Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
2016

vierentwintigste jaargang

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Godsdienstonderwijs op
openbare scholen (GOOS)

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 28 augustus 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Jeroen Pijpers

Vieren:
Zondag 28 augustus, ds. Ad Alblas. Op deze doopzondag gaat het over een
indringende ‘onderdompeling’: Jona in de grote vis.
Zondag 4 september, ds. Ad Alblas en rabbijn Awraham S. Soetendorp.
Zondag 11 september, ds. Ad Alblas. Startzondag met medewerking van de
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.
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Jona 2:10 (ged.) Uit: De Bijbel in Gewone Taal

Ik zal u met offers danken,
en een lied voor u zingen.
Alles wat ik beloof, zal ik doen.
Want alleen u, Heer, brengt redding!.

Hoe dat vorm krijgt, gaan we ervaren op
de avond zelf. Even als andere jaren
eten we ook samen, dit jaar is gekozen
voor een Syrische maaltijd. Naast
contact is er ook aandacht voor onze
kerkelijke activiteiten, muziek, een
gedicht en zang.

DEEL JE LEVEN!
Startzondag van de Leidse
Binnenstadsgemeente.

Genoeg redenen dus om naar deze
middag toe te komen. Zowel voor oude
bekenden als voor nieuwe kerkgangers
die onze gemeente wat beter willen
leren kennen. Iedereen is van harte
welkom.

Waar?

Het Hooglandse Huys

Hoe laat?

16.00uur tot 19.00 uur

Vandaag en volgende week worden
aanmeldingsstrookjes uitgereikt waarin
u kunt aangeven met hoeveel personen
u komt en evt. dieetwensen kenbaar
kunt maken.
Hopelijk tot 11 september!

Een middag vol ontmoetingen waarop
we samen eten, oude contacten
aanhalen en nieuwe contacten opdoen.

De voorbereidingscommissie:
Mieke van der Pauw, Geri Postma, Henny
van der Mark, Ruurd Salverda en Jan
Hulzinga.

Wanneer? Zondag 11 september 2016

Het thema is: Deel je leven!
Deel je leven: Wat vind je zo waardevol
in je leven dat je het zou willen delen
met anderen?
Deel je geloof: Heb je het gevoel dat je
anderen iets te melden hebt?

Voedselbank inzameling
11 september 2016
In plaats van de wekelijkse inzameling
in het daarvoor bestemde krat heeft de
commissie ZWO besloten weer
driemaandelijkse inzamelingen te
houden. De eerste daarvan op a.s. 11
september. U kunt daarvoor meenemen
droge levensmiddelen zoals
zilvervliesrijst, pasta, peulvruchten
gedroogd en in blik, groente en fruit in
blik of glas, noten en zuidvruchten,
houdbare melk; vlees of vis in blik. Ook
zeeppoeder, shampoo, tandpasta en
tandenborstels zijn welkom. Liever geen
snoep of koek, daar is nog voldoende
van in voorraad.
U helpt met uw gift mensen die het hard
nodig hebben!
Toos Boersema

Een van de belangrijke kenmerken in
een kerkelijke gemeente is ‘samen’ kerk
zijn.
We zien en spreken elkaar voor, tijdens
of na de dienst. Ook daarbuiten is er
ruimte om elkaar te ontmoeten. Even
na- of bijpraten in de tuinzaal, of samen
deelnemen aan gesprekgroepen. Veel
mensen kennen elkaar van gezicht en
weten verder niet veel van de ander.
Tijdens de Startzondag is er de
mogelijkheid om daar in een kort
moment verdieping aan te geven.
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Koninklijke Evensong

Bijbelse beelden
van leven en dood
Leerhuis seizoen 2016-2017

Vanmiddag om 17.00 uur zingt het
Engelse projectkoor The Willis Choral
een Evensong in de Hooglandse Kerk.
Zij komen uit Engeland speciaal voor
deze Evensong naar Leiden.
Zij vormen een projectkoor dat speciaal
voor dit doel is opgericht ‘The Willis
Chorale’.
Het koor wordt
geleid door Huw
Williams,
dirigent van het
professionele
mannen- en
jongenskoor
Her Majesty’s
Chapel Royal,
Huw Williams
St. James’s Palace.
Martyn Noble,
organist van Her Majesty’s Chapel
Royal, begeleidt The Willis Choral op
het Willisorgel. Het wordt dus een zeer
koninklijke Evensong.
De Stichting Cathedral Organ Leiden
heeft dit bijzondere project met
Evensong mogelijk gemaakt.
De introit is van Bairstow ‘Jesu, the very
thought’, de responses zijn van
Leighton en de canticles van Howells.
Er zijn twee anthems, van Ireland
‘Greater love hath no man’ en van
Mathias ‘As truly as God is the Father’.
Uiteraard is er ook samenzang,
en een overweging met als thema:
‘de omwentelaar’.
Liturg is ds. Ad Alblas.
De toegang is zoals altijd vrij.

Hoe denken we over leven en dood? Is
de dood het einde, zoals het Oude
Testament soms zegt, en ligt de
vervulling van het leven in het hier en
nu? Of is de dood slechts een doorgang
naar het ware leven, en is ons leven nu
een wachten op wat komt? Wat zegt de
Bijbel over het leven na dit leven? Waar
komt dat idee vandaan? Het leerhuis
maakt dit jaar een zoektocht naar de
bijbelse beelden van leven en dood.
Wat de Bijbel ons over dit thema vertelt
is verrassend. En misschien nog wel
verrassender is wat de Bijbel ons niet
met zoveel woorden vertelt. Wie deze
zoektocht met ons wil meemaken, is
van harte welkom. Data van de eerste
bijeenkomsten: 13 september en 4
oktober, 20.00 uur, Hooglandse
Huys. Informatie: Matthijs de
Jong,matthijsjdejong@gmail.com

Judith van den Berg weblog
Het echte Indonesië ervaren, in al zijn
facetten dat is wat reizigers vaak willen.
Niet alleen naar trekpleisters, maar ook
het gewone, eenvoudige (gemeente)leven ervaren op de afgelegen plekken.
Dat schrijft Judith in haar weblog, te
lezen op www.kerkinactie.nl/projecten
Zij reisde mee met een Duitse kerkelijke
groep (EAK) die Sumba bezocht.
Ze gingen van stad naar platteland, zagen vruchtbare en droge gebieden en
afgelegen dorpjes in de bergen.
Arm en rijk, jong en oud, er werd gedoopt, gezegend en er waren ceremonies. Maar bovenal is er gedeeld en er
was uitwisseling tussen christenen en
culturen.
---------------

Ga voor meer informatie naar
www.evensongsleiden.nl.
Bezoek OPEN KERK LEIDEN
www.openkerkleiden.nl
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Markering..
In de kerkdienst van zondag
21 augustus verzorgde ons
gemeentelid Ab Ridder voor
de laatste maal de preek.
Ds. Ad Alblas bedankte Ab
voor de vele jaren dat hij op
gezette tijden in de dienst
voorging en voor zijn betrokkenheid bij onze gemeente.
.
Foto’s: Elly de Boer

Foto’s: Elly de Boer

Agenda
28 aug.
6 sept.
11 sept.
13 sept.
14 sept.
18 sept.

Evensong
Moderamen
Startzondag/gemeentemiddag
Leerhuis
Kerkenraad
Evensong

17.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.00 uur

Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

Open Monumentendagen Leiden, 10 en 11 september.

Thema: ICONEN & SYMBOLEN
Evenals de Hooglandse Kerk is tijdens de Open Monumentendagen ook De Bakkerij open op
zaterdagmiddag 10 september van 12.00 – 17.00 uur. De benedenverdieping, met de
ovens, de Turfzaal en de Goemoerskamer zijn dan te bezichtigen. Bovendien wordt er
informatie gegeven over een aantal projecten van de Diaconieën.
het volledige programma en openstelling is te vinden op:

www.openmonumentendagenleiden.nl
De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 11 september.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 5 september.
Website:
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Foto’s Elly de Boer
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