Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 15 maart 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 maart 2015
Voorganger: Mw. G. Neels

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Kosten predikanten/
Kerkelijk werkers.

Vieren:
Zondag 15 maart, Gerdien Neels. Zij is lid van onze gemeente, werkt nu nog
als stagiaire, maar zal binnenkort beroepbaar zijn als predikant.
Zondag 22 maart, ds. A. Alblas. Het is zondag ‘Judica’ (doe mij recht).
Daarbij lezen we de richtlijnen die Jezus “zijn volgelingen geeft. Het thema:
“Waar sta jij ….?”
Zondag 29 maart, ds. A. Alblas. Palmpasen. We lezen uit Johannes 12 met
als kerntekst: “Leve de man die door God gestuurd is!”

In deze Op de Hoogte:
Evensongs
Verdiepingskring
Freedom Walk Leiden
Wandeltheater Dolorosa
Koorvesper
Kring Kerkgeschiedenis
Johannes 6:14-15
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze:
‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’
Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan
en hem dan tot koning zouden uitroepen.
Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

Evensongs
Wij zijn trots en blij dat wij u kunnen
melden dat er in 2015 weer een serie
van zeven Evensongs zal zijn.
Op 12 april is de eerste Evensong. De
Leidse Cantorij opent dit jaar de serie.
Zij zullen gericht op Pasen o.a. Paasmuziek ten gehore brengen.
En ... dit jaar ook weer met een Engels
koor, de Tewkesbury Abbey Choir.

Verdiepingskring
De Verdiepingskring komt morgen,
maandag16 maart en op donderdag
26 maart, telkens om 20.00 uur, weer
bij elkaar in het Hooglandse Huys.
Er is altijd plaats voor nieuwe deelnemers aan de kring, waarin telkens
een Bijbelse figuur of kernbegrip
centraal staat. Met wie of wat zullen we
deze keer weer inspirerende gedachten
delen?
Gerda Hamoen geeft graag nadere
informatie. Zij is bereikbaar per e-mail:
gerda.c.hamoen@gmail.com.
Freedom Walk Leiden
De Freedom Walk Leiden vindt plaats
op de Internationale Dag tegen
Racisme en Discriminatie van de
Verenigde Naties. De naam Freedom
Walk verwijst naar de titel van de
autobiografie van Nelson Mandela
(Long Walk to Freedom) en de
historische Mars naar Washington op
28 augustus 1963 toen ds. Martin
Luther King zijn beroemde toespraak
“I Have a Dream” uitsprak voor het
Lincoln Memorial.
Waarom een Freedom Walk?
In deze Freedom
Walk willen we
onze stem
verheffen vóór
vrede, vrijheid en
gelijkwaardigheid
van iedereen.
Voor de vrijheid
van pers,
meningsuiting en
het fundamentele recht van
alle mensen om
hun leven in te richten op basis van in
vrijheid gekozen levensovertuigingen.

Op de website www.evensongsleiden.nl
kunt u dit koor zien en beluisteren.
Het jaarthema is ontleend aan de
Moslim-mysticus Mevlana Rumi.
Dit n.a.v. het boek ‘De herberg van het
hart’ van Hein Stufkens en Marcel
Derkse.
De website is bijgewerkt en ook dit jaar
ontvangt u, als u zich via de site voor de
nieuwsbrief aanmeldt, ongeveer een
week voorafgaand aan de Evensong
een bericht dat "a.s. zondag" de
Evensong er is, met de daarbij behorende informatie. Op de maandag erna
kunt u de overweging van het thema
van de Evensong van de pagina
downloaden.
Wij hopen dat wij u vele malen mogen
verwelkomen.
Met hartelijke groeten,
Ds. Ad Alblas,
voorzitter Bijzonder Kerkenwerk Leiden.
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We weigeren ons te laten gijzelen door
het terreurgeweld, het zaaien van angst
en misplaatste pesterijen.
Vrijheid betekent dat we recht doen aan
de vrijheid van anderen, respect
hebben voor andere overtuigingen, en
ook in eigen doen en denken bestrijden
wat tot extremisme kan leiden.
Wij laten ons niet van elkaar
vervreemden, maar versterken juist
onderlinge banden om zo elkaar die
vrijheid te geven en te garanderen.
De Freedom Walk is een initiatief van
het Levensbeschouwelijk Platform
Leiden, waarin gemeenschappen van
uiteenlopende levens- en geloofsovertuigingen (waaronder joodse,
christelijke, islamitische, bahá'í en
boeddhistische gemeenschappen)
vertegenwoordigd zijn.
De Freedom Walk wordt ondersteund
door vertegenwoordigers van diverse
maatschappelijke organisaties, de
Gemeente Leiden, politieke partijen en
mensen uit diverse geledingen van de
Leidse samenleving.
Dus kom ook op zaterdag 21 maart om
15.00 uur naar het Stationsplein van
Leiden en sluit je aan bij de Freedom
Walk Leiden

schouwspel door middel van levende
standbeelden, dans, vlaggen, toneel,
live muziek en zang, afgewerkt met
prachtige kostuums.
De fraaie, 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
bedragen € 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:
06- 22818082.
Koorvesper
Op zondag 22 maart is er weer een
koorvesper in het hoogkoor van de
Hooglandse Kerk.
Een projectkoor onder leiding van
cantor-organist Theo Visser verzorgt de
liturgie die ongeveer drie kwartier duurt.
Aanvang is 19.00 uur.

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.
Deze theaterproductie (80 minuten/120
personen) biedt een gevarieerd

Kring Kerkgeschiedenis
Op donderdagochtend 26 maart komt
de Kring Kerkgeschiedenis onder
leiding van Jan den Boeft samen in het
Hooglandse Huys, van 10.00 tot 12.00
uur. Informatie en aanmelding bij de
kringleider (tel. 5132657).
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Ds.
Ad Alblas,
Op vrijdag
20 maart is de 23e bijeenkomst van de 071multicultikookvoorzitter
Leiden
club
bij deBijzonder
Bakkerij. Kerkenwerk
Het recept van
de kookclub is eenvoudig:
samen inkopen doen voor de maaltijd en zo elkaars
ingrediënten, winkels, gewoontes en gebruiken leren kennen.
Vervolgens samen koken en eten.
Wie mee wil eten is welkom tussen 18.30 en 19.00 uur.
De hoofdelijke omgeslagen kosten voor een maaltijd
met 3 gangen bedragen € 10,- per persoon.
Geef je op vóór 16 maart a.s. via:
071multicultikoken@hotmail.nl.

Agenda
16 maart
17 maart
21 maart
21 maart
22 maart
26 maart
1 april
4 april

Verdiepingskring
Doopouder project
Freedom Walk Leiden
Wandeltheater Dolorosa
Koorvesper
Kring Kerkgeschiedenis
Moderamen
Vesper met Crucifixion

20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
(div. tijden)
19.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Stationsplein
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 maart.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 maart.
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
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Tel. 071-5232488

4

