Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 5 juli 2015
Tweeëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 5 juli 2015
Voorganger : ds. Ad Alblas
Organist
: Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Jeugdwerk

Vieren:
Zondag 5 juli, ds. A. Alblas. Belijdenisdienst met afsluiting van de kringen
‘bewust geloven’. we lezen Marcus 6: 6b-13 over de roeping van de discipelen.
Zondag 12, ds. A. Alblas. We lezen 2 Koningen 2:23-25.
Muzikale medewerking zal worden verleend door zangeres Franciska Dukel.
Zij zingt werken van Bach en Huygens.
Zondag 19 juli, ds. J. Korf, Den Haag.
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Op een dag riep hij de twaalf leerlingen bij zich.
Hij stuurde ze twee aan twee op weg.
Hij gaf ze de macht om kwade geesten weg te jagen.
Hij zei: ‘Je mag niets meenemen op je reis.
Geen brood, geen tas en geen geld, alleen een stok.
Je mag wel schoenen dragen, maar geen extra kleren aantrekken.’
(De bijbel in gewone taal, Marcus 6:7-9)

Vanavond Evensong
Blij en trots zijn wij dat het na jaren
weer is gelukt de Evensong te laten
zingen door een Engels koor. De
Schola Cantorum van de Tewkesbury
Abbey komt naar Leiden.

Sparen voor koeien in
Changu, Nepal
Dankzij ons gemeentelid Ram
Budhadhoki hebben we als LBG direct
contact met het rampgebied in Nepal.
Dat heef t tot een aantal spontane
acties geleid. Na geld bijeen gebracht te
hebben voor onder meer onderdak
voeren we nu actie om de arme
bevolking te helpen (opnieuw) een
koe aan te schaffen. Spaart u mee?
U kunt uw bijdrage storten op iban
NL02 RABO 0157 8506 41, ten name
van Nepal Samaj Nederland, onder
vermelding van 'Dorp Changu'
De Kindernevendienst
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!

Het koor bestaat uit mannen- en
jongensstemmen en is zeer bekwaam
in het zingen van traditionele
Anglicaanse vespers.
De faam van het koor leverde vele
tournees op naar Amerika en Europa.
Deze zomer zijn ze op tournee in
Nederland en zingen ook in de
Hooglandse Kerk.
Het thema voor de Evensong is
ontleend aan de woorden van de
moslim-mysticus Rumi: ‘ondanks alles
hoor ik bij jou’. Liturg is ds. Ad Alblas,
predikant voor Bijzonder Kerkenwerk
Leiden.
De Evensong is geen concert, maar
een in het Engels gezongen
Anglicaanse vesperdienst, uitgevoerd
door in Engelse kerkmuziek
gespecialiseerde koren.
Iedereen is van harte welkom, toegang
is gratis.
Wanneer: zondag 5 juli
Waar:
Hooglandse Kerk,
Aanvang: 19.00 uur
Liturg:
Ds. Ad Alblas
Dirigent: Simon Bell
Organist: Carlton Etherington

Rolstoel
Voor mensen die graag de zondagse
eredienst willen bijwonen, maar niet in
staat zijn op eigen gelegenheid naar de
kerk te komen, is de werkgroep
'Vervoer' in het leven geroepen. Deze
werkgroep zorgt ervoor dat je per auto
van huis wordt opgehaald en na de
dienst weer wordt thuisgebracht.
De werkgroep heeft
dringend behoefte aan
een rolstoel om
bezoekers van onze
kerk het laatste stukje
tussen parkeerplek en
kerkzaal te kunnen
vervoeren. Weet u of er ergens een
rolstoel ongebruikt in een hoekje staat
weg te kwijnen? Neemt u dan alstublieft
contact op met Jan Wolzak
( jan.wolzak@gmail.com).
De werkgroep ‘Vervoer’ zou er erg blij
mee zijn!
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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:
http://www.openkerkleiden.nl/tentoonstellin
g-700-jaar-hooglandse-kerk/
Ook op de website van de LBG zijn de
foto’s van de slideshow te vinden:
www.@leidsebinnenstadsgemeente.nl

afsluiting van het jeugdwerkseizoen
voor de deelnemers aan de
Basiscatechese en aan de groep FC
Hoogland. In de zomerperiode is er
geen Basiscatechese tijdens de
kerkdienst. De kindernevendienst gaat
wel gewoon de hele zomerperiode door.
Vanaf de eerste zondag in september is
er weer Basiscatechese en dan begint
ook FC Hoogland weer.
De basiscatechese richt zich op
kinderen in de hoogste groepen van de
basisschool en in de brugklas van de
middelbare school. FC Hoogland komt
doorgaans eens per maand bijeen op
de zondagmiddag voor het gezamenlijk
bekijken van een film, gezamenlijk eten
of ergens naar toe gaan en richt zich
jongeren in de leeftijd 14+.
Meer info: Diony Breedveld
(joostdiony@casema.nl; 06-24542256)
of Jan-Peter Loof
(loofhome@gmail.com; 06-54330701)

Hooggetijde
Iedere zaterdag. Een kwartier met
muziek en meditatie tussen het
boodschappen doen door. Orgelmuziek
omgeeft de lezing van de Psalm van die
week waarover een voorganger een
korte gedachte geeft.
Het is een ‘inloopviering’ waarbij
passanten gauw even blijven staan, of
zitten. Na wat zoeken is er goede
inrichting tijdens de Hooggetijden
gevonden. Het is een soort ‘stiltehoek’
in een V-vorm bij het koororgel. De
voorganger staat achter een losse
lezenaar gelijkvloers. Hierdoor is de
concentratie veel groter bij degenen die
er echt voor gaan zitten.
Terwijl degenen die door willen lopen,
of op afstand toch wat mee willen
pikken, dat kunnen doen zonder de
anderen te storen.
Eerstvolgende hooggetijde: zaterdag 11
juli 2015, van 14:45 tot 15:00 uur in de
Hooglands kerk.
Psalm van de week: Psalm 58.
Voorganger: drs. A. Wamsteker.

Groet
Nog een paar weken
en dan gaan we de
zomervakantie in.
Kinderen zijn vrij van
school.
Een aantal
middelbare
scholieren hing hun
tas aan de vlaggenmast ten teken dat
voor hen die periode succesvol is
afgesloten. Reisplannen worden al
volop gemaakt en de reisverhalen gaan
we straks weer delen met elkaar.
De kerkelijke activiteiten gaan op een
laag pitje. Voor dringende pastorale
hulp kunt u terecht bij de scriba
(tel.0625275203) of de voorzitter
(tel.0613577348).
Een mooie zomer gewenst!
Ds. Ad Alblas.

Basiscatechese en FC Hoogland
De jeugddienst van 28 juni vormde de
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Het zal u niet ontgaan zijn:
de Hooglandse kerk bestaat 700 jaar.
Dit jubileum wordt herdacht met een groot
aantal culturele en maatschappelijke activiteiten.
Ook op muzikaal gebied is veel te genieten.
Op zondag 19 juli, 20.00 uur :
Oude muziek ensemble – Arjan Verhage (luit)
met Zinc en andere blazers :
Cornelis Schuyt en tijdgenoten.
Toegang €15,–.

Agenda
5 juli
11 juli
19 juli

Evensong
Hooggetijde
Oude muziek ensemble

19.00 uur
14.45 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 23 augustus.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 17 augustus.
Website:

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

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

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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