Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
1 november 2015
Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 1 november 2015
Voorganger: ds. Ad Alblas en
Organist : Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: huur/onderhoud kerkelijke
gebouwen

Vieren:
Zondag 1 november, ds. A. Alblas. Met medewerking van de Leidse Cantorij.
We zijn getuige van een redelijk bizar debat tussen Jezus en de sadduceeën.
We lezen uit Marcus 12. Het thema: “Helemaal fout!”
Zondag 8 november, ds. J. Smit, Commissaris van de Koning in ZuidHolland.
Zondag 15 november , ds. R. Visser, predikant te Amsterdam-IJburg. In de
krant is regelmatig te lezen over zijn pionierswerk in de hoofdstad.
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Jezus zei verder (tegen de sadduceeën): ‘Jullie geloven niet dat de
mensen zullen opstaan uit de dood. Maar jullie kennen het verhaal over
de brandende doornstruik in het boek van Mozes toch wel? Daar zegt
God tegen Mozes: “Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.”
God is geen God van dode mensen, maar van levende mensen.
Jullie hebben het dus helemaal fout.’
Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Marcus 12:26-27.

Terugblik 700 jaar Hooglandse kerk
Het hoogtepunt van de viering 700 jaar
Hooglandse kerk is achter de rug, we
kunnen terugkijken op vele mooie
activiteiten zoals de lichtshow,
boekpresentatie, galaconcert,
jubileumdienst, e.a. Van een aantal
activiteiten zijn video-opnamen en ook
foto’s gemaakt. Op de website van
Open kerk Leiden staat een terugblik
met alle video’s die zijn gemaakt. Op de
homepage rechts boven vindt u deze
link. Mocht er op die plek inmiddels
andere informatie staan, als u zoekt op
“terugblik” vindt u deze pagina … en dat
tot in lengte van jaren.
Veel kijkplezier!
Redactie Open Kerk Leiden

Let them call home
Contact met het thuisfront. Voor de
meeste mensen de eerste handeling als
je op je vakantiebestemming bent
aangekomen of weer veilig terug bent.
Even je stem laten horen, een geruststellend bericht om de achter-blijvers te
laten weten dat het goed met je gaat,
dat je het leuk hebt. Of in het geval van
de vluchteling: dát je er nog bent. Dat je
de barre reis hebt overleeft…
Let them call
home!
Onder dit motto
is M25 Leiden
een financiële
bliksemactie
gestart. Met een
beltegoed van
€10,- kunnen
Syrische vluchtelingen één uur
telefoneren!
De collecte voor de diaconie op zondag
25 oktober was geheel voor deze actie
bestemd. Als u daarbij niet in de
gelegenheid was stort dan uw bijdrage
per omgaande op rekening
NL46 INGB 0000 097065 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente Leiden
o.v.v. Call Home.
Met de opbrengst koopt M25 Leiden
aan het begin van de week sim-kaarten
en deelt ze vervolgens uit in de
noodopvang in Leiden.
Opdat zij contact kunnen houden met
hun achterblijvers en dat
geruststellende telefoontje kunnen
plegen.
Voor meer informatie:
Tamara Breton
coördinator M25 Leiden
Diaconaal Centrum De Bakkerij
tamarabreton@debakkerijleiden.nl
071-514.49.65 of 06-29.57.10.73.

Aan een onbekende vluchteling.
Kerk-in-Aktie helpt vluchtelingen
wereldwijd. Naast alle noodhulp die
Kerk-in-Aktie namens ons verleent,
heeft ze dit keer een actie waarbij u
persoonlijk iets kunt doen.
Dat kan zo: koop een kaart, schrijf er in
het Engels een wens op en doe deze in
de doos die 8 en 15 november op de
informatietafel zal staan. De diakenen
zullen deze kaarten dan 21 november
op de landelijke Diakoniedag in Utrecht
inleveren. Kerk-in Aktie zal dan deze
kaarten via haar internationale contacten in Libanon, Lesbos, Lampedusa en
in Nederland verspreiden. Samen met
1800 protestantse gemeenten kunnen
we vluchtelingen een teken van hoop
geven. Voorbeeld van een Engelse
tekst op uw kaart:
A terrible injustice is happening. We’ve
never felt so close to misery and
suffering. We want to let you know you
are not alone. We pray for a better
future for you.
Toos Boersema.
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Verdiepingskring
Donderdag 15 oktober hadden we een
boeiende avond waarbij Henny in de
huid van Elia kroop. Dat leverde voor
een ieder van ons weer verrassende
inzichten op. Inzichten en ideeën waar
we nog niet mee klaar zijn.
De volgende keer zal een ander ons
weer meenemen als Elia.
We lezen daarbij
telkens een deel uit het
boek “De vijfde berg”
van Paulo Coelho.
We ontmoeten elkaar
weer op donderdag 5
november om 20.00
uur in het Hooglandse
Huijs.
Nieuwe deelnemers
kunnen zich melden per email:
gerda.c.hamoen@gmail.com.
Gerda Hamoen

de Pieterskerk, waarin het Bredero
Consort onder leiding van Henk Gijzen
cantate BWV 186a “Ärgre dich, o
Seele, nicht” zal uitvoeren. Solisten zijn
Marjon Strijk (sopraan), Arco
Mandemaker (tenor) en Frits Karskens
(bariton).

Gezamenlijke vesperviering
Op zondag 8 november vieren wij weer
de jaarlijkse gezamenlijke vesperdienst
van de drie geloofsgemeenschappen uit
de Leidse binnenstad, het Cluster
Binnenstad, bestaande uit de Marekerk,
de Leidse Binnenstadsgemeente en de
Leidse Studenten Ekklesia. De viering
vindt plaats om 19.00 uur in de
Marekerk en heeft een muzikaal
karakter. De koren van de drie kerken,
de Leidse Cantorij, Mare Vocale en
Schola Cantorum verlenen hun
medewerking aan de dienst.
Dit jaar staan de zaligsprekingen
centraal.
Het bijzondere van deze vespervieringen is in mijn ogen de manier
waarop de
drie
geloofsgemeenschappen
elkaar
ondanks
alle verschillen kunnen ontmoeten rond
een tekst of rond een thema, zoals dit
jaar rond de zaligsprekingen.
Op deze wijze bezielt de jaarlijkse
vesperviering het samenwerkingsverband van het cluster op een
bijzondere wijze.
Wij kijken uit naar de viering van dit jaar
en nodigen u hartelijk uit om eraan
deel te nemen.
Christiane van den Berg-Seiffert

25 jaar Cantatediensten in Leiden
Op 25 oktober vierde de Stichting
Cantate Domino haar 25-jarig bestaan
met de uitvoering van het “Magnificat”
van J.S. Bach in de Pieterskerk.
De stichting draagt zorg voor de serie
Cantatediensten op zondagavonden in
de Pieterskerk en Hooglandse Kerk. Er
is flinke belangstelling voor, zowel van
bezoekers als van deelnemende koren
en musici. Bijzonder karakteristiek is dat
in deze diensten een Cantate van J.S.
Bach klinkt in de omgeving waarvoor
die gemaakt werd: in een kerk en
binnen de kerkelijke viering. De
kerkdienst wordt geheel in het teken
van de Cantate opgebouwd, met
achtergrondinformatie over de muziek
en uitleg van de teksten.
De eerstvolgende cantatedienst is op
zondag 29 november om 19.00 uur in
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Geef ook!
We roepen u op om stil
te staan bij onze
medemensen in nood.
Wilt u hen concreet
helpen met uw gift?
Uw bijdrage is zeer
welkom op rekening
NL89 ABNA 0457457457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Noodhulp Vluchtelingen.

Agenda
4 november
5 november
8 november
11 november
17 november
19 november

Moderamen
Verdiepingskring
Vesperviering (Cluster)
Kerkenraad
Leerhuis
Kring kerkgeschiedenis

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

Hooglandse Huys
Marekerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 15 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 9 november.
Website:

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

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

De digitale snelweg…
De Leidse Cantorij, het Pancras Consort en de Stichting Cathedral Organ Leiden zijn ook te
vinden op Facebook en Twitter.
Bezoek ook regelmatig de Open Kerk Leiden op 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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