal je eruit of welke gedachten brengt
de film bij je teweeg? Verder gaat het
vooral om praktische dingen: regelen
dat er wat te eten en te drinken is,
zorgen dat de jeugd wordt uitgenodigd
etc. We beschikken over een beamer
en een projectiescherm. Meer info en
aanmelden: Jan-Peter Loof, 0654330701, 071-5763499,
j.p.loof@casema.nl.

Doe mee met de basiscatechese!
Vanaf de hoogste 2 groepen
basisschool zijn de kinderen welkom bij
de basiscatechese. Deze vindt –
parallel aan de kindernevendienst –
plaats in het Hooglandse Huis (in de
Tuinzaal) tijdens de dienst, behalve op
de grote kerkelijke feestdagen (kerst,
pasen, pinksteren), tijdens jeugddiensten en tijdens de schoolvakanties.
De basiscatechese wordt momenteel
verzorgd in duo’s: telkens twee leiders
voor de groep van 11-13 jarigen. Er
wordt gebruik gemaakt van cursusmateriaal van JOP, de jeugdwerkorganisatie van de PKN. We willen ons
dit jaar concentreren op materiaal
rondom het fenomeen “levensparels”.
Daarnaast maken we
naar behoefte gebruik
van onder meer JOP
Swing (dat werkt met
de Groeibijbel) en JOP
Basics. Vanaf volgend
jaar gaan we waarschijnlijk ook iets doen
met materiaal horend
bij de Bijbel in gewone taal.
Bij de basiscatechese heb je doorgaans
4 keer achtereen dienst (uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk). Je doet
dan 2 keer per jaar zo’n blok van 4
diensten. Huidige leden van de
werkgroep basiscatechese: Merijn
Koelewijn, Cor Hoogerwerf, Lyanne
Blonk, Dick van Broekhuizen. Meer info
en aanmelden: Jan-Peter Loof, 0654330701, 071-5763499,
j.p.loof@casema.nl.
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Vanavond in de Pieterskerk:

Cantatedienst
Aanvang: 19:00 uur
Bachkoor BWV Middelburg o.l.v. Joop Schets
Barokorkest Aspetti Musicali
Solisten: Cora Peeters, alt; Peter Vos, tenor; Drew Santini, bas

Agenda
26 oktober
30 oktober
5 november
10 november
12 november

Cantatedienst
Kring Kerkgeschiedenis
Moderamen
Verdiepingskring
Kerkenraadsvergadering

19.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 9 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 3 november.
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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