Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 1 maart 2015
Tweeëntwintigste jaargang

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

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte huur/onderhoud
kerkelijke gebouwen.

Vieren:
Zondag 1 maart, ds. A. Alblas. Vandaag horen we over de verheerlijking op de
berg. Daarbij loopt het ‘uit de hand’. De leerlingen ontdekken dat het grote geheim
niet te ‘pakken’ is. De Leidse Cantorij verleent muzikale medewerking.
Zondag 8 maart, ds. A. Alblas. Het gaat over de tempelreiniging. Dat is de
graaicultuur van ‘pakken wat je pakken kunt’ versus de bidcultuur van ‘ontvangen en
delen’.

In deze Op de Hoogte:
Wereldgebedsdag
Verdiepingskring
Wandeltheater Dolorosa
Enquete
Evensongs
Paasbrodenactie.
Toen viel een schaduw van een wolk over hen
en uit de wolk klonk een stem:
“Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!”
Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer behalve
Jezus, die nog bij hen stond.
Marcus 9:7-8

Wereldgebedsdag
Vrijdag 6 maart 2015 om 20:00 uur
Wereldgebedsdag in de Hartebrugkerk
aan de Haarlemmerstraat.

U bent van harte uitgenodigd voor deze
bijzondere viering.
Voor meer informatie: Barbara
Heubeck-Duijts 071-5223403
Verdiepingskring
De Verdiepingskring komt weer bij
elkaar op maandag 16 maart 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@gmail.com) .
Wandeltheater Dolorosa
Stap in het verhaal van Pasen bij
wandeltheater Dolorosa.
Dit jaar heeft deze indrukwekkende
Theater-Passion haar primeur in Leiden
in en rond de Hooglandse kerk.
Dit unieke Wandeltheater laat de
bezoeker in een korte wandeling (met
een gids) langs scènes lopen, waar
bijna geen woorden worden gebruikt.

De liturgie komt dit jaar van de
schitterende eilanden van de Bahama’s.
Een oecumenische groep van vrouwen
van de Bahama’s heeft de liturgie
geschreven. Ze beschrijven in deze
dienst de radicale liefde van God voor
ons in deze wereld, geïnspireerd door
Jezus’ vraag: “Begrijpt u mijn liefde?”
(Joh 13:12).
De voorpagina van de liturgie laat de
voetsporen van God zien, die verborgen
in onze wereld aanwezig zijn. U moet
wel goed kijken om deze voetsporen te
zien op deze plaat, net zoals in je eigen
leven.
Maar misschien is ook dat een
gelijkenis. Als je ze ziet dan besef je
pas, hoe groot Hij is.
Het is een interactieve dienst met
medewerking van een projectkoor o.l.v.
Jeroen Pijpers.
U kunt ook nog aansluiten bij dit koor en
zelf meezingen. De repetities zijn
dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur
in de Romanuszaal, naast de
Hartebrugkerk, ingang Lange Mare 79.

Deze theaterproductie (80 minuten/120
personen) biedt een gevarieerd
schouwspel door middel van levende
standbeelden, dans, vlaggen, toneel,
live muziek en zang, afgewerkt met
prachtige kostuums.
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Artistiek leider Carla Veldhuis gebruikt
graag de kracht van uitbeelden:
“zonder woorden, juist door kijken en
beleven komt zo’n mooi oud verhaal
weer als nieuw binnen. De uitdaging
was om het verhaal historisch te
behouden en de kracht ervan actueel te
brengen. De prachtige, oude Hooglandse kerk en omgeving lenen zich
uitstekend voor dit moderne project”.
Voorstellingen zijn op zaterdag 21
maart a.s. om 11.30, 14.00, 16.00,
19.00 en 20.30 uur.
Prijzen inclusief gratis Paasbrood,
koffie/thee en programmablad
tussen € 15,00 (volwassenen), €12.50
(kinderen/jongeren) en € 37.50
(gezinskaart).
Voor het startpunt en reserveren zie
de website:
www.wandeltheaterdolorosa.nl.
Voor informatie is het wandeltheater
bereikbaar op telefoonnummer 0622818082.

Dat kan! Vul de vragenlijst in op:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025.
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke
uitdagingen komen er op de
Protestantse Kerk af? Een vragenlijst
voor gemeenteleden, ambtsdragers,
kerkelijk werkers en predikanten. De
vragenlijst is in te vullen tot en met 31
maart 2015.

Evensongs in de Hooglandse Kerk
In de Hooglandse kerk is ieder jaar rond
de zomer een reeks Evensongs.
Het thema van dit jaar:
“De herberg van
het hart”
met gedachten
van de moslimmysticus Mevlana
Rumi (1207-1273).
U bent van harte
welkom, toegang
is gratis.
Wat is een
Evensong?
Een Evensong is het avondgebed van
de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal
gezongen door het koor en daarom
Choral Evensong genoemd. De dienst
is vergelijkbaar met een RoomsKatholieke of Lutherse vesper en mag
door leken worden geleid. De orde van
dienst ligt grotendeels vast en is te
vinden in het Book of Common Prayer.
De programmering van het seizoen
2015 is rond en is te zien op de website
http://www.evensongsleiden.nl. Op 12
april vindt de eerste evensong plaats,
gezongen door onze eigen Leidse
Cantorij onder leiding van Hans Brons.
Wilt u een e-mail ontvangen zodra alle
informatie compleet is? Schrijf u dan in
voor de nieuwsbrief. Dat kan via
dezelfde website.

Enquete
De twee miljoen gemeenteleden van de
Protestantse Kerk in Nederland worden
uitgenodigd om via het invullen van een
vragenlijst mee te praten over de
toekomst van ‘hun’ kerk.

Wilt u ook meedenken over de
toekomst van de Protestantse Kerk?
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PAASBRODENACTIE
Rond Pasen houdt Diaconaal Centrum De Bakkerij weer de Paasbrodenactie.
De broden worden in speciaal formaat gebakken door Bakkerij Van Maanen en
de opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende
diaconieën (RK en PgL).
Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,70 ten goede aan
het diaconale werk.
Meer info vindt u in de flyer die in de kerken verspreid is.
In de kerkdiensten van 1, 7 en 8 maart kunt u aan de hand van een flyer een
brood bestellen. De Paasbroden zijn in het weekend van 28/29 maart 2015 na
de kerkdienst af te halen in uw wijk- of parochiekerk.

Agenda
4 maart
5 maart
11 maart
16 maart
17 maart

Moderamenvergadering
Kring Kerkgeschiedenis
Kerkenraadsvergadering
Verdiepingskring
Doopouderproject

20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 15 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 9 maart.
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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