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Binnenstadsgemeente
27 december 2015
Drieëntwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 27 december 2015
Voorganger: ds. Francoise Weber
Organist : Theo Visser

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

Vieren:
Zondag 27 december, ds. F. Weber. Thema: Mantel der Gerechtigheid.
Donderdag 31 december, 17.00 uur, ds. A. Alblas. Oudejaarsgebed,
Cantatedienst met het Leids Cantate Consort. Thema: God denkt aan ons.
Vrijdag 1 januari, ds. A. Alblas. Om 10.00 uur nieuwjaarsontmoeting en
aansluitend om 10.15 uur een ochtendgebed voor het nieuwe jaar.
Zondag 3 januari, ds. A. Alblas. Epifanie. We vieren de doopherinnering,
waarbij de kinderen hun doopkaars als herinnering aan hun doop mogen
aansteken. Uiteindelijk zal de hele gemeente aan deze rite deelnemen.
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Jesaja 61:10a
De inwoners van Jeruzalem zullen zeggen:
‘Wij zingen van vreugde, we juichen voor de Heer.
Want hij leerde ons om eerlijk en goed te leven, en hij maakte
van Jeruzalem een veilige en prachtige stad!
Uit : Bijbel in Gewone Taal

Oudejaarscantatedienst
Het Leids Cantate Consort o.l.v. Iason
Marmaras
brengt cantate
BWV 196 ‘Der
Herr denket an
uns’ van J.S.
Bach ten
gehore.
Solisten zijn: Andrea Tjäder (sopraan),
lason Marmaras (tenor), en Yonathan
van den Brink (bas).
Dat gebeurt tijdens het oudejaarsgebed,
samen met de Leidse Binnenstadsgemeente, in de Hooglandse Kerk,
aanvang om 17.00 uur.
Voorganger is ds. Ad Alblas en het
thema luidt: ‘God denkt aan ons…’.

Als je geen doopkaars meer hebt, is dat
geen probleem, er worden kaarsen
uitgedeeld.
Het wordt een mooie dienst!
Marius van der Heul

Gemeentebijeenkomst
Op zondag 13 december vond de
eerste gemeentebijeenkomst plaats in
het proces naar de opvulling van de
vacature van predikant van de LBG, die
in de tweede helft van 2017 zal
ontstaan.
Ongeveer 80 belangstellenden hadden
zich in het Hooglandse Huys
verzameld. Wijkpredikant Ad Alblas
vertelde van zijn voorgenomen
emeritaat en dat hij eind juni 2017 voor
het laatst als predikant van de LBG zal
voorgaan. “De komende anderhalf jaar
zal ik voor de volle honderd procent
jullie predikant zijn en mijn
verantwoordelijkheid nemen. Daarna
zal ik als predikant vertrekken om mijn
nieuwe opvolger niet voor de voeten te
lopen, maar ik blijf natuurlijk wel Ad
Alblas en als zodanig verbonden aan
Leiden”, aldus Ad.
De voorzitter van de Kerkenraad legde
vervolgens de procedure voor de keuze
van een nieuwe predikant uit. Op
cruciale momenten zal de gemeente
worden ingelicht en gehoord. Dat
laatste begint nu al bij het beschrijven
van het profiel van de LBG.
Gemeenteleden worden opgeroepen
hun mening en verlangens ten aanzien
van de LBG kenbaar te maken aan de
Kerkenraad. Dat kan door middel van
een brief aan de scriba (Van der Waalsstraat 43, 2313 VC Leiden), tijdens een
van de inloopspreekuren in het Hooglandse Huys (14 januari om 10.30 uur
en 19 of 27 januari om 20.00 uur) of per
e-mail (vacaturelbg@gmail.com).

Doop van de Heer
Zondag 3 januari (Epifanie) vieren we
het doopfeest. Met de doop van de
Heer herinneren we ons onze eigen
doop.

Als je een doopkaars hebt, neem die
dan mee, we geven het licht van
Christus aan elkaar door.
Tegen het eind van de dienst vieren we
het doopfeest, de kinderen uit de
kindernevendienst zijn dan weer terug
in de dienst, en ouders die dat willen
kunnen hun kinderen uit de crèche
halen.
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‘op de hoogte’ in 2015…

De redactie van Op de Hoogte
wenst u allen een voorspoedig nieuwjaar
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ACTIE KERKBALANS 2016 “Mijn kerk inspireert”
Bij de telling in november 2015 heeft de Leidse Binnenstadsgemeente een
bedrag ontvangen van € 135.000. Geheel Leiden heeft een bedrag ontvangen
van € 550.000. In januari 2016 begint weer de Actie Kerkbalans. De actie begint
op maandag 18 januari tot vrijdag 22 januari met het bezorgen van de
enveloppen. Maandag 25 januari tot en met woensdag 27 januari het ophalen
van de enveloppen. Thema van de kerkbalans is: “Mijn kerk inspireert”.
Gemeenteleden die interesse hebben om hun medewerking te verlenen aan de
Actie Kerkbalans kunnen zich bij mij melden. Drie of vier avonden of overdag in
twee weken, dat is toch wel mogelijk! Het is tenslotte de belangrijkste inkomsten
van de kerk. Ik wens u allen een zegenrijk nieuwjaar toe.
Uw contactpersoon Actie Kerkbalans: Bert Favier Heintje Davidsweg 35 2331 KM Leiden
Tel. 071-5311302 E-mail: bjfavier@planet.nl

Agenda
31 december
13 januari
20 januari
26 januari

Cantatedienst
Moderamen
Kerkenraad
Leerhuis

17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 10 januari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 januari.
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
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