Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 21 juni 2015
Tweeëntwintigste jaargang

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

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 21 juni 2015
Voorganger: ds. D. Verboom

Vieren:
Zondag 21 juni, ds. D. Verboom.
Zondag 28 juni, ds. A. Alblas. Deze dienst wordt samen met de jongeren
voorbereid. Thema: Alles of niets”.
Zondag 5 juli, ds. A. Alblas. Belijdenisdienst met afsluiting van de kringen
‘bewust geloven’.

In deze Op de Hoogte:
Inzameling voedselbank
Jongerenactie voor Nepal
Kindernevendienst
Kwaliteit en Present
Slideshow expositie 700 HK online
Concert Marekerk
Geneefse Psalmen concert
Oppas gevraagd!! Kindermusical

Volgende week
zondag
28 juni
Inzameling voor de
Voedselbank
Leiden e.o.

Zondag 5 juli, Hooglandse Kerk

Evensong
Gezongen door Tewkesbury Abbey Schola Cantorum
o.l.v. Simon Bell,
begeleid door Carleton Etherington.

Aanvang 19.00 uur

Zondag 28 juni:
Inzameling voor de Voedselbank
Leiden e.o..
Terwijl u misschien twijfelt of u dit jaar
weer naar Frankrijk op vakantie zult
gaan, of toch een keer naar Italië of een
Grieks eiland, zijn er in Leiden en
omgeving veel mensen die heel zuinig
moeten leven en toch te weinig
overhouden om boodschappen te doen.
Rond de kersttijd wordt vaak aan de
voedselbank gedoneerd, maar rond de
zomertijd wordt de voedselbank
vergeten. Maar ook in de zomertijd
deelt de Voedselbank Leiden wekelijks
424 pakketten uit.
Wij vragen u dan ook om de volgende
producten mee te nemen om de
pakketten mee te vullen:

ZWO-commissie of een van de
jongeren die klaar staan achter de tafels
in de zomerkerk.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw
bijdrage!
Joost van Kempen,
namens de ZWO-commissie en de leiding van
de Kindernevendienst en Wordt Vervolgd.
PS. Wist u dat de Voedselbank Leiden ook te
vinden is op Facebook en Twitter?

Sparen voor koeien in
Changu, Nepal
In mei en
juni is in de
tuinzaal een
aantal keren
lekkernijen
verkocht om
geld in te
zamelen
voor de bewoners van Changu in
Nepal, die als gevolg van de
aardbevingen dakloos zijn geworden.
Ram Budhathoki heeft daarover verteld
in de dienst en in Op de Hoogte. De
meeste bewoners van Changu hebben
inmiddels tenten gekregen om in te
wonen, maar er is nog meer geld nodig:
voor duurzamere behuizing en om
koeien te kopen. De jeugdgroepleiding
heeft daarop besloten de bakactie voor
Nepal nog één jaar door te zetten: op
elke eerste zondag van de maand zijn
er in de tuinzaal lekkernijen te koop
(m.u.v. augustus a.s. en januari 2016 ).
De gemeenteleden vinden de
lekkernijen heerlijk smaken en de
kinderen vinden het leuk om ze te
maken en te verkopen. Een duidelijke
win-winsituatie!
Een koe kost 600 euro in Nepal en we
hopen er minstens twee bijeen te
kunnen sparen. Spaart u mee ?

Misschien kunt u zelf een product of
producten verzinnen die op een
zomerboodschappenlijstje staan? En
aangezien deze dienst een jeugddienst
is, zou u voor de kinderen bijvoorbeeld
een vakantiedoeboek of een kleurboek
kunnen geven naast het voedsel?
Uw producten kunt u voor de dienst
overhandigen aan iemand van de
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De Kindernevendienst
gaat tijdens de
zomervakantie
alle zondagen door.
Tijdens de zomervakantie, van 12 juli
tot en met 23 augustus a.s., is er alle
zondagen een kindernevendienst. Ook
neefjes of nichtjes die te logeren zijn,
zijn dan van harte welkom!

dieren, was ontroerend om te zien.
Het waren leuke uurtjes en we vonden
het fijn om de mensen zo blij te zien!
Meer informatie over het doneren van
‘tijd’’:
http://stichtingpresent.nl/leiden/
Oude Rijn 44 b/c 2312 HG Leiden
Expositie Hooglandse Kerk
Achter het hoogkoor is tot eind
september de tentoonstelling 700 jaar
Hooglandse Kerk te zien. In deze
expositie zijn ook een tweetal slideshows te bekijken samengesteld door
fotograaf Niek Bavelaar.
Deze slideshows zijn nu ook online te
bekijken op de homepage van de
website van Open Kerk Leiden:

Kwaliteit en present.
Vorig jaar november organiseerde
Diaconaal Centrum de Bakkerij in
samenwerking met de Stichting Present
tijdens het Diaconaal Weekend een
tijdcollecte.
Stichting Present
wil een brug slaan tussen
mensen die iets hebben
te bieden en mensen die
daarmee geholpen
kunnen worden. Dat is de missie van
Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je
als groep of individu in te zetten voor
mensen die te maken hebben met
armoede, een slechte gezondheid of
een sociaal isolement.
Adrie Lindhout schreef ons het
volgende:
……. “met een groepje vanuit de
Diaconale Raad en 2 leidsters van De
Haardstee, gingen we naar de
kinderboerderij in de Merenwijk.
De cliënten zijn mensen met een
verstandelijke beperking. In theehuis
De Pauw trakteerden we ze op drinken
met heerlijk appelgebak...
Daar hoorden we mooie verhalen….
Jolanda, die mooie sieraden maakt, Piet
die gepensioneerd is en nog elke dag
werkt en ontbijtjes verzorgt.
Daarna hebben we gewandeld langs de
dieren waar ze echt van genoten!
Het aanraken, aaien van sommige

http://www.openkerkleiden.nl/tentoonstelling700-jaar-hooglandse-kerk/

Ook op de website van de LBG zijn de
foto’s van de slideshow te vinden:
www.@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Zing psalmen op Afrikaanse
melodieën
Waarom zouden Afrikanen psalmen
zingen op onze (westerse) melodieën,
terwijl ze zelf zulke mooie muziek en
ritmes hebben? Hoe dat klinkt is te
horen tijdens een concert in de
Marekerk op zaterdag 4 juli om
20.00 uur.
Met de statische ritmes waarop wij de
Psalmen zingen heeft een beweeglijke
Afrikaan niet veel op. Het sluit niet aan
bij zijn muzikale moedertaal. Daarom
zoekt het Psalm Project Africa naar
traditionele Afrikaanse melodieën en
ritmes voor psalmen.
Muziek die uit het hart van Afrika komt.
De Afrikaanse muzikanten heten je van
harte welkom. De toegang is gratis.
Verdere informatie : famhoutman@ziggo.nl
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In het kader van 700 jaar Hooglandse kerk verzorgt
de Leidse Cantorij vanavond een bijzonder concert:
Geneefse Psalmen Wereldwijd.
Aanvang 20.00 uur. Toegang: 15 euro.
Gezongen worden o.a.
Pseaume 90, Tu as été notre Seigneur retraite van
Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621),
Psalm 65, coupletten uit The Ainsworth Psalter van
Claude Goudimel
en Psalm 150, coupletten van Claude Goudimel en
Claude Le Jeune (ca. 1530-1600).
De vocale muziek wordt afgewisseld met orgelbewerkingen.
Organist Theo Visser heeft een keuze gemaakt uit psalmbewerkingen uit de 17e, 18e en
20ste-eeuw met onder meer werk van Henry Purcell, Anthonie van Noordt en Daan Manneke.
Hans Brons: dirigent, Theo Visser: orgel

Agenda
21
25
4
5

juni
juni
juli
juli

Geneefse Psalmen concert
Verdiepingskring afsluiting
Kindermusical
Evensong

20.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

Oppas tijdens Kindermusical
Op zaterdag 4 juli wordt in de Hooglandse kerk de kindermusical David en Goliath opgevoerd.
Zestig (!) kinderen hebben opgegeven en 17 vrijwilligers hebben zich gemeld om te helpen bij de
voorbereidingen. Dat is een prachtig resultaat. We zoeken nog twee personen die in de crêche
voor kinderen onder de vier jaar kunnen zorgen. Dat is van 15:30 tot 17:30 uur
Graag aanmelden via kindermusicalleiden@kpnmail.nl.
Namens het voorbereidingsteam,

Cent van Vliet

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 5 juli
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 29 juni.
Website:

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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