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Vijfentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 29 oktober 2017
Voorganger: ds. M. den Dekker
Dordrecht
Organist:
Sander Booij

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

Vieren:
Zondag 29 oktober, ds. M. den Dekker, Dordrecht. In deze dienst, twee
dagen voor Hervormingsdag, zal de Luther-thematiek ’Sola fide’ aan de orde
komen.
Zondag 5 november, ds. D. Verboom. Muzikale medewerking door de Leidse
Cantorij o.l.v. Hans Brons.
Zondag 12 november, 10.00 uur, ds. J. van den Berg, Voorhout.
19.00 uur, Vesper Cluster Binnenstad.

In deze Op de Hoogte:









Diaconale Raad
Stiltewandeling
Cantatedienst
Luther in Leiden
Feest in de Hooglandse..
Sinterklaasactie
Kerkbalans Digitaal
Agenda

Vanavond 19.00 uur:
Cantatedienst
Pieterskerk

Ds. Margreet Klokke beroepen
Afgelopen woensdag is het beroep op ds. Margreet Klokke persoonlijk aan
haar overhandigd. Het was een heel bijzonder moment. We wachten in
vertrouwen haar formele besluit af. Daarvoor geldt een termijn van maximaal
drie weken.
Manuel Dijkstra en Cent van Vliet

Uit de Diaconale Raad

Cantatedienst

Herbouw van verwoeste
woningen in Nepal.
We berichtten u al dat de
Diaconale Raad (DR) in
september ervoor heeft
gekozen om de streek in Nepal die zo
geleden heeft onder de overstromingen
dit jaar te gaan ondersteunen. Onze
jongeren bakken al een hele tijd elke
maand iets lekkers bij de koffie na de
dienst. In september kon zo al 350 euro
naar Nepal worden overgemaakt. Maar
liefst 25 huishoudens konden hiervan
materialen voor hun beschadigde
huizen ontvangen. Er is echter nog
meer nodig. Om een indicatie te geven:
voor de herbouw van een klein huis/hut
is ongeveer 500 euro nodig (bestaande
uit: 100 euro voor een dak, 100 euro
voor een toilet, 70 voor een keuken, 30
voor een deur, 20 voor een raam en om
een grotere en een kleinere kamer te
kunnen maken 200 euro).
Zondag 12 november 2017 zal één van
de collectes bestemd worden voor dit
doel. Natuurlijk is het ook mogelijk om
geld over te maken naar:
Nepal Samaj Neder land via
NL02 RABO 015 78 50 641.
De rekening wordt beheerd door ons
DR- en gemeentelid Ram Budhathoki,
die het geld erna naar een betrouwbaar
contact in Nepal overmaakt om voor de
verdere besteding zorg te dragen.

Vanavond, om 19.00 uur, begint het
nieuwe cantateseizoen met in de
Pieterskerk de eerste van zes cantatediensten.
Het kamerkoor
Collegium Musicum,
onder leiding van
Gilles Michels, laat
de cantate BWV 38 van J.S. Bach
klinken:
“Aus tiefer Not schrei Ich zu dir”.
De liturg bij deze dienst is ds. Leo de
Leeuw uit Den Haag.
Bach heeft deze cantate gecomponeerd
voor de dienst van 29 oktober 1724.
De cantate is dit jaar, het Lutherjaar,
extra toepasselijk, want de cantate is
gebaseerd op een tekst en een melodie
van Luther.
De evangelielezing van deze zondag
gaat over de hoveling die, als zijn zoon
op sterven ligt, bij Jezus hulp zoekt.
Pieterskerk, 19.00 uur

Luther in Leiden
Het Leids Stellingenproject met een
concert van Blokfluitensemble
Praetorius en solist Uros Petrac (tenor).
Sprekers: religie-wetenschapper
Mariecke van den Berg en oudwethouder Jan-Jaap de Haan.
In 1517 schreef de monnik Maarten
Luther 95 stellingen over de misstanden
in de kerk en samenleving. Vijfhonderd
jaar later hebben Leidenaren hun 95
stellingen opgesteld en op dinsdag 31
oktober spijkeren de Leidse Luther en
zijn vrienden deze op de deur van de
Lutherse Kerk aan de Hooglandse
Kerkgracht.
Aanvang 20.00 u (zaal open 19.30 u)
Kaarten via www.praetorius.nl en aan
de deur van de kerk.

Sandra Breugem

Wandelen in stilte
Zaterdag 4 november 2017
Tijd: van 13.30 16.00 uur.
Plaats: Boerderij ‘De Kievit’
Hollandsekade 23, Woerdense Verlaat.

Meerijden is te regelen met elkaar!
Truus.kees@ziggo.nl 0628396381
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lijke uitnodiging ontvangen. U heeft dus
alvast iets om naar uit te kijken! Het
was een feest voor ons om dit namens
de kerkenraad en met onze vrijwilligers
(Ruurd, Jan, Nel, Hetty, Rutger, Michel
en Vincent) te mogen organiseren.
Vier uw vierdagen!

Jubelende jubilarissen
en jarigen!
Vrijdagmiddag 20 oktober j.l. klonk er
muziek op de Hooglandse Kerkgracht.
Er was namelijk feest in de kerk! Meer
dan 60 gemeenteleden kwamen naar
het Hooglandse Huys om met ons hun
huwelijksjubileum of kroonjaar te vieren.

Geertrui Vroomans en Geertrui Betgen

Serve de City Sinterklaasactie
In deze moeilijke tijden willen we
kinderen van gezinnen die het
financieel gezien moeilijk hebben, tóch
een leuk Sinterklaasfeest bezorgen.
Dit willen we doen door cadeautjes in te
zamelen en deze uit te delen aan
gezinnen die krap bij kas zitten.
Het is mooi om zo tot zegen te zijn voor
onze stad!
Wat houdt het in?
We vragen je om een
cadeautje van €10,- te
kopen voor een meisje
of jongen van een
bepaalde leeftijd (dat
hoor je nog) en deze op
zaterdagochtend
2 december tussen 9:00
uur en 10.30 uur bij ons
in te leveren in de Opstandingskerk,
Aerent Bruunstraat 1 te Leiden .
Alle cadeautjes worden zaterdagochtend 2 december verzameld en
ingepakt en ´s-middags bij de gezinnen
thuisbezorgd, zodat ze 5 december een
leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren!
Vind je dit ook een leuk project en wil je
meehelpen (doneren mag ook)? Meld je
dan zo spoedig mogelijk aan via:
www.VoorElkaarLeiden.nl (kies Serve
the City), vóór 13 november maar het
liefst eerder).
De verdere info en instructies ontvang
je dan per mail.
Bedankt alvast!!

Na een vrolijke start met draaiorgelmuziek en het gezamenlijk toezingen
met het Lang zal ze leven, begon er
een prachtige middag vol van vreugde
en dankbaarheid. Dominee Korf was
aanwezig en droeg een prachtig gedicht
voor van Ida Gerhardt, waarmee hij ons
benadrukte hoe bijzonder het is om met
elkaar een mijlpaal te kunnen vieren.
Er was een fantastische wijn- en kaasproeverij georganiseerd, er was muziek,
taart en vooral heel veel gezelligheid.
Bekende en onbekende zochten elkaar
op en toen onze huisfotograaf Niek
Bavelaar een groepsfoto wilde maken
straalde daar de vreugde van ieders
gezicht af (voor het fotoalbum bezoek
onze website:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl).
Het was een prachtige middag die voor
herhaling vatbaar is.
Kortom iedereen die in 2018 een
huwelijksjubileum vanaf 25 jaar tevieren
heeft of een kroonjaar bereikt zal na de
zomer van volgend jaar een persoon3

Kerkbalans digitaal
Sinds enkele jaren bieden we de mogelijkheid om digitaal
aan Actie Kerkbalans mee te doen.
In plaats van de gebruikelijke kerkbalans-envelop met het
toezeggingsformulier kunt u in de kerk-balansweek digitaal
uw toezegging doen.
De voordelen
- Besparing op personeelskosten door volledig geautomatiseerde verwerking van het
toezeggingsformulier in de bijdrageadministratie.
- Besparing op drukwerk (folder, toezeggingsformulier, acceptgiro en envelop)
- Er zijn minder vrijwilligers nodig.
- U ontvangt de folder en het toezeggingsformulier via e-mail, invullen is heel eenvoudig.

Meedoen?
Stuur dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 november, een e-mail met uw
naam en adresgegevens naar kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!
College van Kerkrentmeesters

Agenda
31 oktober
2 november
4 november

Luther in Leiden
Verdiepingskring
Stiltewandeling

20.00 uur
20.00 uur
13.30 uur

4november
7november
12 november
15 november
21 november

Kliederkerk
Moderamen
Vesper Cluster Binnenstad
Kerkenraad
Leerhuis

15.45 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Lutherse Kerk
Hooglandse Huys
Woerdense
Verlaat
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 12 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 6 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
Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf
Tel. 06-46017788, email: jacobkorf@ziggo.nl
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