Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 23 november 2014
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 23 november 2014
Voorganger: ds. A. Alblas

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

Vieren:
Zondag 23 november, ds. A. Alblas. Viering van het Heilig Avondmaal. We horen
over het komen van de Mensenzoon die mensen en hun daden in twee groepen
verdeelt. Zoals bij de profeten wil deze voorstelling van zaken bewerken dat je aan
de goede kant staat.
Zondag 30 november, ds. A. Alblas. Eerste Adventszondag. De jeugd van onze
gemeente bereidt deze dienst voor. In het volgende kerkblad volgt meer informatie.
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Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de
Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting
op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de
hemel, bekleed met macht en grote luister.
Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn
uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van
de hemelkoepel tot het andere.
Mattheüs 24 : 30-31

‘Verderkijkers’ en voedselbank

Nog wat tijd te doneren?
In samenwerking met Stichting Present
Leiden organiseerde Diaconaal
Centrum De Bakkerij een bijzondere
collecte tijdens het Diaconaal Weekend
van 8 en 9 november: een tijdcollecte.
Met de vraag of u een dag of een
dagdeel beschikbaar wilde stellen voor
een ander. Om samen met een groepje
vrijwilligers een kopje koffie te drinken
en met de rolstoel naar buiten te gaan,
samen met ouderen de stad in te gaan
om een boodschap te doen, de handen
uit de mouwen te steken bij een
diaconale activiteit, een overwoekerde
tuin op te ruimen of behang- en
schilderwerk te doen.
Op een formuliertje dat u werd
aangereikt tijdens
de viering in het
Diaconaal
Weekend vulde u
in hoeveel tijd u wilt
vrijmaken en
waarvoor u uw
talenten graag wilt
inzetten. U kon het
invullen voor één
persoon, maar ook
in overleg met het hele gezin, een
werkgroep of koor. Stichting Present zal
in de loop van het komende jaar samen
met u bekijken hoe uw tijd op een
betekenisvolle wijze ten goede kan
komen aan mensen die onze tijd en
aandacht meer dan waard zijn.
Ook nu kunt u nog wat tijd doneren: een
formulier is verkrijgbaar in De Bakkerij.

Op de zondagen van advent, beginnend
op 30 november a.s., horen de kinderen
in de nevendienst verhalen over
‘verderkijkers’, mensen die verder kijken
dan anderen. Door met hen mee te
kijken, krijgen ze steeds meer te zien
van kerst. In deze weken worden voorin
de kerk grote posters gehangen waar
de verschillende verderkijkers op staan.
Voor elke week is er een nieuwe poster.
Tijdens de Kindernevendienst werken
de kinderen aan een vierkante lantaarn,
met op elk vlak een verderkijker. Op de
zondag voor Kerst, op 21 december, is
deze af en krijgen de kinderen een ledwaxinelichtje mee. We laten ze dan in
een rij de kerk in lopen. Het zou leuk
zijn als er dan veel kinderen zijn!
Parallel aan het project gaan we de
kinderen vragen op zondag 14
december houdbare etenswaren mee
te nemen voor de voedselbank in
Leiden (geen koek of snoep). Kerst
moet niet alleen een eetfestijn zijn voor
mensen die het (al) goed hebben, maar
juist ook voor de mensen die het minder
hebben. Op diezelfde zondag komt ook
iemand van de voedselbank in de
Kindernevendienst om meer te vertellen
over het werk van de voedselbank. Het
zou leuk zijn als er dan óók veel
kinderen zijn!

Verwarming winterkerk
Zoals bekend voldeed de nieuw
aangebrachte verwarming voor de
winterkerk niet geheel aan onze
wensen. Sinds de leverancier de

Jan-Peter en Anneke Loof
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stralers in 2013 opnieuw heeft afgesteld
is dat aanmerkelijk beter geworden.
Tijdens de afgelopen winter was er
steeds een behaaglijke temperatuur in
de kerk. Maar de afgelopen winter was
een zachte winter, waarbij de
temperatuur in de kerk niet beneden de
5 graden is geweest.
Om er zeker van te zijn dat ook bij
lagere temperaturen in onze kerk een
behaaglijke temperatuur kan worden
bereikt wordt dezer dagen nog een
heteluchtverwarming aangelegd. In
eerste instantie in de zuiderzijbeuk.
Zodra de werkzaamheden aan het
complex kerkwoningen aan de
Hooglandse Kerkgracht het toelaten zal
ook in de noorderzijbeuk heteluchtverwarming worden aangelegd.
Deze heteluchtverwarming is
aanvullend en zal alleen gebruikt
worden bij zeer lage temperaturen als
de bestaande verwarming niet
toereikend is.

het College beseft dat de mooie
exploitatie van de beide kerken alleen
behaald kan worden dankzij de inzet
van de meer dan 100 vrijwilligers.
En dankzij die gunstige exploitatie
kunnen we de kerken in gebruik houden
ook voor de eredienst.
Nu we toch de vrijwilligers in het
zonnetje zetten wil ik in het bijzonder
Koos Favier en Ton Immink bedanken.
Zij hebben ervoor gezorgd dat alle
pilaren van onze Hooglandse kerk weer
prachtig in de verf staan. Veel dank!
Vrijwilligers: zij zijn de pilaren waarop
het gebouw rust!
Hans Karstens

Straatpastor met pensioen
Op 1 december 2010 begon Paul
Brommet zijn werkzaamheden als
straatpastor voor de Leidse dak- en
thuislozen.
Na vier jaar, op 1
december 2014, stopt
Paul Brommet en gaat
hij met pensioen.
Eind november wordt
afscheid van hem
genomen in De
Bakkerij, waar hij zijn
uitvalbasis had.
Het bestuur van de Stichting
Straatpastoraat Leiden heeft een
opvolger gevonden in de persoon van
Folly Hemrica uit
Utrecht. Zij is
predikante en heeft
jarenlang gewerkt in
het justitiepastoraat.
Daarnaast heeft zij
artistieke talenten
die ze voor de
doelgroep wil
inzetten.

Vrijwilligersdag
Op zaterdag 8 november waren ruim
100 vrijwilligers van de Hooglandse- en
de Marekerk in een gezellige sfeer in de
Marekerk bijeen.
Jaarlijks zoekt het College van
Kerkrentmeesters een moment om de
vele vrijwilligers van onze kerken in het
zonnetje te zetten en hen te bedanken
voor wat zij in het bijzonder voor de
exploitatie van beide kerken doen. De
voorzitter van het College, Egbert
Moolenaar, wist op ludieke wijze enkele
wetenswaardigheden rondom de
exploitatie aan de man te brengen. Een
heerlijke maaltijd onderstreepte de dank
van het College. En voor de
verandering werden de vrijwilligers nu
eens bediend door collegeleden. Want
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Cantatedienst
30 november 2014 Pieterskerk
Aanvang: 19:00 uur
Collegium Musicum, kamerkoor en orkest
o.l.v. Gilles Michels
BWV 61 Nun komm, der Heiden Heiland
Jeannette van Schaik, sopraan
Dolf Drabbels, tenor
David Visser, bas

Agenda
30 november
26 november
27 november
1 december
7 december

Cantatedienst
Moderamen
Kring kerkgeschiedenis
Verdiepingskring
Kerkenraadsvergadering

19.00 uur
20.00 uur
10.00 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 7 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 1 december.
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
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