Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

Zondag 23 augustus 2015
Drieentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 23 augustus 2015
Voorgangers : ds. Ad Alblas en
prof. dr. J. Boersema
Organist: Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: kosten predikanten en
kerkelijk werkers.

Vieren:
Zondag 23 augustus, ds. A. Alblas en Prof. dr. J. Boersema.
De preek zal worden verzorgd door Jan Boersema . Thema van de dienst:
‘Slangen zullen zij opnemen’
Zondag 30 augustus, ds. A. Alblas. Doopdienst. We lezen volgens rooster
het verhaal van de aanraking door Jezus van de blinde man.
De doopbediening sluit daar deze zondag mooi op aan.
Zondag 6 september, ds. A. Alblas en rabbijn A. Soetendorp.
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Hooglandse Kerk
Evensong
gezongen door Adveniat Musica o.l.v. Rienk Bakker
Pim Schipper, orgel

Evensong
Vanavond, 23 augustus, zingt Adveniat
Musica o.l.v. Rienk Bakker de Choral
Evensong in de Hooglandse Kerk.

Leerhuis
Het Leerhuis zal dit jaar de ‘Bijbel in
Gewone Taal’ als uitgangspunt nemen.
Met behulp van deze vertaling zullen we
een aantal prachtige teksten te bekijken
die je anders niet zo snel zult lezen, en
zeker niet in hun geheel.
De eerste avond is dinsdagavond 22
september, Hooglandse Huys om 20.00
uur.
Dan alvast voor de agenda: 6 oktober,
27 oktober, 17 november, en
8 december.
Informatie: matthijsjdejonge@gmail.com

Om muziek voor zich te laten spreken
brengt Adveniat Musica muziek puur en
integer. Het koor richt zich dit jaar op
Engels koormuziek en muziek van
Sweelinck.
Het thema voor deze Choral Evensong
is ontleend aan de woorden van de
moslim-mysticus Rumi: ‘o vogel van de
geest, vlieg’. Liturg is ds. Ad Alblas.
Organist: Pim Schipper.
Aanvang 19.00 uur.

Kerkgeschiedenis
Op donderdag17 september gaat de
gesprekskring ‘Wat betekent de kerkgeschiedenis voor ons?” weer van
start. Om de drie weken komt de kring
bij elkaar in het Hooglandse Huys, van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot Jan de Boeft, tel. 5132657

Judith van den Berg
in Sumba
Er is een nieuw weblog verschenen van
Judith van den Berg-Meelis.
Ze vertelt daarin over een groep
jongeren uit Nederland en Duitsland die
voor bijna 3 weken in Sumba verblijven.
Judith is de afgelopen twee weken met
hen opgetrokken, terwijl ze in
gastgezinnen in Sumba logeerden. De
eerste week gingen de jongeren twee
aan twee logeren, verspreid over heel
het eiland. Iedereen is een bijzondere
levens ervaring rijker!
U kunt de weblog vinden op:
www.kerkinactie.nl/projecten waar u
zich ook kunt aanmelden als u op de
hoogte wilt blijven van haar belevenissen in Sumba. U ontvangt dan bij het
verschijnen van elke nieuwe blog een
mailtje van Judith.

Collectebonnen
Op de website van de Protestantse
gemeente
www.protestantsegemeenteleiden.nl
kunt u via de link onder
het kopje Webwinkel
collectebonnen
bestellen en betalen.
Eenmalig dient u een
account aan te maken,
uw registratienummer kunt u opvragen
bij info@kerkelijkbureauleiden.nl
onder vermelding van uw naam en
geboortedatum, of telefonisch:
071-5764145.
Bezoek wekelijks
OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl
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lichtpresentatie. Muziek, geluid en
beelden wisselen elkaar in het groot en
klein af. Kunstenaarscollectief Blauwe
Uur toont een half uur durende show
waar u beslist bij moet zijn.
De gebeurtenis op het plein van de
Hooglandse Kerk wordt in de kerk
voortgezet met een groots optreden van
vele koren. Vocale bijdragen worden
geleverd door mezzosopraan Emma
Brown en het Pancrasconcort.
Het slot wordt indrukwekkend…zoveel
is er tegelijkertijd te horen en te zien!

Kerk in het Licht
Donderdag
3 september
21.00 uur
Plein Hooglandse Kerk

Galaconcert
Een van de hoogtepunten van 700 jaar
is het galaconcert op zaterdag 12
september. De kerk wordt omgetoverd
tot een feestelijk verlichte ruimte, waarin
de sfeer van deze Oud-Hollandse
gotische kathedraal op bijzondere wijze
wordt geaccentueerd. Informatie over
kaartverkoop zijn verkrijgbaar op de
website van Stadspodia.nl

700 jaar Hooglandse Kerk
De komende weken herdenken en
vieren we dat de Hooglandse kerk 700
jaar bestaat. Er is een breed samengesteld programma opgesteld waar
velen hun medewerking aan hebben
toegezegd. Muziek en zang vormen een
belangrijk onderdeel wat velen van u
zeker zal aanspreken.

Jubileumdienst
Zondag 13 september begint om 12.00
uur de jubileumdienst die de
gebruikelijke dienst van de LBG om
10.00 uur en die van de LSE om 11.45
uur vervangt.
Het thema is ‘Geloofsbeleving in de
Hooglandse de eeuwen door’.

Hieronder een aantal activiteiten die
gaan plaatsvinden:

Festive Evensong
Eveneens op 13 september zingt de
Leidse Cantorij een bijzonder feestelijk
getinte Evensong. Aanvang 19.00 uur.

Presentatie gedenkboek
Zaterdag 5 september om 16.00 uur
wordt in de Hooglandse Kerk het boek
‘Zeven eeuwen Hooglandse Kerk’
gepresenteerd.

Nog te zien:
de tentoonstelling over
700 jaar Hooglandse Kerk
in de kooromgang

Kerk in het Licht
De kerk staat van 3 t/m 13 september
letterlijk in het licht. Het begint op
donderdagavond om 21.00 uur met een
spetterende en verrassende video-en
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Fotowedstrijd “Mijn Hooglandse Kerk”
De Hooglandse kerk is een van de blikvangers van onze
stad. Met zijn imposante ramen en zijn gedetailleerde
beeldhouwwerk trekt hij iedere keer op een andere manier
de aandacht. In het kader van 700 jaar Hooglandse kerk
wordt een fotowedstrijd uitgeschreven met als thema:
"Mijn Hooglandse kerk".
Voor nadere informatie over deze fotowedstrijd en de spelregels kunt
u terecht op: www.vriendenhooglandsekerk.nl/fotowedstrijd.
of bellen met Patrick Meijer, 06 – 48.52.39.02

Agenda
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13

augustus
sept.
sept.
sept.

17 sept.
22 sept.
27 sept.

Evensong Adveniat Musica
Moderamen
Kerkenraad
Herdenkingsdienst 700 jaar HK
Festive Evensong
Kerkgeschiedenis
Leerhuis
Evensong Leidse Cantorij

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Hooglandse Kerk
Ten huize van..
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 6 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 31 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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