Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 12 april 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 12 april 2015
Voorganger: ds. M Lanooy

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

Vieren:
Zondag 12 april, ds. Rienk Lanooy van de Kloosterkerk in Den Haag. Beloken
Pasen.
Zondag 19 april, ds. Ad Alblas.Vanuit de invalshoek van de brief van
Johannes (1 Johannes 1: 1-7) zetten we“Pasen voort. Thema: ‘uit eigen
ervaring’.
Zondag 26 april, Shoshannah Vroomans-van Hattem uit Delft.

In deze Op de Hoogte:
Kindernevendienst Paasmorgen
Kring Kerkgeschiedenis
Verdiepingskring
Dag van de Verbinding
Koorvesper
Kindermusical
Collectebonnen

12 april, 19.00 uur in de Hooglandse Kerk
door de Leidse Cantorij
onder leiding van Hans Brons.
Thema: ‘Als twee werelden elkaar raken …’
Organist: Theo Visser
Liturg: ds. Ad Alblas

Kindernevendienst Paasmorgen
Op Paaszondag gingen 30 kinderen, in
de leeftijd variërend van 4 tot 10 jaar,
naar de Kindernevendienst in het
Hooglandse Huys. Daar gingen ze eerst
in een kring op de
grond zitten om
ademloos naar
het paasevangelie
te luisteren. Dat
wat verteld door
Ans van
Broekhuizen aan
de hand van een
prachtig
prentenboek.
Daarna gingen de kinderen aan twee
lange tafels zitten, waarop al divers
gekleurd papier lag, evenals scharen en
lijmstiften (zie de foto’s). Van dat papier
mochten ze een mooi ei maken. Niet
omwille van de Paashaas, maar als
teken van nieuw leven. Een leven dat
ook doorgaat na de dood. Tussendoor
was er tijd voor drinken en een
versnapering, keurig verzorgd door de
koster. Net als in de kerkzaal werd het
een mooie, vrolijke dienst.

Gerda Hamoen geeft graag nadere
informatie. Zij is bereikbaar per e-mail:
gerda.c.hamoen@gmail.com.
Dag van de Verbinding
Een jaar geleden organiseerde de PKN
in de Haagse Kloosterkerk een dienst
onder het motto 'Wij geloven in meer!'
Dit als reactie op de 'minder, minder'uitspraken van Geert Wilders. Het werd
een dienst waarvan de kracht vooral lag
in de nadruk die er werd gelegd op de
verbindende rol die een levensbeschouwelijke gemeenschap moet en
kan vervullen.
Dit leidde tot het plan om dit essentiële
element uit die dienst in de Kloosterkerk
- verbinding - een jaar later nog eens
opnieuw centraal te stellen en verder uit
te diepen.
Op 19 april is iedereen van harte
welkom om met elkaar in de
Hooglandse Kerk een fijne dag met
diverse activiteiten te beleven.

Kring Kerkgeschiedenis
Op donderdagochtend 16 april 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).

Het thema verbinding vieren we niet
alleen met oecumenische groepen uit
het hele land die speciaal zijn
uitgenodigd. Ook andere kerkelijk en
niet-kerkelijk betrokkenen zijn van harte
welkom. Na de viering met ds.Karin van
den Broeke, die om 11.45 uur begint,
zal er verbinding worden gelegd met
maatschappelijk organisaties uit Leiden
en breder. Zij zullen ieder een tafeltje

Verdiepingskring
De Verdiepingskring komt 16 april 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.
2

vullen met het materiaal waarmee ze
voorlichting geven. Burgemeester Henri
Lenferink zal deze 'markt' openen. Prof.
Hans Opschoor gaat met
belangstellenden in gesprek over
Idealisme Nieuwe Stijl. Met de Schola
Cantorum van de LSE o.l.v. Wim de Ru
gaan we verbindend zingen.
De dag wordt rond half vijf afgesloten.

dansers. Samen zorgen zij aan het
einde van de dag voor een fantastisch
en stralend optreden.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Vanuit de LBG zijn Alieke Wildenbeest,
Antje Ras en Marjolein Labuschagne
actief. Kinderen uit de groepen 1 t/m 8
uit alle PgL wijken zijn van harte
welkom om mee te doen. De
voorbereiding (vanaf 10:15 uur) en
uitvoering (16:00 - 17:15 uur) is op
zaterdag 4 juli in de Hooglandse kerk.
Opgave is mogelijk via het speciale emailadres:
kindermusicalleiden@kpnmail.nl.
Cent van Vliet

Koorvesper
Op zondag 26 april 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.

Collectebonnen via Webwinkel
Op de website van de Protestantse
gemeente te Leiden
(www.protestantsegemeenteleiden.nl)
kunt u via de link onder het kopje
Webwinkel collectebonnen bestellen en
betalen.
Na ontvangst van
uw betaling
worden de
collectebonnen
naar u opgestuurd. U kunt
ook aangeven dat
u de bonnen wilt
ophalen bij het kerkelijk bureau, Van
Vollenhovenkade 22.
Om gebruik te kunnen maken van de
webwinkel moet u eenmalig een
account aanmaken. Daarbij moet u ook
uw registratienummer invullen,
waaronder u bekend bent bij de kerk.
Als u uw registratienummer niet weet
dan kunt u dit opvragen via een e-mail
naar: info@kerkelijkbureauleiden.nl
onder vermelding van uw naam en
geboortedatum, of telefonisch: 0715764145.

Kindermusical op 4 juli
In een musical spelen doe je als kind
niet iedere dag. Soms zelfs maar een
keer in je leven. Een bijzonder moment
en een blijvende herinnering. Iets om
vaker te doen maar... het kost behoorlijk
wat voorbereiding, inspanning en extra
tijd. De wil is er, maar aan die tijd
ontbreek het vaak.

Samen met de Jeugdtheatergroep "De
Vliegende Speeldoos" wordt in één dag
met kinderen van 4 tot en met 12 jaar
de musical David en Goliath
ingestudeerd. Minimaal 50 tot maximaal
120 kinderen spelen bij ons de hoofdrol.
De voorstelling wordt gedragen door
professionele acteurs, zangers en
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Cantatedienst:
Zondag 19 april 2015, Pieterskerk
Aanvang 19:00 uur
Ds. Ad Alblas,
voorzitter
Bijzonder
Kerkenwerk Leiden
Wassenaar
Vocaliter
o.l.v. Frank de Groot
BWV 102 Herr, deine Augen
sehen nach dem Glauben!
Petra Ehrismann, alt
Matevž Kajdiž, tenor
Tiemo Wang, bas

Agenda
12 april
16 april
16 april
16 april
19 april
21 april
26 april
26 april

Evensong
Koffie met de dominee en Gré
Kring Kerkgeschiedenis
Verdiepingskring
Dag van de Verbinding
Koffie met de dominee en Gré
Koorvesper
Cantatedienst

19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
11.45 uur
10.00 uur
17.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Pieterskerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 26 april.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 20 april.
Website:

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

Deze en vorige Op de Hoogten zijn ook op de website na te lezen.
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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