Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
13 december 2015
Drieëntwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: jongerendiaconaat Leiden
Hooglandse Kerk

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 13 december 2015
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Theo Visser

Vieren:
Zondag 13 december, ds. A. Alblas. Derde Advent. Thema “Alle goeds”.
We horen over de ontmoeting van Maria met Elisabeth.
Zondag 20 december, ds. ds. Arnold Vroomans. In deze dienst zal hij de
verhaallijn van ons project vervolgen en gaat het over de geboorte van
Johannes. Thema : “Net niet”.
Kerstmorgen, ds. A. Alblas. ‘God neemt het woord en legt het in de kribbe’.
Medewerking door de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Met het engelenlied als kerntekst is het thema: ‘de hemel op aarde’.
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Kerstnacht in de Pieterskerk
Kinderviering: 18.30 uur
Vroege Kerstnachtdienst: 20.30 uur
(zonder toegangskaarten)
Late Kerstnachtdienst 22.30 uur Met (gratis) toegangskaarten

Voorganger ds. Ad Alblas
Meer informatie zie elders in deze op de Hoogte

Kerstnachtdiensten
in de Pieterskerk
Samen met Bijzonder Kerkenwerk
Leiden viert de Binnenstadsgemeente
de kerstnacht in de Pieterskerk.

Medewerking verleent het Gospel &
Soul Choir Elijah o.l.v. Trea Kuijsten
met toetsenist, Gover van der Kolm.
Trompet klanken door Anne Oelers en
Arthur Kerklaan klinken samen met
het Van Hagerbeer orgel bij de samenzang en ook solo.
We zingen deze nacht vooral oude
bekende kerstliederen.

Kinderviering: 18.30 uur
Allereerst is er
een kerstfeest
voor de kinderen
met hun ouders
en familie. Op
het podium wordt
het kerstverhaal
uitgespeeld door kinderen, met dominee Alblas als verteller. Een jongerenensemble speelt kerstmuziek.

Voorganger en thema
Dominee Ad Alblas is de voorganger.
Hij koos samen met het voorbereidingsteam het thema ‘op de vlucht’.
Daarin hoor je dat het kerstkind niet
thuis geboren werd en snel erna moest
vluchten.
Vluchtelingen in Leiden worden uitgenodigd voor deze vieringen enzien van vertalingen in het Syrisch,
Farsi en Engels.

Vroege Kerstnachtdienst: 20.30 uur
Er is al ruim van te voren muziek, met
orgel, samenzang en het koor. Deze
dienst is zonder toegangskaarten
toegankelijk, maar: vol is vol!

Na de dienst..
Straks, na de kerkdienst is er de al
eerder aangekondigde
gemeente bijeenkomst voor alle
gemeenteleden
over de predikantswisseling, voorjaar 2017.
Ds. Alblas geeft nadere informatie en
beantwoordt vragen. Daarna geeft de
kerkenraad aan wat er (allemaal) moet
gebeuren om een nieuwe predikant te
beroepen. Er zal vervolgens alle
gelegenheid zijn om uit te wisselen wat
u belangrijk vindt voor de bezinningsperiode tot mei 2016. De bijeenkomst
zal ongeveer een uur duren en u bent
van harte uitgenodigd.

Late Kerstnachtdienst: 22.30 uur
Het programma van de late
Kerstnachtdienst is hetzelfde als
van de vroege.
Voor de late dienst worden gratis
toegangskaarten uitgegeven in de
Hooglandse Kerk, vandaag en volgende
week na de dienst van de LBG en
tijdens kantooruren in de Pieterskerk
(Kloksteeg 16) en Visitors Centre/
VVV (Stationsweg 41)
Meer informatie op de website:
www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl.
Muziek Gospel & Soul Choir Elijah

Bezoek wekelijks
OPEN KERK LEIDEN:
www.openkerkleiden.nl

KERK LE Bezoek wekelijks
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in hun hart voelen, willen we via deze
weg hun erkentelijkheid en grote dank
uitspreken. Ze lazen over de Goede
Herder tijdens een Bijbelstudie en zij
weten dat zich veilig mogen voelen, te
midden van de kudde. Momenteel bent
u het, die voor hen ook als een herder
is. Dit deed ons denken aan de tekst uit
Mattheus 25:35, waarin Jezus zegt:
“Want ik had honger en jullie gaven me
te eten, ik had dorst en jullie gaven me
te drinken. Ik was een vreemdeling en
jullie namen mij op”
In het Perzisch: 25:35
متی
 تشنه بودم،زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید
 غریب بودم مرا جا دادید،سیرآبم نمودید

OPEN KERK LEIDEN:

Nederland zingt..
De EO tv opname van ‘Nederland Zingt’
vanuit de Hooglandse Kerk op 24
november j. l. werd gisteravond
uitgezonden om 19.00 uur Ned. 2.
Heeft u de uitzending gemist en wilt u
deze toch bekijken,
zoek dan op npo.nl of TV gemist van
Ziggo.

Hartelijke groeten,
Gerrie van Rooijen

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.

Koorvesper
In tegenstelling tot eerdere berichten is
de eerste koorvesper van dit seizoen op
24 januari 2016 om 17.00 uur in het
Hoogkoor van de Hooglandse Kerk.
met vriendelijke groet,
Theo Visser

De leiding

Nieuws
van de Iraanse gemeenteleden
Want dat is hoe de mannen en vrouw,
die de zondagse diensten bijwonen,
zich voelen! Zij worden opgenomen
door u als mensen die erbij mogen
horen. De hartelijkheid en zelfs
huiselijke gezelligheid die zij van u
ontvangen, brengen veel teweeg. De
sociale contacten opgedaan in de kerk
hebben geleid al tot een fiets, kleding,
paraplu’s, sportschool-abonnementen
en zelfs uitnodigingen voor etentjes
thuis. Fantastisch!
Omdat er met Nederlandse woorden
nog niet uitgedrukt kan worden, wat zij

Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend
vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Uit: Liedboek 598
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Adventsconcert Leidse Cantorij
“A processin of carols and anthems”
Het adventsconcert van de Leidse Cantorij vormt
de afsluiting van het feestelijke herdenkingsjaar 2015.
Medewerking wordt dit jaar verleend door componiste
en mezzo- sopraan Emma Brown. Theo Visser bespeelt
niet alleen het fraaie De Swart-Van Hagerbeerorgel uit
1565/1637, maar ook het recent geplaatste en nog niet
geheel voltooide Father Willisorgel uit 1892.

Foto: Niek Bavelaar

Adventsconcert Leidse Cantorij, Hooglandse Kerk, zondag 20 december 2015.
Aanvang 20.15 uur, deur open: 19.30 uur. Toegang vrij.

AGENDA
13 december
17 december
20 december
24 december
31 december

Gemeentebijeenkomst
Oecumenische vesper
Adventsconcert Leidse Cantorij
Kinderkerstviering
Kerstnachtdienst 20.30 uur en
Oudejaarscantatedienst

12.00 uur
19.30 uur
20.15 uur
18.30 uur
22.30 uur
17.00 uur

Hooglandse Huys
Lutherse Kerk
Hooglandse Kerk
Pieterskerk
Pieterskerk
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 27 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 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.

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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