Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 7 december 2014
Tweeëntwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Landelijk pastoraat

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 7 december 2014
Voorganger: ds. A. Alblas

Vieren:
Zondag 7 december, ds. A. Alblas. De tweede zondag van Advent. We
‘ontmoeten’ vandaag de voorloper van Jezus. Thema: ‘met stomheid geslagen’
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons zingt adventsliederen.
Zondag 14 december, ds. A. Alblas. Derde Adventszondag. Het is ook zondag
Gaudete, verblijdt u.
Zondag 21 december, vierde Adventszondag. Voorganger is ds. Irma Pijpers.

in deze Op de Hoogte:
Kerkelijk medewerker
Kerstnachtdiensten
Verdiepingskring
Brainstorm
Autodienst
Verder-kijkers
Adventsconcert Leidse Cantorij
Taste the Waste
Kerstbonnenactie Bakkerij

Zondag 14 december, 19.00 uur tot 19.45 uur

Koorvesper
o.l.v. Theo Visser

Hoogkoor, Hooglandse Kerk

Henny van der
Mark
Onze nieuwe
Kerkelijk
medewerker

Om de verdeling zo eerlijk mogelijk uit
te werken is een zogenaamde matrix
opgesteld, waarin kenmerken van een
wijkgemeente worden gemeten. Die
matrix is met algemene stemmen
aanvaard.
Vervolgens zijn de getallen hierbij
gevoegd. Daarbij bleek dat de LBG, ook
na de bezuinigingen, nog onder de
maat is bedeeld. Dat wordt met deze
benoeming recht getrokken.

Vandaag wordt aan u voorgesteld
Henny van der Mark, de nieuwe
kerkelijk medewerker voor de Binnenstadsgemeente.
Henny is al 20 jaar lid van onze
gemeente. Henny: “Wat me aantrekt:
gevoel van welkom en dat het altijd
mogelijk is om je actief in te zetten in
een breed scala; verdiepingskring,
diaconale raad, gemeenteavond,
kerkennacht, dat er lijnen zijn met de
samenleving”.
Henny van der Mark is opgeleid aan de
Sociale Academie, Cultureel werk.
Groepswerk met autistische kinderen
en begeleiding van hun ouders, en nu
eveneens bij de GGZ werkzaam als
praktijkondersteuner.

Bij het uitwerken van de inhoud voor
deze bescheiden positie is het thema
‘van passanten naar participanten’
gekozen.
De tendens in onze samenleving is
precies andersom. Geloven en Kerk
zijn steeds minder vanzelfsprekend
met elkaar verbonden.
Dat tij kunnen wij ook niet keren, maar
wel willen we grondig in gesprek zijn
met de participanten over wat zij van de
kerk verwachten. Dat gebeurt bij de
bel-actie ‘de dominee aan de lijn’, bij de
koffiegesprekken en bij de
beleidsvragenronde wat we als LBG in
2017 willen hebben bereikt.

De komende drie jaar hebben we als
Leidse Binnenstads gemeente zoals
gezegd een kerkelijk medewerker.
Dat is de uitwerking van het beleidsplan
van de Protestantse Gemeente Leiden.
Daarin is aan de LBG voor de periode
tot eind 2017 0,1 ft predikantsplaats
toebedeeld. Bij invulling door een
kerkelijk medewerker komt dat uit op 6
uur per week.
Die uitbreiding van onze pastorale
capaciteit vindt plaats op grond van de
overeengekomen verdeling van
betaalde pastorale krachten over de
wijken.

Tegelijk is er een beweging van
mensen die de kerk weer opzoeken.
Daarbij heeft onze monumentale
Hooglandse Kerk een bijzondere
aantrekkingskracht.
Duizenden mensen lopen hier naar
binnen. Hen willen we graag proberen
te ontmoeten. Ons aanbod willen we
afstemmen op de door hen gestelde
vragen. Daarbij willen we ook plaats
geven aan wat zij zelf willen inbrengen.
Voor dit alles is extra menskracht nodig.
Tegelijk mogen we ons verheugen in
nieuwkomenden in onze gemeente, die
zo eens binnen lopen. Sommigen zullen
2

niet méér dan dat willen, anderen
aarzelen en staan open voor verdere
ontmoeting. Ook hiervoor is de extra
inzet beschikbaar.

aandacht zal zijn voor het niet verbonden zijn wat vorige week in de jeugddienst ook aan de orde was.

Verder zijn er meerdere activiteiten,
onder meer van onze werkgroep
‘citykerk’ en Bijzonder Kerkenwerk
Leiden, waarvoor mensen
belangstelling tonen die niet tot de
geloofsgemeenschap behoren.
De rode draad voor de komende jaren
is het inspelen op de ontwikkelingen in
onze samenleving en dat voor de
Leidse Binnenstadsgemeente handen
en voeten geven.

Dit jaar mogen we
mezzosopraan
Hanneke Tichelaar
weer verwelkomen. In 2012 was
zij er ook, en wij
kregen zoveel
positieve reacties
dat we haar weer
gevraagd hebben.
Zij zong toen zo
mooi het Ave Maria van Gomez, en we
kunnen verklappen dat zij dat nu weer
zal zingen. Zij wordt begeleid door Han
Kapaan op de hobo en Reinilde Zevenbergen op de harp.

Henny zal nauw samenwerken met mij.
Bij de uitvoering van haar taak zal ze
graag ook andere belangstellenden
voor deze hoopvolle beweging
betrekken.
Namens de kerkenraad

Kinderkerstfeest
Zoals ieder jaar is er weer een
kinderkerstfeest die begint om half
zeven. De happening brengt het oude
verhaal tot leven. Dominee Ad Alblas is
zoals altijd de verteller. Kinderen
beelden Jozef en Maria uit en er worden veel (kinder) kerstliederen gezongen. Na afloop wacht de kinderen
een kerstpresentje.

ds. Ad Alblas

Vroege en late dienst
De vroege dienst begint om half negen.
Daar zijn geen toegangskaarten voor
nodig. De tweede dienst begint om half
elf. Deze toegangskaarten worden vandaag, 7 december, bij het uitgaan van
de dienst uitgedeeld. Daarna liggen de
kaarten, zolang de voorraad strekt, op
de informatietafel. De beide nacht-diensten zijn hetzelfde, het enige verschil is
de tijd.
info www.kerstnachtdienstPieterskerk.nl

Kerstnachtdienst in de Pieterskerk
Alweer de tweede zondag van advent,
we maken ons op voor het Kerstfeest.
Zoals ieder jaar is er in de Pieterskerk
weer de Kerstnachtdienst, georganiseerd door Bijzonder Kerkenwerk in
samenwerking met de LBG. Het thema
voor dit jaar is "Het Kind verbindt".
Verbinden, een mooi thema waarin ook
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Bij het verlaten van de kerk kunt u ook
een raambiljet meenemen. Mogen wij u
dan vragen om deze poster op een
goed zichtbare plek op te hangen?
Misschien zelfs wel op meerdere plekken…dan neemt u er één extra mee.

kunnen verplaatsen. Onlangs heeft
Jeanine Geijtenbeek zich aangemeld
als autorijdster (met veel dank), en we
zijn op zoek naar nieuwe rijders. Kan
een gemeentelid bij u in de auto
instappen, en heeft u ook nog plaats
voor een rollator, stuur een mail naar
jan.wolzak@gmail.com, ik vermeld u op
een autodienstrooster, en u maakt
andere gemeenteleden (eens in de
drie/vier weken) heel dankbaar en blij!!!

Het organiseren van een Kerstnachtdienst in een kerk die geen kerk meer
is, vraagt nogal wat organisatie, wij
zouden best nog wel wat hulp kunnen
gebruiken, denk aan:
stoelen klaar zetten (’s middags)
collecteren, plaats geven (hulpkoster)
tussen de beide diensten achter gelaten liturgieën ophalen en weer uitdelen.
Of bij het kinderkerstfeest helpen bij het
verkleden, cadeautjes uitdelen, etc.
Hebt u tijd en zin of wilt u meer weten,
neem contact op met Ton Zeilstra,
ton@teezet.nl of 06 - 340 68 951.

Jan Wolzak

Namens Bijzonder Kerkenwerk,
Ton Zeilstra

Adventsproject: Verder-kijkers
Op de zondagen van advent, vorige
week begonnen, 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 verder-kijkers 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 led-waxinelichtje mee. We
laten ze dan in een rij de kerk in lopen.
Het zou leuk zijn als er dan veel kinderen zijn!

Brainstorm thema "Het Kind’
Op woensdag 18 december is er van
19.00 tot 20.00 uur in het Hooglandse
huis een brainstorm met ds. Ad Alblas
over het Kerstthema "Het Kind ververbindt". Wat zegt jou dit thema, wat
doet het jou? Het doel van deze brainstorm is dat Ad input krijgt voor de overdenking. Na deze brainstorm "zondert
hij zich af" en gaat hij overdenken waar
hij het in de overdenking over zal hebben.
Wilt u meedenken? U bent van harte
welkom.
Zondagse autodienst
Al vele jaren zorgen een aantal leden
van onze kerk voor de zondagse
autodienst, het vervoer van gemeenteleden die zich niet makkelijk meer
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41e Adventsconcert
Leidse Cantorij
Op zondagavond 21 december zal de
Leidse Cantorij haar 41e Adventsconcert in de Hooglandse Kerk geven.
Het vormt de opmaat naar het
feestelijke herdenkingsjaar 2015
van de Hooglandse Kerk.
De muziek is
gekozen uit
tenminste alle
eeuwen van het
bestaan van de
Hooglandse kerk. Een rijke schakering
passeert de revue waarbij koor en orgel
ondersteunt worden door een barokensemble.
Er is ook dit jaar weer plaats ingeruimd
voor samenzang en is er Glühwein na
afloop van het concert. Vanwege de
akoestiek en de bijzondere sfeer vindt
het concert plaats in een deels verwarmde open kerk. Houdt u met uw
kleding daarmee rekening?
Aanvang concert: 20.15 uur.
Kerk open 19.30 uur
Toegang vrij

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 laten
vertellen over het werk van de
voedselbank. Het zou leuk zijn als er
dan óók veel kinderen zijn!

Op zondag 28 december wordt er
geen kindernevendienst verzorgd door
de werkgroep Kindernevendienst. De
ervaring leert dat er vlak na de
kinderdienst op 24 december en de
kindernevendienst op 25 december
sowieso weinig kinderen in de kerk zijn.
Daarom vertrouwen we erop dat het
niet tot problemen zal leiden.
Visserdag
Op vrijdag 12
december a.s. zetten
alle leerlingen van
het Visser ’t Hooft
Lyceum zich in voor
de Voedselbank in
Leiden en omstreken. Dat doen zij samen met M25,
een initiatief van Diaconaal Centrum De
Bakkerij in Leiden dat jongeren tussen
12 en 17 jaar uitdaagt om zich in te
zetten voor de zwakkeren en
kwetsbaren in Leiden.De leerlingen
zullen op deze zogenaamde Visserdag
onder andere levensmiddelen inzamelen.
Bron: de Bakkerij

Voedselbank 14 december 2014.
Al eerder vroegen we uw aandacht voor
de Leidse Voedselbank en zamelden
we uw gaven in. Nu staan de feesdagen
voor de deur en willen we graag op
zondag 14 december opnieuw een inzameling houden. De armoede lijkt toe
te nemen en er zijn nu in Leiden 650
mensen die gebruik maken van de
Voedselbank.
Wat kunt u meenemen? Alle houdbare
levensmiddelen: conserven, rijst en
pasta, pastasauzen, houdbaar brood5

beleg, koffie en thee, ook wasmiddelen
en schoonmaakmiddelen. Tandpasta en
shampoo zijn ook welkom. Ook vis en
vlees in glas of blik kunnen ingeleverd
worden.
De feestdagen zijn in zicht: wat dacht u
van kaarsen en kerstversierselen?
Wilt u meer weten over de voedselbank,
kijk dan op www.Voedselbankleiden.nl

Roder
Jongenskoor
In
Oudshoornsekerk
Alphen a/d Rijn

Vanmiddag om
15.00 uur is er in
de Oudshoornsekerk in Alphen a/d Rijn
om 15.00 uur een Anglicaanse Evensong onder de titel Lessons & Carols for
Advent, met Sietze de Vries op het
orgel en het Roder Jongenskoor in de
hoofdrol. Regelmatig werkt het koor ook
mee aan de Evensongs in de Hooglanse kerk.

Toos Boersema

Nieuwe NBG website
Het Nederlands Bijbelgenootschap
heeft een nieuwe website gelanceerd:
debijbel.nl. Iedereen kan hier altijd
gratis de Bijbel lezen. Voor leden van
het NBG is er extra informatie te vinden
en is er een groter aanbod aan
vertalingen, die je kunt lezen en met
elkaar kunt vergelijken. De site is
geschikt voor smartphone en tablet.
Op de site is uitleg te vinden over
allerlei onderwerpen uit de tijd en
cultuur van de Bijbel, geschreven door
bijbelwetenschappers en theologen.
Daarnaast biedt deze nieuwe website van het NBG veel archeologische
illustraties, een tijdlijn, foto's en
video's. Ook alle studie aantekeningen
uit de NBV-Studiebijbel staan op de
website.
Debijbel.nl is een innovatieve website
waarin veel diverse informatie op een
gebruiksvriendelijke manier met elkaar
verbonden is.
Debijbel.nl is een website die in
ontwikkeling is en blijft. De website
wordt ook inhoudelijk voortdurend
uitgebreid. Zo zullen er niet alleen meer
bijbelvertalingen aan toegevoegd
worden, maar ook nieuwe foto's, tekeningen en uitleg over bijbelse onderwerpen.
Bron: NBG

Het programma omvat werk van onder
anderen César Franck, John Rutter,
Charles Villiers Stanford, Sietze de
Vries en David Willcocks, afgewisseld
met toepasselijke Schriftlezingen
('Lessons') en samenzang van
beroemde Carols: Once in royal David's
city; O come, O come Emmanuel; The
first Nowell; God rest you merry,
gentlemen; O come, all ye faithful.
Een muzikaal evenement met een koor
van wereldniveau, in een kerk uit de
17e eeuw met schitterend interieur en
precies de goede akoestiek.
Er is een collecte na afloop.
Zie ook: www.roderjongenskoor.nl.
Met vriendelijke groet Willem IJdo
Bodegraven (v/h Leiderdorp)

“Taste the Waste”
Milieudefensie Leiden organiseert op
zaterdag 13 december een “Taste the
Waste” dinerbuffet evenement in het
Diaconaal Centrum De Bakkerij.
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Judith van den Berg-Meelis

Met deze actie wil men mensen bewust
maken van de voedselverspilling in ons
nog steeds rijke land, de (wereldwijde)
gevolgen daarvan en de mogelijkheden
om daar zelf
iets aan te
doen.
Een kok gaat
op deze
middag en
aansluitende
avond met producten, die over
de datum maar nog steeds in prima
conditie zijn, een lekker en verantwoord
warm buffet samen met vrijwilligers maken. De producten worden verkregen bij
winkels en supermarkten die deze
producten niet meer na de t.h.t datum
mogen verkopen of niet langer kunnen
bewaren.
Belangstellenden kunnen gratis meeeten.
Info en opgave mee-eters/deelnemers:
leiden@milieudefensie.nl

Theologiedocent, uitgezonden naar
Indonesië
Het jaar is voor ons als gezin best snel
gegaan. We waaiden mee met alles wat
er op ons af kwam. Taalschool,
verhuizen, inburgeren. Inmiddels
spreken we de taal redelijk vloeiend.
We zijn gewend. Gewend aan de hitte,
3x per dag koud douchen, om 21 uur
naar bed, 5-6 uur opstaan, aan de
miljoenen muggen, mieren, beestjes, de
schaarste qua eten, 7-10 x per week
rijst, elke dag buitenspelen, dansen in
de regen, geen druk sociaal leven, geen
bestuurswerk, vrijwilligerswerk of studie
maar huiswerk maken met de kinderen.
Haiko met zijn 4-urige werkweek, ik
soms een 6-daagse…

Kerstbonnen
In samenwerking met de Stichting
Urgente Noden Leiden (SUN) organiseert De Bakkerij de uitgifte van kerstbonnen. De bonnen gaan naar mensen,
gezinnen die het, ook in de ogen van
hulpverleners, echt nodig hebben; daarbij wordt niet gekeken naar afkomst of
religie.
Kerstbonnen zijn tegoedbonnen van
€10.00 die vrij te besteden zijn in een
grote supermarkt in Leiden. De gezinssituatie is bepalend voor het aantal
bonnen. Ook dit jaar wordt in de Protestantse Gemeente Leiden gecollecteerd voor de kerstbonnenactie.
Doet u mee?
Info: info@debakkerijleiden

een groet uit Timor

Kijk voor het volledige verslag van
Judith en het gezin van den Berg op:
wwwkerkinactie.nl

Op de Open Kerk Leiden site is voortdurend
informatieover onze kerk
tevinden.www.openkerkleidenl

7

Advent
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.
Lied 460:1 (nieuwe Liedboek)

Agenda
12 december
13 december
14 december
14 december
14 december
18 december
21 december
24 december

Visserdag Leiden M25
Taste the Waste
Inzameling Voedselbank
Advent carol mmv. L.Cantorij
Koorvesper
Brainstorm thema ‘het kind’
Adventsconcert
Leidse Cantorij
Kinderkerstfeest
Kerstnachtdiensten 20.30 en

19.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

De Bakkerij
Hooglandse Kerk
Dorpskerk L.dorp
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

20.15 uur
18.30 uur
22.30 uur

Hooglandse Kerk
Pieterskerk
Pieterskerk

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op 1e Kerstdag, 25 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 15 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
Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest Tel. 071-5232488
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