Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 1 februari 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
3e rondgang: Avondmaalscollecte
Deurcollecte: Kosten predikanten en
kerkelijk werkers.

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 1 februari 2015
Voorganger: ds. A. Alblas

Vieren:
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.
Zondag 8 februari, gaat ds. Irma Pijpers uit Zutphen voor.
Zondag 15 februari, ds. A. Alblas. Doopzondag. Vandaag lezen we uit
Marcus 1:40-45 over de ontmoeting van Jezus met een man met een
huidziekte. Thema: ‘een heilzame aanraking’.
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Marcus 1: 21-22
Uit: Bijbel in gewone taal

Toen het sabbat was, gingen ze naar de synagoge.
Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God.
De woorden van Jezus maakten diepe indruk.
De mensen dachten: Hij spreekt als iemand met macht!
Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren.

Kerkbalans 2015
Afgelopen week zijn de
lopers weer op pad
geweest om de
antwoordenvelop bij u
op te halen. Als uw
antwoord op 6 februari
nog niet is opgehaald, wilt u dan uw
antwoord opsturen naar het Kerkelijk
Bureau, antwoordnummer 10458,
2300 WB Leiden.
(postzegel is niet nodig)

Kerkbladbezorgers
Het Leids Kerkblad, het kleurrijke
magazine van de Protestantse
gemeente in Leiden, verschijnt acht
maal per jaar. En evenzoveel keren
gaat een aantal gemeenteleden ook in
ónze wijk op pad om het blad bij u te
bezorgen.
Trouwe vrijwilligers die, soms jarenlang,
deze taak op zich nemen.
Eén van deze ‘bezorgsters’ is Mw. van
Vliet. Meer dan twintig jaar fietste ze zo
haar rondje met de stapel kerkbladen
voor de haar toebedeelde adressen.
Ze woont op een prachtige plek midden
in ‘haar wijk’ met uitzicht op de
Herengracht en Kalvermarkt.
Eind vorig
jaar gaf
Mw. van
Vliet te
kennen het
bezorg
stokje over
te willen
dragen,
wat per januari ook is gebeurd.
Genoeg reden om bij haar op de koffie
te gaan en haar namens de
Binnenstadsgemeente te bedanken
voor de jarenlange inzet. Daar hoorde
natuurlijk een bos bloemen bij die in
haar kamer een mooie plaats heeft
gekregen.
Marja Moorman is bereid gevonden de
adressen van Mw. Van Vliet over te
nemen waarvoor dank.

Kerkbalans digitaal
Dit jaar is met een groep gemeenteleden gestart met Kerkbalans digitaal.
Deze groep heeft geen papieren
toezeggingsformulier gekregen, maar in
plaats daarvan een digitaal toezeggingsformulier, betaling kan via incasso
of iDEAL.
Wilt u volgend jaar ook Kerkbalans
digitaal onvangen? Stuurt u dan een
e-mail naar:
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl

Doopviering
Het is al eerder gemeld, de eerstvolgende doopviering is op zondag 15
februari. Aanmelding bij ds. Alblas.
Bewust geloven
Inmiddels zijn er zeven
belangstellenden voor ‘bewust geloven’.
Om het beoogde ‘maatwerk’ te kunnen
leveren worden er drie groepen
gevormd. De startvragen en
verwachtingen van de deelnemers
lopen te zeer uiteen om daarin binnen
één groep tegemoet te kunnen komen.
Het belooft een bijzonder jaar
‘geloofsoriëntatie’ te worden, met een
aantal geloofsbelijdenissen als
afsluiting.

W.T.

Gespreksgroep ‘kerkgeschiedenis’
Deze groep onder leiding van Jan den
Boeft komt bij elkaar op 12 februari, van
10.00 uur in het Hooglandse Huys.
Informatie bij Jan den Boeft.
(tel. 071-5132657)
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Viering op Aswoensdag
Op 18 februari vieren we samen met de
Marewijkgemeente en de LS E het
begin van de Veertigdagentijd.
Op deze Aswoensdag is er een vesper
om 19.30 uur in de Hooglandse Kerk,
ingang
Hooglandse
kerkgracht.
Het blijft een
bijzonder moment
om door middel
van deze viering
je bewust te
worden van de
vastenperiode. Dit
jaar zullen onze wijkpredikant ds. Ad
Alblas en ds. Ton Jacobs deze vesper
leiden. Het leesrooster noemt onder
anderen Jesaja 58:1-10. De profeet
roept de mensen op om hun vasten
handen en voeten te geven. Hij zegt
onder meer: ‘Is vasten niet: je brood
delen met de hongerige, onderdak
bieden aan armen zonder huis, iemand
kleden die naakt rondloopt, je
bekommeren om je medemensen?’ Wij
zullen vast en zeker op heel
verschillende manieren inhoud gaan
geven aan deze veertig dagen. Laat die
ruimte er ook zeker zijn. Maar onze
oproep is om serieus bij onszelf te rade
te gaan wat wij kunnen nalaten om ons
zo meer te richten op God en de
naaste.
Bron: Leids kerkblad

700 jaar Hooglandse Kerk
De Hooglandse Kerk bestaat in 2015
zeven eeuwen. Alle reden om dit met
elkaar te vieren. Er is een breed
samengesteld programma opgesteld
waaraan velen hun medewerking
hebben toegezegd. Naast herdenking
vormen muziek en zang een belangrijk
onderdeel.
Zo zal op 19 juni of 4 juli een kindermusical worden opgevoerd.
De Leidse Cantorij zal op zondag 21
juni Geneefse psalmen ten gehore
brengen. De Nederlandse Luit
Vereniging geeft acte de préséance op
19 juli.
Op 16 augustus is er een orgelconcert
met als thema ‘Licht op Feike Asma’
organist in de Hooglandse van 1933 tot
1943.
Ian Tracey, organist en dirigent van
de Liverpool Cathedral geeft op
11 september een concert.
De eerste kapel is op 13 september
1315 ingewijd. Op diezelfde datum zal
een herdenkingsdienst worden
gehouden. Eén dienst van de LSE en
de LBG waarbij landelijke vertegenwoordigers van de PKN en de
katholieke kerk aanwezig zullen zijn.
Een paar dagen eerder, op 10 september zal de ingebruikname zijn van het
Willisorgel.
Een volledig overzicht van de geplande
activiteiten, ook verder in het najaar,
vindt u in het Leids Kerkblad en op de
website van de LBG.

Sobere maaltijd
Voorafgaand aan de vesper op 18
februari organiseert de ZWO om 18.30
uur in de Tuinzaal een sobere maaltijd.
U kunt op 1 en 8 februari in het
Hooglandse Huys intekenen voor de
maaltijd. De kosten zijn 5 euro. Ook
kunt u intekenen voor een vastenkalender van Kerk in Aktie.

Tentoonstelling:
In de zomermaanden zal een
tentoonstelling worden ingericht
over 700 jaar Hooglandse Kerk.
Boek:
Op 5 september is de presentatie van het
boek ‘Zeven eeuwen Hooglandse Kerk’
waarvoor u nu reeds kunt intekenen.
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Oproep:
De commissie die de tentoonstelling voorbereidt in het kader
van 700 jaar Hooglandse Kerk zoekt gemeenteleden die
zich eenmalig willen verkleden als dominee voor een film en
fotosessie. Dit zal medio april plaatsvinden. Het gaat om
10 mannen in de maten 50/52, 52/54, lengte 1.75 -1.80
en één vrouw met gemiddelde lengte.
Heeft u belangstelling, laat het ons weten via e-mail:
tentoonstelling700jaar@gmail.com
of postadres: Morsweg 152 2332 ER Leiden.
Agenda
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11
12
15
17
18

februari
februari
februari
februari
februari
februari

22 februari

Moderamenvergadering
Kerkenraad
Kring Kerkgeschiedenis
Koorvesper
Koffie met de dominee
Sobere maaltijd
Viering Aswoensdag
Cantatedienst

20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
18.30 uur
19.30 uur
19.00 uur

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

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 15 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 9 februari.
Website:

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Bezoek ook wekelijks
OPEN KERK LEIDEN
www.openkerkleiden.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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