Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 26 april 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 26 april 2015
Voorganger: mw. S.G.H.
Vroomans-van Hattem

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Eredienst en Kerkmuziek

Vieren:
Zondag 26 april, kandidaat Shoshannah Vroomans-van Hattem uit Delft.
Zondag 3 mei, ds. Judith van den Berg-Meelis uit Indoniesië. Ze volgt de
roosterlezing uit Johannes 15 over ‘bijsnoeien’ en ‘vrucht geven’.
Zondag 10 mei, ds. Ad Alblas. We lezen“ verder in de brief van Johannes.
Aan de orde komt Johannes 4:7-21 met als kerntekst ‘wie liefheeft kent God’.
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Vanmiddag in het hoogkoor
van de Hooglands kerk

Koorvesper o.l.v. Theo Visser
Aanvang 17.00 uur

Freedom Walk
Op de dag tegen racisme en
discriminatie werd door Leiden de
Freedom Walk gelopen, om te
verbinden en te pleiten voor vrijheid.
Vrijheid is niet gratis en ook niet
grenzeloos! In het stadhuis discussie en
toespraken. Op www.openkerkleiden.nl
een videoverslag en de toespraken van
Jaap Smit, commissaris van de koning
voor Zuid Holland, en Mirjam Ates,
voorzitter Religies voor Vrede. Een
citaat van haar: “onze grootste rijkdom
is onze liefde voor mensen”.

concentratiekampen om het leven zijn
gebracht.
Evensong
De volgende Evensong is op
zondagmiddag 10 mei om 17.00 uur.
Dan mogen we het Roder Jongenskoor
o.l.v. Rintje te Wies ontvangen in de
Hooglandse Kerk. Ze komen dan bijna
direct uit Engeland terug dus zijn enorm
‘ingezongen’.
Het thema in
deze tijd van
Hemelvaart
luidt ‘geen
ander
geschenk
dan mijn
afwezigheid’. Naast de Bijbelgedeelten klinken
teksten van de moslim-mysticus Rumi.
De Canticles worden gezongen in een
zetting van Brewer, de preces and
responses zijn van Richard Ayleward.
De chant is psalm 111 en de anthem is
‘Let all the world in every corner sing’
van Vaughan Williams.

Herdenking Jodenvervolging
Op zondag 26 april is er weer - opdat
wij nooit vergeten - de jaarlijkse
Herdenking van de Jodenvervolging in
de Hooglandse Kerk te Leiden,
aanvang 19.00 uur. Tijdens de
herdenking zal een toespraak worden
gehouden door de heer Peter Hein,
auteur van het boek “Het Zesde Jaar”
over een Joodse familie, waarvan de
gezinsleden door de oorlog gescheiden
raken, na de oorlog – elkaar nauwelijks
herkennend – worden herenigd, terwijl
zij geconfronteerd worden door een na
de oorlog nog smeulend antisemitisme.
Tevens zal spreker zijn: de heer Leo
Levie, voormalig secretaris van de
Joodse Gemeente.
Muzikaal zullen
bijdragen: de bekende
Joodse voorzanger
(chazan) Ken Gould en
de instrumentalisten
Hester Groenleer (fluit)
en Matthias Havinga
(piano/orgel).
Evenals vorig jaar zullen via de scholen
jongeren bij de Herdenking worden
betrokken. Zij zullen de namen noemen
van leeftijdsgenoten die in

Verdiepingskring
De Verdiepingskring komt op maandag
11 mei 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.
Gerda Hamoen geeft graag nadere
informatie. Zij is bereikbaar per e-mail:
gerda.c.hamoen@gmail.com.
Ontmoetingsavonden
Op 21 mei 2015 beginnen we met het
vervolg op de ontmoetingsavonden van
de LBG die in 2011 van start zijn
gegaan.
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Het is de bedoeling elkaar wat beter te
leren kennen en van gedachten te
wisselen. Praten over geloof en leven,
over bemoedigende ervaringen en over
knelpunten. De startvragen zijn: Wat
houdt ons bezig? Wat geeft je steun?
Wat willen we anders? Ter afsluiting
van de avond spreken we over: Hoe
staan we tegenover de kerk? Wat
verwachten we en wat willen we geven?
Wij organiseren dit jaar in totaal 4
bijeenkomsten.
Op deze avonden willen we mensen die
bij elkaar in de buurt wonen met elkaar
in contact te brengen. Daarom worden
de uitnodigingen aan de bij ons
bekende leden van de LBG per
wijk/stadsdeel verstuurd.
De eerste bijeenkomst op 21 mei
aanstaande betreft de wijken
Roomburg, Meerburg en Waardeiland.
De tweede avond is gepland op 11 juni
voor Leiderdorp, Koudekerk a/d Rijn en
Zoeterwoude. De derde avond is
vastgesteld op 24 september en betreft
de Professoren- en Burgemeesterswijk.
Op 12 november worden
gemeenteleden uit de Merenwijk
uitgenodigd. Iedereen krijgt persoonlijk
een brief met nadere gegevens. In 2016
wordt nog een aantal bijeenkomsten
gepland.
Ad Alblas leidt de avonden en er zijn
twee kerkenraadsleden aanwezig.

Kom en laat je verrassen op deze
avond die in het teken staat van Licht
en ontmoeting. Wij vragen degene die
een Facebook pagina hebben om hun
vrienden uit te nodigen voor het
evenement. Mocht je onverhoopt zelf
niet gaan, nodig dan
je vrienden uit om
naar de kerk te
komen!!!!
In de kerk is er
gelegenheid om in
het stilte-centrum te
zitten, naar muziek
te luisteren en zelf
op de kansel te gaan staan.
Om een gedicht vanaf de kansel voor te
lezen of voor te dragen is opgave
vooraf noodzakelijk.
Dit kan bij Henny van der Mark:
kerkelijkmedewerker.hvdm@gmail.com

Vergezichten
Ons leven vraagt om vergezichten
om dromen om zich op te richten,
om handen die voorhanden zijn,
om harten die hartstocht’ lijk zijn.
Een visioen spoort mensen aan,
om voorbij grenzen voort te gaan.
Dit visioen van hoopvol leven
is door de hemel aangegeven
en hier op aarde ingezaaid,
opdat de geest van liefde waait.
Opdat het recht hier recht zal zijn,
voedzaam als brood, krachtig als wijn.
In Christus gaan die vergezichten
en horizonten zich verdichten.
Hij is wat ons voor ogen staat:
de weg en waarheid metterdaad.
Hij is het woord dat ons bevraagt.
Het visioen dat mensen draagt.

Ruurd Salverda en Jan Hulzinga

Zelf op de kansel? Kerkennacht!
Vrijdag 19 juni is je kans om meer te
zien en van je te laten horen in de
Hooglandse Kerk in Leiden.
Deze avond is de kerk van 20.00uur tot
23.00uur voor iedereen geopend.
In de kerk zullen 1000 lichtjes branden
en is er gelegenheid om ook zelf een
lichtje aan te steken.

Alfred C. Bronswijk
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Op de website van de Protestantse gemeente te Leiden
(www.protestantsegemeenteleiden.nl) kunt u via de link
Ds.
Adhet
Alblas,
onder
kopje Webwinkel collectebonnen bestellen en
voorzitter
Bijzonder
Kerkenwerk
Leidenworden de collectebetalen. Na
ontvangst
van uw betaling
bonnen naar u opgestuurd of kunt u de bonnen 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: 071-5764145.

Agenda
26 april
26 april
6 mei
11 mei
13 mei

Koorvesper
Herdenking Jodenvervolging
Moderamen
Verdiepingskring
Kerkenraadsvergadering

17.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 10 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 mei.
Website:

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Scratch Kindermusical op 4 juli

Samen met de Jeugdtheatergroep “De Vliegende Speeldoos” wordt in één dag met kinderen
van 4 t/m 12 jaar de musical ‘David en Goliath’ ingestudeerd.
Kinderen uit alle PGL wijken zijn van harte uitgenodigd mee te doen. Minimaal 50
en maximaal 120 kinderen spelen die dag de hoofdrol.
De voorbereiding (vanaf 10.15 uur) en uitvoering voor echt publiek (16.00 -17.15 uur)
is op zaterdag 4 juli in de Hooglandse Kerk. Er hebben zich al 40 (!) kinderen opgegeven.
Opgave –graag voor 1 mei- is mogelijk via het speciale e-mailadres:
kindermusicalleiden@kpnmail.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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