Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
29 november 2015
Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 29 november 2015
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Theo Visser

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: kosten predikanten en
kerkelijk werkers

Vieren:
Zondag 29 november, ds. A. Alblas. We vieren de Eerste Advent en volgen
daarbij het project van de kindernevendienst. Blokfluitiste Liesbeth Boertien
verleent met een aantal leerlingen haar muzikale medewerking. Thema:
“Stomverbaasd”, over de engelervaring van Zacharias.
Zondag 6 december, ds. A. Alblas. Met medewerking van de Leidse Cantorij.
Thema: “de groeten van God”, over het bezoek van de engel aan Maria.
Zondag 13 december , ds. A. Alblas. Thema: “Alle goeds”, over de
ontmoeting tussen Elisabeth en Maria.
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Nieuwe Jongerenbijeenkomsten
Diakonale dag 2015
Adventsproject Kindernevendienst
Verdiepingskring
Gevraagd
Lekker eten met de feestdagen
Vanavond in de Pieterskerk om 19.00 uur:

Cantatedienst
m.m.v. Bredero Consort o.l.v. Henk Gijzen
uitgevoerd wordt cantate BWV 186a “Ärgre dich, o Seele, nicht”
Marjon Strijk, sopraan
Arco Mandemaker, tenor
Frits Karskens, bariton

Nieuwe jongerenbijeenkomsten
In oktober vond de eerste jongerenbijeenkomst nieuwe stijl van dit seizoen
plaats. Op 8 november was de tweede
ontmoeting in de nieuwe Burchtzaal.
Eerst gingen de jongeren van de
Basiscathechese tijdens de dienst met
de kinderen van de kindernevendienst
naar het Hooglandse Huys.
Dit jaar is voor een andere opzet
gekozen. Jongeren vanaf 12 jaar
komen tijdens een gewone dienst van
de LBG bij elkaar voor hun eigen dienst.
We beginnen met koffie of thee en iets
lekkers en een kort, meditatief moment.
Daarna wordt er een onderwerp
behandeld dat te maken heeft met de
Bijbel. Zo hebben we de eerste keer
met de jongeren nagedacht over de
invulling van de jeugddienst. Tijdens de
tweede bijeenkomst hebben we een
Bijbelquiz gedaan.
Iedere tweede zondag van de maand
komen we bij elkaar, vanaf nu steeds in
de Burchtzaal in de Hooglandse Kerk.
De ingang van deze zaal is te vinden
tegenover het nieuwe orgel.
Zit jij op de middelbare school? En wil je
een keertje komen kijken of je het leuk
vindt? Kom dan op 13 december om
10.00 uur naar de Burchtzaal!

een presentatie bij van Geesje
Werkman over de stand van zaken in
de Vluchtelingenwereld. Kerk In Aktie
steunt langs de vluchtelingenroute de
kleine kerken die doen zoveel als ze
kunnen. Ook gaf ze een overzicht van
de “bed, bad en brood”-regeling voor
uitgeprocedeerde en ongedocumenteerden. Deze regeling moet door de
afzonderlijke gemeenten worden
uitgevoerd. Ook de gemeente Leiden
werkt aan een plan hiervoor.
Toos Boersema / Adri Lindthout

Adventsproject
Kindernevendienst
Het adventsproject heet dit jaar
‘Hemelse boodschappen’, omdat de
hemelse boodschapper Gabriël een
nieuwe toekomst komt aanzeggen met
de aankondiging van nieuw leven. Een
hemelse boodschap voor Zacharias &
Elisabeth en voor Maria. We werken bij
dit project met een drieluik dat op een
tafel vooraan in de kerk komt te staan.
Aan de zijflappen van het drieluik
komen posters te hangen. Bij het
drieluik staat ook een versierde doos
waarin elke week iets anders zit.
Op de eerste
advents-zondag,
op 29 november
a.s. ontvangen
de kinderen een
bijzondere
decemberkalender,
genaamd
Sporen van licht.
Het is geen
gebruikelijke
adventskalender met vakjes, maar een
kalender met verhaaltjes, gedichtjes en
werkjes voor elke dag tot en met 25
december.

De leiding

Diakonale dag 2015
Hebt u wel eens meer dan 1000
diakenen bij elkaar gezien? Wij wel! We
waren 22 november in de Beatrixhal te
Utrecht waar 1200 diakenen bijeen
waren om zich te laten inspireren en
informeren voor hun werk. ’s Ochtends
was er een gezamenlijk programma ,
waar onder andere ds. Rob Visser, die
laatst bij ons preekte, een inspirerend
verhaal hield over zijn werk op IJburg.
Laat je zien in de wereld, was zijn
boodschap. ’s Middags woonden we
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Als kinderen willen meedoen aan het
toneelstuk, dat op Kerstavond tijdens de
vroege kinderdienst wordt opgevoerd,
kunnen zij zich opgeven bij Kathelijne
Alblas door een e-mailtje te sturen:
kathelijne.alblas@live.nl.

Mocht u geen spullen hebben, maar
liever willen doneren, dan kan dat via
de bankrekening van de kerk onder
vermelding van ‘hulp asielzoekers’.
(NL30INGB0000111806 van de Leidse
Binnenstadsgemeente). Daarmee
kunnen ook meer Bijbels in de
Perzische taal worden aangeschaft.
Mocht u ideeën hebben en anderszins
willen helpen, bij voorbeeld de
taallessen of gewoon kennis willen
maken en hen uit willen nodigen voor
een kopje thee of koffie, dan kunt u
contact opnemen met Gerrie van
Rooijen via gerrie182@hotmail.com. Bij
deze willen we u ook hartelijk
bedanken, alvast voor de spullen en
andere vorm van hulp, maar in de
eerste plaats voor het welkom in de
kerk. De ontvangst is hartverwarmend
en doet hun heel goed.

Op zondag 27 december a.s. is
er GEEN KINDERNEVENDIENST. De
ervaring leert dat na twee dagen van
kerstvieringen, er op de eerstvolgende
zondag weinig kinderen aanwezig zijn
in de kerk. Om die reden zien wij (ook)
dit jaar af van een kindernevendienst.
De werkgroep Kindernevendienst

Gevraagd
Voor de asielzoekers die momenteel
regelmatig de kerkdiensten bijwonen
(mannen en vrouwen), zijn we op zoek
naar kleding en fietsen. Nu het weer
kouder wordt is er behoefte aan warme
kleding, zoals dikke truien maar ook
jassen, sokken, schoenen, mutsen en
sjaals. Voor hun mobiliteit zijn fietsen
(dames en heren), tweedehands maar
wel functionerend, heel fijn. Momenteel
lopen zij vaak naar de stad, ook als het
regent. Paraplu’s en anonieme ovchipkaarten zijn dus ook welkom.
Eén ding is erg belangrijk voor u te
weten, n.l. dat deze inzameling
alleen bestemd kan zijn voor de boven
genoemde personen omdat dit geen
algemene inzameling betreft. Wij
mogen wel als kerk direct aan personen
materiële zorg aanbieden. Daarom is
het noodzakelijk dat u eerst contact
opneemt met Gerrie van Rooijen
(gerrie182@hotmail.com), zij en haar
man Majid zijn namens onze gemeente
de contactpersonen en kunnen dus het
beste bepalen hoeveel er (nog) nodig
is.

Gerrie & Majid

Lekker eten met de feestdagen?
Op zondag 13 december organiseert de
commissie ZWO samen met de
Ecclesia weer een
inzameling voor de
Voedselbank. Vaak
is er bij het voedsel
een tekort aan
eiwitrijke produkten.
Daarom vragen we
vooral : vis en vlees
in blik, peulvruchten gedroogd en in
blik, noten, houdbare melk, gedroogde
vruchten en zilvervliesrijst. Ook
toiletartikelen als shampoo en
tandpasta zijn welkom. U doet er de
bezoekers van de Voedselbank een
groot plezier mee!
De commissie ZWO.
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Schrijfmarathon 10 december.
Op woensdag 10 december kunt u in het
Leidse stadhuis van 10 uur ’s morgens tot
10 uur ’s avonds brieven schrijven aan
politieke gevangenen.
Amnesty International verspreidt deze brieven
en veel gevangenen vatten moed na zo’n brief
of krijgen verlichting van hun straf.
Zelfs vrijlating gebeurt soms.
Voorbeeld brieven en pen en papier zijn
beschikbaar.
U bent hartelijk welkom.

Agenda
29 november
30 november
2 december
6 december
8 december
10 december

Cantatedienst
Verdiepingskring
Kerkenraad
Koorvesper
Leerhuis van Matthijs de Jong
Kring Kerkgeschiedenis

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

Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 13 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 7 december.
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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