Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 9 november 2014
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 9 november 2014
Voorganger: ds. A. Alblas.

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Kerkelijk Bureau

Vieren:
Zondag 9 november, ds. A. Alblas. Bediening van de Heilige Doop.
Vandaag leren we hoe om te gaan met wat ons (materieel en immaterieel) aan
ons is toevertrouwd. We lezen de gelijkenis van ‘de talenten’.
Vanavond om 19.00 uur is de jaarlijkse vesper van het cluster. Medewerking
verlenen voorgangers en koren van de drie samenwerkende geloofsgemeenschappen.
Zondag 16 november, ds. Jacob Meinders uit Hoorn.
Zondag 23 november, ds. A. Alblas. Viering Heilig Avondmaal en Gedachtenis
dienst.
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Zondag 30 november, 19.00 uur

Pieterskerk
Cantatedienst
“Nun komm, der Heiden Heiland”
Cantate BWV 61 van J.S. Bach
Collegium Musicum, kamerkoor en orkest o.l.v. Gilles Michels

Tentoonstelling 700 jaar
Hooglandse Kerk
In het kader van het 700-jarig bestaan
van de Hooglandse kerk zal in de
zomer van 2015 o.a. een tentoonstelling
worden georganiseerd. Via de mail
zijn al wat reacties binnengekomen van
mensen die wat voor de tentoonstelling
beschikbaar willen stellen. Dat kan nog
steeds op het mailadres:
tentoonstelling700@gmail.com
of naar postadres:
Morsweg 152 2332 ER Leiden.

focus kunt u zich verheugen op het
kerstfeest door te beseffen wat u
allemaal heeft ontvangen en hoe u dit
kunt delen met de ander.
De advents-app is mooi vormgegeven
en biedt in de adventsperiode iedere
dag een nieuw ’cadeautje’. Een
interessante app voor zowel kerkleden
als mensen die geen lid meer van een
kerk zijn of die (bijna) nooit een kerk
bezoeken.
De app is vanaf eind november gratis te
downloaden via Google Play en de
iTunes App Store. Wilt u een seintje
ontvangen als u de app kunt
downloaden? Laat dan uw e-mailadres
achter op
www.kerkinactie.nl/adventsapp.

Verdiepingskring
De nieuwe serie van de Verdiepingskring is inmiddels van start gegaan.
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 eerstvolgende bijeenkomst is
morgen, maandag 10 november om
20.00 uur in het Hooglandse Huys.

Met vriendelijke groet,
Jitske Visser
Secretariaat Stichting Cantate Domino

Tijdcollecte
De Diaconale
Raad wijst u
graag op de
tijdcollecte die
tijdens deze
dienst gehouden
zal worden, in
het kader van
het Diaconale
Weekend. Als
het goed is heeft u op uw stoel een flyer
gekregen waarin de collecte wordt
uitgelegd. Kort samengevat: Stichting
Present en Diaconaal Centrum de
Bakkerij vragen aan u of u een dag of
dagdeel beschikbaar wilt stellen om
bijvoorbeeld gezellig met een groep
ouderen te gaan wandelen, om een
schutting te plaatsen, of een kamer te
verven. U kunt een activiteit kiezen die

Gratis Kerk in Actie advents-app
Kerk in Actie brengt deze kerst een
gratis advents-app uit. De app is
bedoeld voor mensen die op een leuke
manier willen toeleven naar kerst. Veel
mensen verheugen zich op het
kerstfeest. De commercie speelt daar
op een handige manier op in, maar richt
zich vooral op kopen, meer en nog
mooier. Dit consumentisme heeft maar
weinig met kerst te maken. Met deze
leuke en inspirerende digitale
adventskalender met een christelijke
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u leuk vindt, iets wat u goed kan, of iets
dat goed bij u past.
Wij bevelen deze collecte van harte bij
u aan! Ga voor KwaliTijd!

De vesper wordt gehouden in de
Hooglandse Kerk en begint om 19.00
uur. Allen hartelijk welkom.

CITTYKERK

Joost van Kempen

Nieuw: Koorvespers
Op Zondag 16 november start een
nieuw initiatief: koorvespers in het
hoogkoor van de Hooglandse Kerk.
Een project- koor o.l.v. cantor- organist
Theo Visser zingt de vaste onderdelen
van de vesper: Psalm, Magnificat en
enkele motetten. De lezing van de dag
klinkt en we zingen een avondlied. Een
prachtige meditatieve vorm voor
iedereen die van (koor) muziek houdt
en verstilling zoekt. Wie belangstelling
heeft om mee te zingen in het koor kan
zich melden bij Theo Visser,
organist@theovisser.nl
of tel. 06-24704395
aanvang van de vesper: 19.00 uur.

Namens de Diaconale Raad

Koffie met de dominee
Naar aanleiding van
het initiatief van
dominee Alblas één
op één gesprekken
met jongeren in het
café te hebben is er
een vervolginitiatief gekomen: koffie
met de dominee. Tweemaal per maand
wil dominee Alblas wie maar wil
uitnodigen voor een “koffie- praatje” in
de sfeervolle consistoriekamer van de
kerk. Maximaal vijf personen kunnen
tegelijk aanschuiven daarom graag
vooraf een telefoontje ,e-mail, of brief
naar dominee Alblas.

Doopouderproject
Dinsdag 18 november
is er weer een avond
van het doopouderproject.
Ouders die hun kind in
de LBG hebben laten
dopen zijn van harte
uitgenodigd om mee te doen met dit
project waarin we met elkaar van
gedachte wisselen over allerlei zaken
die te maken hebben met geloof en
opvoeding. Ook als u zich na het dopen
van uw kind hebt aangesloten bij onze
gemeente , bent u natuurlijk ook van
harte welkom.
De avond wordt gehouden in het
Hooglandse Huys en begint om 20.00
uur. Aanmelden en informatie:
Marius vander Heul, tel. 071-5766044

Vesper
Vanavond om 19.00 uur houden de drie
binnenstadsgemeenten (de Leidse
Studenten Ekklesia, de Marewijkgemeente en de Leidse Binnenstadsgemeente) hun gezamenlijke vesper.
Het thema dit jaar is ‘danken’. Vanuit
drie invalshoeken zal danken worden
belicht: vanuit God (ds. Christiane van
den Berg- Seifert), vanuit de medemens
(ds. Ad Alblas) en vanuit onszelf
(ds. Ton Jacobs). Wie dankbaar in het
leven durft te staan is een ander mens.
Dankbaarheid vraagt om geloof.
Drie koren, de Schola Cantorum o.l.v.
Wim de Ru, Mare Vocale o.l.v. Henk
Gijzen en de Leidse Cantorij o.l.v. Hans
Brons verlenen hun medewerking. De
organist deze avond is Theo Visser.
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Geboren
Vanuit de pastorie van Rijswijk
(Oranjelaan 29,2281 GA Rijswijk ZH)
melden Michiel de Leeuw en Marike Gelinck
de geboorte van hun zoon
Tom Theodoor Leo
broertje van Jelke, op 8 oktober.
Ze voelen zich intens gelukkig en dankbaar
met zijn geboorte. Een liedtekst van Stef Bos
siert het geboortekaartje:

Een horizon van eeuwigheid
De juiste plaats
De wereld die zijn ogen sloot
Het vaderland
De moederschoot
Het samengaan van hart en ziel
Geluk dat uit de hemel viel

Agenda

9 november
10 november
12 november
16 november
18 november
30 november

Vesper cluster
Verdiepingskring
Kerkenraadsvergadering
Koorvesper
Doopouderproject
Cantatedienst

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Pieterskerk

Bezoek wekelijks OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl
Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 23 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 17 november.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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