Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 18 januari 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 18 januari 2015
Voorganger: ds. P. Kuiper

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

Vieren:
Zondag 18 januari, ds. P. Kuiper. Thema is het zevende gebod: Gij zult niet
echtbreken.
Zondag 25 januari, ds. A. Alblas. We volgen Jezus bij zijn eerste stappen in de
openbaarheid (Marcus 1:14-20). Hij roept vissers om met hem mee te gaan.
Thema van de dienst: “Dit is het moment”.
Zondag 1 februari, ds. A. Alblas. Dienst van Schrift en Tafel. Thema: “Hij spreekt
zo anders…” (Marcus 1: 21-28). De Leidse Cantorij verleent muzikale medewerking.
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Cantatedienst
Hooglandse Kerk, 25 januari om 19.00 uur
BWV 111 Was mein Gott will, das g’scheh allzeit
Uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang Lange
m.m.v: sopraan Gusanne van den Brink, Alt Maria den Hertog,
Tenor Henk Gunneman, Bas Hans Scholing

Verdiepingskring
De Verdiepingskring komt voor het
eerst in het nieuwe jaar bij elkaar op
maandag 19 januari om 20.00 uur in
het Hooglandse Huys.
Er is altijd plaats voor nieuwe
deelnemers aan de kring, waarin
telkens een bijbelse figuur of kernbegrip
centraal staat.
Gerda Hamoen geeft graag nadere
informatie (gerdahamoen@ziggo.nl) .

januari, 12 februari, 5 maart. Informatie
bij Jan den Boeft (tel. 5132657)

Cantatedienst
Op zondag 25 januari om 19.00 uur
wordt de eerste cantatedienst van 2015
in de Hooglandse Kerk gehouden.
Voor deze Cantatedienst komt het
Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang
Lange naar onze kerk.

Koffie met de dominee
De eerstvolgende ontmoetingen met de
dominee zijn gepland op donderdag 22
januari en dinsdag 27 januari. In
februari op dinsdag de 17e en
donderdag de 19e, telkens in het Hooglandsche Huys van 10.00 tot 11.45 uur.
We houden
echte
‘koffiepraat’,
over van
alles en nog
wat, zonder
een speciaal
onderwerp.
Het gaat
gewoon over wat wij op dat moment
willen vertellen.
Aanmelding hiervoor is noodzakelijk om
de tafel niet te vol te maken of mogelijk
een bijeenkomst vanwege onvoldoende
aanmeldingen te kunnen afzeggen.
Dat kan zowel bij de wijkpredikant als
bij ouderling Gré van der Voorst
(tel. 5135915).

Solisten zijn: Gusanne van den Brink,
sopraan, Maria den Hertog, alt, Henk
Gunneman, tenor, en Hans Scholing,
bas.
In het hart van de dienst staat Cantate
111 ‘Was mein Got twill, das g’scheh
allzeit’.
Deze koraalcantate werd voor 21
januari 1725 gecomponeerd en de
liedtekst stamt uit de Reformatie (1547).
Bijzonder in de toegevoegde teksten is
dat niet het zondagsevangelie maar de
profeet Jona aan het woord komt die
probeert te ontkomen maar zich toch
moet voegen in en naar de wil van God.
Bach brengt de tekst tot leven bij onder
meer de strijkers bij het woord ‘rust’ en
orgelpunten in het continuo bij de
‘beheerste schreden’.
In de ‘Todes bitterkeit’ klinkt zowel
droefheid als vrolijke bevrijdheid.

Gespreksgroep ‘kerkgeschiedenis’
Deze groep onder leiding van Jan den
Boeft komt bij elkaar van 10.00-12.00
uur in het Hooglandsche Huys op 22
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Doopviering
De volgende doopviering is op zondag
15 februari. Aanmelding bij de
wijkpredikant.

koorliteratuur van de 16e t/m 20 eeuw,
komt in het prachtige koor van de
Hooglandse Kerk in deze liturgische
context helemaal tot zijn recht.
De eerstvolgende koorvesper:
18 januari (vanavond) om 19.00 uur.

Citykerk
De werkgroep Citykerk telt inmiddels
tien leden. Er komt steeds meer lijn in
de plannen.
Als uitgangspunt geldt de notitie
Citykerk – kerk zijn in de stad. In de
sfeer van de uitwerking wordt inmiddels
het initiatief ‘koorvespers’ uitgevoerd.
De volgende kerkennacht wordt
voorbereid en de bijeenkomst rond de
icoon in de Hooglandse Kerk krijgt
vorm.
Verder omarmen we de Relidag van het
Vlietlandcollege en het contact met
basisschool ‘De Springplank’ als
mogelijkheden om jeugdige ‘passanten’
met enthousiasme te vertellen over wat
het ‘participeren’ inhoudt.
De nieuwe kerkelijk medewerker treft in
deze werkgroep haar klankbordgroep,
gezien het werkprofiel dat strak
aansluit.

Mijn kerk inspireert.
Dat is het motto van de actie kerkbalans
die deze week van start gaat.
Onze gemeente wil een inspirerende
kerk zijn. In december is – naast onze
wijkpredikant ds. Ad Alblas – een
kerkelijk medewerksters aangetreden:
Henny van der Mark. Zij gaat de
komende jaren werken aan het project
“van passanten naar participanten”.
Uit het Vitaliseringsfonds worden dit
jaar diverse inspirerende projecten
gefinancierd, waaronder het project
kindermusical van onze wijkgemeente.
U zult er nog wel meer van horen.
Dit jaar zal onze
7 eeuwen oude
Hooglandse
Kerk extra in
het voetlicht
komen te staan
met tal van
activiteiten.
Kortom een
inspirerende kerk!
Daarvoor is uw vrijwillige bijdrage heel
hard nodig. Doet u weer mee? Als het
kan met een iets hogere bijdrage dan
vorig jaar? Dat zou fantastisch en
inspirerend zijn!
Onze lopers gaan deze week op pad en
komen uw reactie vanaf 26 januari weer
ophalen. Zorgt u ervoor dat uw reactie
klaar ligt?
Heel hartelijk dank voor uw
medewerking!
Hans Karstens
(College van Kerkrentmeesters)

Koorvespers
De koorvespers die afgelopen
november van start gingen mogen zich
in een goede belangstelling verheugen.
Maandelijks worden deze diensten
gehouden in het koor van de
Hooglandse Kerk.
Ze hebben een ingetogen karakter
waarbij met name de aandacht voor
stilte, gebed en muziek de aanwezigen
inspireert.
Een bij het leesrooster van de zondag
passende tekst wordt gelezen. Het
gemotiveerde en betrokken projectkoor
onder leiding van Theo Visser verzorgt
de muziek: een psalm, het Magnificat
en een motet. De keuze uit de
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Deze week wordt ons verzoek om een bijdrage zoveel mogelijk persoonlijk
bezorgd en in de week van 25 januari weer opgehaald.
Als uw antwoord op 6 februari niet is opgehaald, dan kunt u uw antwoord
opsturen naar:
het Kerkelijk Bureau,
antwoordnummer 10458,
2300 WB Leiden (postzegel niet nodig).
Het College van Kerkrentmeesters.

Agenda
18 januari
19 januari
20 januari
22 januari
25 januari
4 februari
11 februari

Koorvesper
Verdiepingskring
Doopouderproject
Kring Kerkgeschiedenis
Cantatedienst
Moderamenvergadering
Kerkenraad

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 1 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 26 januari.
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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