Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
15 november 2015
Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 november 2015
Voorganger: ds. R. Visser
Organist : Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Wijkgemeente

Vieren:
Zondag 15 november, ds. R. Visser, predikant te Amsterdam-IJburg.
In de krant is regelmatig te lezen over zijn pionierswerk in de hoofdstad.
Zondag 22 november, ds. A. Alblas, zondag “Christus Koning”, de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Een dienst van Schrift en Tafel, met gedachtenis
aan onze overleden dierbaren. De lezing is uit Openbaring 1.
Zondag 29 november, ds. A. Alblas. Eerste Advent.
Blokfluitiste Liesbeth Boertien zal met een aantal leerlingen muzikale
medewerking verlenen.
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Dinsdag 24 november, TV- opname

NEDERLAND ZINGT
in de Hooglandse Kerk
aanvang is 19.45 uur.
Vanaf 18.45 uur zijn de deuren open.
Gratis kaarten zijn te bestellen via nederlandzingt.nl. of per telefoon 035) 647 4645
(tijdens kantooruren)

of per telefoon:

Vooruitblik en vertrouwen
Ds. Ad Alblas heeft ons onlangs
ingelicht over het moment waarop hij
van zijn pensioenrechten gebruik kan
gaan maken. Dat is in de zomer van
2017. Dat duurt weliswaar nog ruim
anderhalf jaar, maar de tijd gaat snel.
Dominee Alblas maakt met zijn
bekendmaking de weg vrij voor het tijdig
starten van de voorbereidingen voor de
beroepingsprocedure. Tot zijn en onze
vreugde kunnen we daarbij op grond de
onlangs vastgestelde uitkomsten van de
matrix uitgaan van een voltijds
predikantsplaats. De kerkenraad hecht
bijzonder aan voortzetting van de diep
verankerde band met Bijzonder
Kerkenwerk.
De volgorde van voorbereiding is dat
eerst gewerkt wordt aan het opstellen
van een proﬁel van onze gemeente. Tot
ongeveer mei 2016 gaan we met elkaar
vaststellen wie we als LBG zijn en
welke ontwikkelingen we voor de
komende jaren van belang vinden.
Daarvoor zal de kerkenraad aan de
hand van een korte notitie de
verschillende kringen, groepen en
gemeenteleden benaderen. Daarnaast
is een blik van buiten waardevol. Hoe
wordt daar de LBG gezien en ervaren?
Deze periode kan als voorbereidende
fase worden gezien.
Vanaf mei 2016 kan dan het
beroepingswerk ter hand worden
genomen. Dat begint met het melden
van de vacature aan de Algemene
Kerkenraad. Vervolgens gaan we op
basis van het proﬁel van de gemeente
een proﬁel voor de predikant opstellen.
Als alles meezit, hopen we in de zomer
van 2017 een nieuwe predikant te
hebben gevonden.
We onderstrepen graag dat ds. Alblas
voor de volle honderd procent onze

predikant is tot het moment van zijn
afscheid. Hij nodigt ons van harte uit om
ook deze twee jaren zijn ervaring en
inzichten en pastorale aandacht ten
volle te benutten. Het vertrouwen van
ds. Alblas en de kerkenraad dat een
uitstekende opvolger kan worden
gevonden, geeft goede moed om de
voorbereidingen daarvoor te beginnen.
Wij vertrouwen daarbij op ieders steun
en meedenken. Bovenal is onze hoop
op God die de Bron van ons geloven en
gemeentezijn is.
De kerkenraad van de LBG

Gedachtenisdienst
Volgende week zondag, 22 november,
is de jaarlijkse gedachtenisdienst.
Daarin noemen
we de namen
van de
overleden
gemeenteleden
van het
afgelopen
kerkelijk jaar
(november 2014-november 2015).
Daarbij wordt voor ieder van hen een
kaarsje ontstoken en op de liturgische
verbeelding geplaatst door familieleden.
Daarna worden 3 grote kaarsen
ontstoken: 1 voor alle bekenden die zijn
gestorven, 2 voor de doden wereldwijd,
3 voor allen die al weer meer dan één
jaar zijn overleden.
Op verzoek van gemeenteleden is er
ook de mogelijkheid om de naam te
laten noemen van een (nauw)
verwante/bevriende die het afgelopen
kerkelijk jaar is gestorven. Hiervoor
graag aanmelding per mail bij de
wijkpredikant vóór 20 november.
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Inspiratieavond Kerk in Aktie
Onlangs waren enkele leden van de
ZWO-commissie op een inspiratieavond van Kerk in Aktie. Het meeste
indruk maakte daar een presentatie van
een jonge vrouw uit Zuid-India. Zij
vertelde ons over de Bala Bata
beweging, een beweging in gang gezet
door de protestantse kerk van India .
Deze beweging ontfermt zich over de
kinderen van 4 tot 12 jaar van de Dalith,
de onaanraakbaren. Deze kinderen
worden voor en na schooltijd in groepen
van 40 opgevangen door begeleiders
die hen trainen in sport en spel, hygiene
en o.a. in het opzetten van moestuintjes
bij hen thuis. De Dalith horen tot de
armste bevolkingsgroep van India. De
Bala Bata beweging bouwt aan het
zelfvertrouwen van kinderen, wat hun
schoolsucces vergroot. In de uren voor
en na schooltijd zijn hun ouders beide
vaak voor werk al ver van huis en door
het werk van de Bala Bata wordt ook de
schooluitval verminderd. Er zijn nu 1000
van zulke groepen, waarvan er 250
door Kerk- in- Aktie worden betaald.

Leiden acht Sociale Wijkteams
opgestart. De sociale werkers van deze
teams kunnen bij allerlei problemen
helpen deze te ondersteunen of op te
lossen. Als zij dat zelf niet kunnen,
kunnen zij uitzoeken hoe andere hulp te
krijgen is. Voor Elkaar Leiden is een
netwerk van christelijke organisaties in
Leiden.
Toos Boersema.

TV- opname
NEDERLAND ZINGT
In de Hooglandse
Kerk
Op dinsdag 24
november neemt de
Evangelische Omroep het programma
Nederland Zingt op in de Hooglandse
Kerk. Aan deze opname werken
bijzondere koren mee, waaronder de
Leidse Cantorij onder leiding van Hans
Brons en Vocaal Ensemble Confianza
onder leiding van Bert Noteboom.
Leiden is dé studentenstad bij uitstek.
Bijzonder is dan ook de medewerking
van leden van christelijke Studentenvereniging Panoplia.
Ook is er een verrassende bijdrage van
een nieuw ensemble!
Martin Zonneberg bespeelt het orgel en
de samenzangleiding is in handen van
Marco den Toom.
De EO nodigt iedereen van harte uit
om mee te zingen.

Joost van Kempen
Toos Boersema.

Voor Elkaar
Het netwerk Voor Elkaar
Leiden belegde onlangs
een informatieochtend
voor diakenen . Het
onderwerp was: hoe
ontdek ik bij bezoekwerk aan ouderen
of hun situatie nog goed is of dat er iets
niet in orde is. De GGD noemt dat “het
niet-pluis gevoel”. In filmpjes werden er
verscheidene situaties gespeeld en met
vraag en antwoord tussen de zaal en de
GGD voorlichter werden verschillende
actiemogelijkheden verkend. Sinds de
gemeente meer taken heeft op het
gebied van zorg zijn in de gemeente

Gratis kaarten
zijn te bestellen via nederlandzingt.nl.
of per telefoon:
035) 647 4645 (tijdens kantooruren)
De aanvang is 19.45 uur.
Vanaf 18.45 uur zijn de deuren open.
In verband met de opname dienen
bezoekers vóór 19.30 uur aanwezig te zijn.
Programmaboekje wordt uitgereikt.
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Serve the Sint City Leiden
GEMEENTEBIJEENKOMST
Op zondag 13 december is er
aansluitend aan de kerkdienst een
bijeenkomst voor alle gemeenteleden die ongeveer een uur duurt.
Ds. Alblas geeft dan nadere
informatie en beantwoordt vragen.
Daarna geeft de kerkenraad aan
wat er (allemaal) moet gebeuren om
een nieuwe predikant te beroepen.
Vervolgens is er alle gelegenheid
om uit te wisselen wat u belangrijk
vindt voor de bezinningsperiode tot
mei 2016.

Sinterklaasactie
van de Stichting
Voor Elkaar
In deze moeilijke tijden, willen we
kinderen van gezinnen die het
financieel gezien moeilijk hebben, tóch
een leuk Sinterklaasfeest bezorgen.
Dit willen we doen door cadeautjes in te
zamelen en deze uit te delen aan
gezinnen die krap bij kas zitten.
Het is mooi om zo tot zegen en bloei te
zijn voor onze stad!
Wat houdt het in?
We vragen u om een cadeautje van
€10,- te kopen voor een meisje of
jongetje van een bepaalde leeftijd en
deze op zaterdagochtend 28 november
tussen 9:00 en 10:00 uur bij ons in te
leveren op Herengracht 66 Leiden
(Herengrachtkerk).
Alle cadeautjes worden zaterdagochtend 28 november verzameld en
ingepakt en ´s-middags bij de gezinnen
thuisbezorgd, zodat ze 5 december een
leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren!
Vind u dit ook een leuk project en wilt u
meehelpen (doneren mag ook) dan
kunt u zich aanmelden via de website:
www.VoorElkaarLeiden.nl
Op deze website kunt u ook alles lezen
over het werk van Voor Elkaar Leiden.
Met hartelijke groet
namens het team,

Gemeenteleven
Zoals een aantal mensen weet, verblijft
Cor van de Keur al enige tijd in het
verpleeghuis Leythenrode. Hij heeft
daarvoor in het ziekenhuis een
dotterbehandeling ondergaan. Zijn
lichamelijke en geestelijke conditie
maakt het niet meer mogelijk
zelfstandig te wonen. Op dit moment
wordt gekeken naar een blijvende
woonomgeving waar de noodzakelijke
zorg kan worden gegeven. Cor zou het
prijs stellen een teken van leven uit de
gemeente te ontvangen. Dat kan via
een kaartje of een bezoek.
Op woensdag en zaterdag is er meestal
iemand die op bezoek gaat.
Het adres is: verpleeghuis Leythenrode,
Hoogmadeseweg 55, 2351 CP,
Leiderdorp. Afdeling Wijde Aa, kamer 6.

Annelies van Ingen Schenau

Gesprekskring
Kerkgeschiedenis
Donderdag 19 november komt de
gesprekskring ‘kerkgeschiedenis’ bij
elkaar van 10.00 tot 12.00 uur in het
Hooglandse Huys. Gespreksleider is
Jan den Boeft. (Tel. 51326567)

Verdiepingskring
De eerstvolgende verdiepingskring is
maandag 30 november om 20.00 uur
in het Hooglandse Huys. Informatie
bij Gerda Hamoen,
gerda.c.hamoen@gmail.com
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“Jij zult mij een zorg zijn”
Dit is het motto van het Diaconaal
Weekend dat vandaag de tweede dag
beleeft.
De diaconie in onze kerken draagt al
eeuwenlang zorg voor deze ‘schatten
van de kerk’: de kwetsbaren, armen,
zieken, gevangenen en vreemdelingen.
Tegen hen zegt zij: Jij zult mij een zorg
zijn”. Om bij die gedachte nog eens
concreet stil te staan en inspiratie op te
doen voor de diaconie en wijkgemeenten is er vanmiddag een Diaconale
Impuls bijeenkomst, georganiseerd door
Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Een folder wat er zoal langskomt
vanmiddag vindt u op de informatietafel
in de kerk.
U bent van harte welkom!
Tijd: van 12.00 tot 16.00 uur
Plaats: De Bakkerij, Oude Rijn 44

Judith van den Berg
vanuit Sumba:
Een Nieuwe wind die
Waait
Voor het eerst in de
geschiedenis van de
Timorese kerk is een vrouwelijke
synodevoorzitter gekozen: Mery
Kolimon. Mery is mijn collega op de
universiteit. In eerdere blogs schreef ik
al over de stille revolutie van vrouwelijke predikanten in de Timorese kerk.
Het wachten was dus op de eerste
vrouwelijke leider. Maar tegelijkertijd is
het ook een wonder omdat de Timorese
samenleving nog zo door-en-door
patriarchaal is en door macht, status en
mannen gedomineerd wordt. Nog
belangrijker dan haar vrouw-zijn, is
Mery's oprechte strijd tegen onrecht,
geweld en gekonkel in de Timorese
samenleving en kerk. Dat heeft haar de
meerderheid van de stemmen opgeleverd. Binnenkort begint ze aan de
uitdagende en zware taak om de
Timorese kerk te hervormen.

------------

Gezamenlijke vesperviering
Cluster Binnenstad

31 oktober Hervormingsdag
En die hervorming is nodig. Gepast ook,
want 31 oktober is het Hervormingsdag,
bijna 500 jaar geleden na de 95
stellingen van Luther in 1516. Niet
alleen een gedenkdag- maar een
blijvende opdracht voor de kerk “De
hervormde kerk moet zich telkens
opnieuw hervormen
Foto: Sytske Visscher

Nieuwe weblog van Judith
Het hele verhaal van Judith kunt u lezen
op haar weblog, te vinden op
www.kerkinactie.nl/projecten waar u
zich ook kunt aanmelden als u op de
hoogte wilt blijven van haar werk in
Sumba.

Vorige week zondag werd in de Marekerk de
jaarlijkse gezamenlijke vesperdienst van de
drie geloofsgemeenschappen, LSE, Marewijkgemeente en LBG, gevierd waarin de zaligsprekingen in woord en muziek centraal
stonden. De koren van de drie kerken werkten
aan de dienst mee.
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Kerstbonnenactie De Bakkerij
Ook dit jaar wordt in de Protestantse Gemeente
Leiden gecollecteerd voor de kerstbonnenactie.
Kerstbonnen zijn tegoedbonnen van €10.00 die
vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in
Leiden. De bonnen gaan naar mensen, gezinnen
die het, ook in de ogen van hulpverleners echt nodig
hebben; daarbij wordt niet gekeken naar afkomst of
religie. Voor informatie: pr@debakkerijleiden.nl

Agenda
15 november
17 november
19 november
24november
25 november
29 november
30 november

Diaconaal Weekend
Leerhuis
Kring Kerkgeschiedenis
TV- opname Nederland Zingt
Moderamen
Cantatedienst Bredero Concort
Verdiepingskring

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

De Bakkerij
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Pieterskerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 november.
Website:

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

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

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

6

