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Vierentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 20 november 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Frank Resseler

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
3e rondgang Avondmaalscollecte
Deurcollecte: Predikanten en kerkelijk
werkers

Vieren:
Zondag 20 november, ds. Ad Alblas. In deze dienst van Woord en Tafel
gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar
zijn overleden.
werkers.
Zondag 27 november, ds. Ad Alblas. Eerste advent. Begin van het kerstproject van de kindernevendienst.
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Cantatedienst
BWV 36 “Schwingt freudich euch empor”

27 november 2016 19.00 uur Pieterskerk
m.m.v. Brederode Consort o.l.v. Joost van Velzen
Caroline Stam, sopraan
Martine Straesser, alt
Joost van Velzen, tenor Frits Karskens, bas-bariton
Liturg: ds. Ad Alblas

Organist: Bert Mooiman

Beroepingscommissie

Vesper Cluster Binnenstad

In de zoektocht naar
een nieuwe predikant
gaat de eerst een
groslijst opstellen van
mogelijke kandidaten.
Op deze lijst komen
de namen van
beroepingscommissie
predikanten die op de
advertentie reageren,
en van predikanten die door het
Mobiliteitsbureau van de PKN worden
voorgesteld. Maar ook vanuit de LBG
kunnen kandidaten worden voordragen.
Tot 14 januari 2017 kunt u namen
aanleveren van kandidaten die volgens
u geschikt zijn. Deze dient u te voorzien
van een korte motivatie. U mag het
voorstel opsturen
naar vacaturelbg@gmail.com of naar
Geertrui Betgen-Vroomans, Nijmanhof
2, 2375 WD Rijpwetering. Na 14 januari
maakt de beroepingscommissie een
eerste selectie uit de groslijst op basis
van de profielschets van de predikant
die de gemeente en de kerkenraad
hebben opgesteld.

De jaarlijkse vesper van de drie
binnenstadsgemeenten, vorige week
zondag, stond in het teken van 500 jaar
Reformatie. In 1517 maakte Luther zijn
onbehagen bekend met zijn 95
stellingen richting de kerk van zijn tijd.
In de dienst stonden drie kernwoorden
centraal; vrijheid, genade en schrift.
Muzikale medewerking verleenden
Mare Vocale o.l.v. Richard Vos, Schola
Cantorum o.l.v. Wim de Ru en
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)

Op 27 november is de volgende
cantatedienst in de Pieterskerk met de
uitvoering van BWV 36,
Schwingt freudig euch empor
Het is een
cantate met
een feestelijk
karakter.
De cantate
wordt
uitgevoerd
door het Brederode Consort o.l.v. Joost
van Velzen.
De solisten zijn: Caroline Stam,
sopraan, Martine Straesser, alt, Joost
van Velzen, tenor en Frits Karskens,
bas-bariton.

Foto: Niek Bavelaar
----------------------

Cantatedienst Pieterskerk

Kerkbalans digitaal
Graag brengen wij het nog even
onder uw aandacht: de mogelijkheid
om digitaal aan de Actie Kerkbalans
mee te doen. In plaats van de
gebruikelijke kerkbalansenvelop met
het toezeggingsformulier kunt u in de
kerkbalansweek digitaal uw toezegging doen.
Meedoen?
Stuur een e-mail met uw volledige
naam en adresgegevens naar:
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl
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Het Van Hagerbeerorgel wordt bespeeld door Bert Mooiman en de
voorganger is ds. Ad Alblas.
Deze cantate bestaat uit twee delen.

Geluksroute
Waar word je gelukkig van en wil je dat
delen? Dat was de uitnodiging voor
zowel geluksbrengers als geluksplukkers die deelnamen aan de Geluksroute.
De Geluksroute vond op 12 en 13
november in Leiden plaats. Op initiatief
van de Werkgroep Citykerk heeft de
Hooglandse Kerk haar deuren opengesteld voor de geluksbrengers en –
plukkers om daarmee aan te sluiten bij
de activiteiten die in de stad plaatsvonden. Er was van alles in de kerk te
beleven: klankmakers Sarah Marianne
den Hollander en Floris Aukema
hebben
klanken van
geluk laten
horen, Frank
Resseler en
Jaap Rus
hebben
het orgel
bespeeld en
het blokfluit ensemble
onder leiding
van Liesbeth
Boertien heeft prachtige muziek ten
gehore gebracht.
Naast muziek is er geluk gebracht in de
vorm van gedichten die voorgedragen
werden, kon je in gedachten verdwalen
tijdens het lopen van het labyrint in het
hoogkoor en je laten inspireren door de
schilderijen van Marianne de Hoest.
Tegen deze achtergrond van geluk
vonden bijzondere ontmoetingen plaats
tussen mensen. Misschien was dat wel
het mooist.

Brederode Consort

Het eerste deel van deze cantate
bepaalt ons bij Jezus ’intocht in Jeruzalem. In het tweede deel wordt die
intocht symbolisch opgevat, met een
hartelijk welkom in de harten van de
gelovigen.
Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Aanvang 19.00 uur.

In bruikleen:
Broodpenning
De loden
armenpenning
1777
(broodpenning)
met de letter 'B'
van de Diaconie
Protestantse gemeente Leiden is op
10 november 2016 levenslang in bruikleen gegeven aan de PGL om tentoongesteld te worden in de permanente
tentoonstelling die het afgelopen voorjaar in de Hoog landse Kerk is ingericht.
Na het bijwonen van de kerkdienst in de
Armenkerk (Bethlehemskerk) aan de
Lammermarkt kregen de armen van
Leiden deze broodpenning. Daarmee
konden zij brood halen in de armenbakkerij aan de Oude Rijn, tegenwoordig
Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Bezoek de OPEN KERK LEIDEN
www.openkerkleiden.nl
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Gospelconcert
Na een bruisend optreden vorig jaar,
komt Gospelkoor FireChoir op
zaterdag 3 december a.s. om 19:30 uur
weer de boel op stelten zetten.
Het concert vindt ook deze keer plaats in de
Marekerk, Lange Mare 48 in Leiden.
Entree is gratis.
Kom mee-swingen op de klanken van Break every chain en andere bekende en
minder bekende gospelliederen. Het repertoire is afwisselend, van ingetogen tot
uitbundig. De kerk biedt ruimte aan zo’n 400 personen, dus kom op tijd want vol
is vol.

AGENDA
27 november
30 november
6 december
8 december
18 december

Cantatedienst
Moderamen
Leerhuis
Kring Kerkgeschiedenis
Adventsconcert Leidse Cantorij

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
2015 uur

Pieterskerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte..
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 4 december.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 28 november.
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen.

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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