Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
25 december 2014
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Donderdag 25 december 2014
Eerste Kerstdag
Voorganger: ds. A. Alblas

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

Vieren:
25 december, ds. A. Alblas. Kerstmorgen. De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
verleent haar medewerking. Het feestelijke thema luidt: ‘Goed nieuws!’
Zondag 28 december, gaat ds. Joep van den Berg uit Voorhout voor in onze
dienst.
Woensdag 31 december, oudejaarsdag, is er om 17.00 uur een avondgebed
In samenwerking met de stichting Cantate.
Donderdag 1 januari, nieuwjaarsdag, begint het ochtendgebed rond 10.00 uur
met ontmoeting gevolgd door de liturgie onder het thema: ‘de naamdrager’
Zondag 4 januari, voorganger: ds. Dennis Verboom.
Zondag 11 januari, voorganger: ds. Ari Kooijman.
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Woensdag 31 december, 17.00 uur, Hooglandse kerk

Oudejaarscantatedienst
m.m.v. een ensemble o.l.v. Bert Mooiman

700 jaar Hooglandse- of
St. Pancraskerk.
Ter gelegenheid van
dit feit zal er volgend
jaar op 5 september
een boek worden
gepresenteerd over
onze kerk.
Allereerst zal de
bouwgeschiedenis
nauwkeuriger in kaart
worden gebracht dan
tot dusver bekend is.
Ook zal aandacht worden besteed aan
de betekenis van de kerk voor de
geloofsgemeenschap en voor de stad.
In dat kader zullen ook een aantal
personen voor het voetlicht komen.
Allereerst kan genoemd worden de
internationaal bekende rechtsgeleerde
Philips van Leyden. Hij was van 1366
tot aan zijn dood in 1382 als kanunnik
aan deze kerk verbonden. Tijdens die
periode stond de vergroting van het
kerkgebouw voortdurend op de agenda.
Het is zeer waarschijnlijk dat hij daaraan een belangrijke bijdrage heeft
verleend.
Vervolgens zal er ook iets geschreven
worden over Justinus van Nassau. Hij
was het enige buitenechtelijke kind van
Willem van Oranje. Hij studeerde in
Leiden en werd onder meer gouverneur
van Breda. Later vestigde hij zich weer
in Leiden. Hij is in de Hooglandse Kerk
begraven; zijn graf bevindt zich in het
hoogkoor.
Ook enkele Koninklijke bezoeken zullen
de revue passeren. Zo woonde
Koningin Juliana met haar dochter
prinses Christina op 8 september 1964
een doopdienst bij. En nagenoeg de
gehele Koninklijke familie was aanwezig
in de dienst van 7 juni 1965 toen
professor mr. Pieter van Vollenhoven in

deze kerk werd gedoopt en belijdenis
deed. Mede ook om deze reden is hij
gevraagd en was hij bereid om toe te
treden tot het comité van aanbeveling
voor de festiviteiten rond 700 jaar
Hooglandse Kerk.
Hans Karstens

De Leidse Cantorij

De Leidse Cantorij verleent als vaste
koor van de Hooglandse Kerk weer
medewerking aan deze dienst op
Kerstmorgen.
--------

Cantatedienst op 31 december
Samen met de Leidse Binnenstadsgemeente gaan we meditatief het jaar
afsluiten. Cantate Bux VVV 35 van
Dietrich Buxtehude vormt het muzikale
hart van het oudejaarsavondgebed.
Uitvoerenden
zijn een
ensemble met
Bert Mooiman,
orgel, Andrea
Tjäder,
sopraan, James
Hewitt en May
Robertson,
viool, en Peter Leerdam, contrabas.
Het thema is de aan Psalm 91
ontleende titel: ‘op u vertrouw ik’.
Hooglandse Kerk, 17.00 uur.
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Verdiepingskring
De Verdiepingskring is een paar keer
vrij snel achter elkaar samengekomen.
Op maandag 1 december werd in het
Hooglandse Huys gesproken over de
ideeën van schrijfster en theologe Maria
de Groot, die de weg van het leven
voorstelt als een tocht door zes stegen
naar een klooster van innerlijke ruimte.
Welke stegen merk je zelf in je eigen
leven? Die van vreugde, verdriet,
eenzaamheid, gemeenschap, roeping
of sterfelijkheid of misschien zelfs wel
allemaal? Er volgden verrassende
gesprekken, die je inzicht gaven in je
eigen leven, en die bepaalde
persoonlijke gebeurtenissen een plaats
bezorgden.
Op 10 december stond het kernwoord
“inspiratie” centraal. Wat (of wie) maakt
dat je in bepaalde situaties boven jezelf
uit kunt stijgen en dingen kunt doen die
je zelf niet voor mogelijk houdt? Weer
een inspirerende avond, die voldoende
stof tot nadenken opleverde.
De volgende bijeenkomst van de
Verdiepingskring zal vermoedelijk
ergens in januari zijn. Wanneer is nog
niet bekend. Let dus goed op de
mededelingen in het Kerkblad of in de
Op de Hoogte. Er zijn nog nieuwe leden
welkom. Voor inlichtingen:
gerdahamoen@ziggo.nl.

Actie Kerkbalans.
Bij de telling van november 2014 heeft
de Leidse Binnenstadsgemeente een
bedrag ontvangen van € 140.000.
Geheel Leiden heeft een
bedrag ontvangen van
€ 600.000.
In januari 2015
begint weer de
Actie Kerk balans.
De actie begint op
maandag 19 januari tot
vrijdag 23 januari met het
bezorgen van de enveloppe. Maandag
26 januari tot woensdag 28 januari het
ophalen van de enveloppe.
Thema van de kerkbalans is:
“Mijn kerk inspireert”.
Gemeenteleden die interesse hebben
om hun medewerking te verlenen aan
de Actie Kerkbalans kunnen zich bij mij
melden. Drie of vier avonden of overdag
in twee weken, dat is toch wel mogelijk?
Het zijn tenslotte de belangrijkste
inkomsten van de kerk!
Ik wens u allen een zegenrijk nieuwjaar
toe.
Bert Favier
Tel. 071-5311302
E-mail: bjfavier@planet.nl

Nieuwjaarsontmoeting 2015
De Bakkerij
Komende Nieuwjaarsontmoeting geen
traditionele nieuwjaarstoespraak door
een gastspreker, maar een muzikale
vertelling door kinderboekenschrijfster
Bette Westera en gitarist Diederik van
Essel. Een verhaal dat op alle fronten
aansluit bij de historie, de inspiratie en
de inzet van ons Diaconaal Centrum
De Bakkerij. U bent van harte welkom!
Nieuwjaarsontmoeting in De Bakkerij
vrijdagmiddag 16 januari 2015 van
16.30 tot 18.00 uur.

Kindernevendienst
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.
werkgroep Kindernevendienst
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Die nacht waren er herders in de buurt van
Betlehem.
Ze pasten buiten op hun schapen.
Opeens stond er een engel tussen de herders,
en het licht van God straalde om hen heen.
De herders werden bang.
Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang
te zijn, want ik breng jullie goed nieuws.
Vandaag is jullie redder geboren:
Christus de Heer.”
Lucas 2:8-11
Uit: Bijbel in Gewone Taal.

Agenda
27 december Lisa Franken
Cellosuites J.S. Bach
31 december Oudejaarscantate
1 januari
Nieuwjaars ochtendgebed
16 januari
Nieuwjaarsontmoeting
22 januari
Kring Kerkgeschiedenis

16.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
16.30 uur
10.00 uur

Marekerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
De Bakkerij
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte:
De volgende editie komt uit op zondag 18 januari 2015
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 12 januari 2015
De redactie van Op de Hoogte wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar.
Gevraagd: een of twee boodschappers omgeving Hoge Mors.
In de Hoge Mors woont een oudere dame die vanwege slechtziendheid haar
boodschappen niet meer zelf kan doen. Wie heeft tijd om voor deze dame
wekelijks een of meer boodschappen te doen?
Mocht u/ jij dit willen doen, neem contact op met Colette Stam: 06 12 56 87 65
of met Sandra Breugem:norevich@gmail.com

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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