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Vijfentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 12 november 2017
Voorganger: ds. J. van den Berg
Organist:
M. Boonstra

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Hulp aan Nepal

Vieren:
Zondag 12 november, ds. J. van den Berg, Voorhout.
Zondag 19 november, ds. D. Verboom, Leiden;
Zondag 26 november, ds. J. Korf, ’s Gravenhage, gedachtenisdienst
en viering van het Heilig Avondmaal.
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Zondag 26 november 2017, aanvang 19.00 uur

Cantatedienst in de Pieterskerk
Uitgevoerd wordt Cantate BWV 236 van J.S. Bach: “Mis in G”
Met medewerking van het William Byrd Vocaal Ensemble
Onder leiding van Nico van der Meel
Liturg: ds. A. Kooijman

Gemeenteleden die een dierbare willen
herdenken die dit kerkelijk jaar of eerder
is overleden, kunnen dit bij ds. Jacob
Korf of bij Jan Hulzinga of Ruurd
Salverda melden.
Zie voor contactgegevens de website
van de LBG of spreek ons na afloop
van de dienst s.v.p. aan.

Bakken voor Nepal
Vandaag is er opnieuw een bakactie
voor Nepal. Uw steun voor de projecten
in Nepal is nog steeds hartverwarmend.
Afgelopen keer is er 165 euro
opgehaald. Een geweldig bedrag.
Dus vandaag weer lekker gebak voor bij
de koffie in de tuinzaal. Dit alles ten
behoeve voor het schoolgeld van 2
meisjes in het dorp Changu waarvan de
ouders door de aardbeving van 2015
niet zelf de middelen hebben om dit te
betalen. Daarnaast doen we ook elke
keer een donatie voor de slachtoffers
van de recente watersnoodramp in
Nepal. Er is een hele grote groep
vrijwilligers die zo nu en dan een keer
bakken. Het gaat er niet om dat het er
supersonisch uitziet maar het gaat
vooral om de smaak en de
saamhorigheid. Ook een keer willen
bakken? Aanmelden kan
via Rietje@vanwijlen.com

Jan Hulzinga en Ruurd Salverda

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. Wilt u meedoen?
Stuur dan zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk 30 november, een e-mail met
uw naam en adresgegevens naar
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Gedachtenisdienst
Op 26 november is er een gedachtenisdienst waarbij tevens het
Heilig Avondmaal wordt gevierd.

College van Kerkrentmeesters

Van de Jeugdwerker:
* Koffie drinken (doop) ouders en
kinderen
Blijf gezellig koffie drinken vandaag
(12/11) na de dienst want voor de
kinderen zijn er vandaag spelletjes en
knustelwerkjes te doen in de
Moriaanzaal.
Ontmoeting voor jong en oud!
* Avond over 'Bijbel lezen met
kinderen'
Ouders, grootouders en leerkrachten
van kinderen 0-12 jaar: jullie zijn van
harte welkom op deze avond verzorgd

Op deze laatste zondag van het
kerkelijk jaar gedenken wij en zullen wij
de namen noemen van hen die in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven.
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met zovelen ‘kerk te zijn’, iedereen
enthousiast en blij. De 3 kernwoorden
van Kliederkerk: Samen Ontdekken,
Samen Vieren en Samen Eten kwamen
ook in deze Kliederkerk weer tot uiting.
Volgende Kliederkerk: Zaterdag 27
januari 16.00 – 18.00. Meer info:
Lisettecrew@gmail.com. Facebook:
Kliederkerk in Leiden.

door het Nederlands Bijbelgenootschap. Zij komen een interactieve
avond verzorgen over dit thema.
Dinsdag 14 november, Hooglandse
Huys, 20.00 uur. Tot dan!
* Kliederkerk (verslag)
‘Jezus heeft
altijd van die
goede
verhalen!’
riep een van
de kinderen
toen we met
z’n allen
naar het
verhaal,
prachtig
verteld door
Ans, over de
Goede Herder zaten te luisteren.
Daarvoor hadden we de startactiviteit
gedaan (‘ballon schapen’ naar de stal
leiden, lopend langs ‘water’ en ‘eten’
(want de kinderen zijn immers ook
zorgzame herders!) en nu was het tijd
voor de viering: 26 kinderen en 31
ouders zongen het Kliederkerk
Welkomstlied, luisterden naar het
verhaal en zongen uit volle borst ‘Jezus
is de Goede Herder’.
Daarna was het tijd om te knutselen:
van herder maken uit wc rollen, tot
cakejes versieren tot schapen met witte
marsh-mallows, van een schapen
spelletje spelen tot kleuren, verven en
spelen op de baby mat. Daarna gingen
we met z’n allen aan tafel voor Turks
brood, saté saus, gehaktballetjes,
rauwkost, huzaren salade, fruit en vla.
Als afsluiting: met z’n allen het
Hoogkoor in voor de Zegen die we als
ouders de kinderen toezongen (die zich
onder een grote parachute, de ‘zegende
handen’, bevonden). Het was mooi om

Lisette Crew

Enquete Beleidsplan
Kerkmuziek
Mede met het oog op het opstellen van
een profiel voor de vervulling van de
organistenvacature heeft de kerkenraad
besloten eerst een beleidsplan
kerkmuziek op te stellen.
Daarvoor is een commissie benoemd.
Alvorens tot het opstellen van een
concept te komen heeft de commissie
besloten zich eerst te oriënteren.
Onderdeel van die oriëntatie is een
enquête onder de gemeenteleden.
Deze
enquête is
bedoeld
om inzicht
te krijgen in
de “smaak”
van de
gemeente
op het
gebied van
de kerkmuziek.
Sinds 5 november staat deze enquête
op de website van de Leidse
Binnenstadsgemeente. Een verzoek
aan u om die enquête in te vullen. Het
kost maar een paar minuten. Invullen
kan tot uiterlijk 19 november a.s.
Als u niet zo bedreven bent met het
invullen van enquêtes op internet is er
ook een papieren versie beschikbaar.
3

Joris’ Kerstboom op het
Hooglandse kerkplein

Na afloop van de kerkdienst op zondag
12 november te verkrijgen bij Hans
Karstens.
Graag dan zondag 19 novem-ber bij
hem inleveren.
In januari 2018 zal een gemeentevergadering worden georganiseerd om
dit beleidsplan te bespreken.

Wat is Joris’ Kerstboom?
Onder Joris’ Kerstboom staan mensen
samen stil bij indrukwekkende en
bijzondere levensgebeurtenissen en
delen deze met elkaar. Het wordt dit
jaar op zes locaties in Nederland
gedaan. Naast Leiden in
‘s Hertogenbosch, Dokkum, Emmen,
Deventer en Leerdam. Mensen kunnen
hun verhaal in een kerstbal aan de
boom hangen waarmee dierbare(n)
letterlijk in het licht worden gezet. Er
komt een Joris’ Kerstboom op het
Hooglandse Kerkplein.

Cantatedienst

Samen met stad, omroep en kerk
De KRO/NCRV, Centrum Management
Leiden en de Hooglandse kerk (ds.
Jacob Korf, Ronald Hartsuiker en Cent
van Vliet) hebben gesprekken gevoerd
over Joris’ Kerstboom op het
Hooglandse kerkplein. De gemeente
Leiden heeft inmiddels het
noodzakelijke budget ter beschikking
gesteld.

Op zondag 26 november zingt het
William Byrd Vocaal Ensemble, met
dirigent Nico van der Meel, cantate
BWV 236 van J.S. Bach: “Mis in G” in
de Pieterskerk.
Deze cantate is een van de vier
zogeheten Lutherse missen, die Bach in
de jaren 1738 en 1739 heeft
gecomponeerd.
De solisten zijn sopraan Pauline van
der Meer, alt Annelies Korff de Gidts,
tenor Robert Buckland en bariton
Matthew Baker. In deze cantatedienst is
de liturg ds. Arie Kooijman: “De Mis in G
geeft stem aan onze verwarring en
hoop. In het Kyrie laat Bach ons
ervaren wat de roep om erbarmen
betekent, maar in één beweging neemt
hij ons mee naar het Gloria.
Kunnen wij die beweging meemaken, of
is het een liturgische oefening, die
smaakt naar meer?”.
De cantatedienst begint om 19.00 uur.

Ingepast in Winterweken
Joris’ Kerstboom wordt ingepast in de
Winter Wonder Weken in de Leidse
Binnenstad. Dit jaar zal zowel de
Kerstmarkt als de ijsbaan worden
uitgebreid en het drijvende karakter zal
meer zichtbaar zijn. Verder zal een
aantal horeca-ondernemers aan de
Nieuwe Rijn proberen hun terrassen op
de Kerstmarkt en ijsbaan af te
stemmen. Bezien wordt op welke wijze
een zichtbare verbinding kan worden
gemaakt tussen de Nieuwe Rijn en het
Hooglandse kerkplein. De ondernemers
rond het Hooglandse kerkplein bezien
mogelijkheden om mee te doen.
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Begin
De planning is dat de boom van
ongeveer 15 meter hoog op 6 of 7
december zal worden geplaatst. In die
week zal ook het huis van de Kerstman,
enkele speeltuigen voor kinderen en
vuurkorven worden geplaatst.
Op 15 december (18.30-19.30 uur)
wordt de Lichtjesparade gehouden die
eindigt in de Hooglandse kerk met als
slot het ontsteken (20:00 uur) van Joris’
Kerstboom en de feestverlichting in de
stad.
De verwachting is dat het Blauwe Uur,
zoals eerder is gebeurd, de Hooglandse
kerk feestelijk zal verlichten.

Interessant voor de kerk
In algemene zin is de verbinding tussen
kerk en stad tijdens feestelijkheden en
kerkelijke hoogtepunten interessant. Dit
valt in de periode van 15 tot 27
december wonderlijk samen.
Joris’ Kerstboom zal veel mensen naar
het kerkplein en dus naar de
Hooglandse kerk trekken. Daarop kan
op verschillende manieren worden
ingespeeld. Hierover zijn al contacten
gelegd met Bijzonder Kerkenwerk
Leiden.
De kerk is niet verhuurd en dus
beschikbaar op 15, 16, 19, 22, 23, 25
en 26 december. We zoeken
gemeenteleden die een dagdeel of een
paar uur beschikbaar zijn.

Hoogtepunt en afsluiting

We kunnen inspelen op de het
ontsteken van de kerstboom op 15
december, de aanwezigheid van Joris
Linsen op 23 december en van de
koren in de weekenden van 16/17 en
23/24 december.
Tijdens Lichtjesparade kunnen de
honderden kinderen iets proeven van
de kerk en wij kunnen hen attenderen
op de Kinderkerstdienst op 24
december in de Pieterskerk.
Van belang dat we hierbij ons jeugd- en
jongerenwerk inschakelen.
Ten slotte kunnen we belangstelling
wekken voor de Kerstnachtdiensten in
de Pieterskerk op 24 december en de
Kerstochtenddienst in de HK op 25
december.

Op zaterdag 23 december komt Joris
Linsen met een dubbeldekker naar
Leiden. Dit wordt gecombineerd met
een ledenreis van de NCRV/KRO.
Joris Linssen zal tussen 15:00 - 16:00
uur met verschillende mensen onder de
boom in gesprek gaan.
De lampjes worden rond 16.30 uur
ontstoken.
In dit weekend treden ook verschillende
koren in de stad op. Hetzelfde gebeurt
in het weekend van 16/17 december.

Belangstellenden kunnen zich melden
bij Aad Hamoen
(aadhamoen@gmail.com) of Cent van
Vliet (cent.kerk@xs4all.nl ).
We hopen dat we met inzet van velen
de deuren van de kerk vele malen wijd
open kunnen zetten.
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Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
Tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: Ík zal jou niet begeven’.
Liedboek 362 : 1, Huub Oosterhuis.

Agenda
12 november
14 november
15 november
21 november
23 november
26 november

De
20.0

Vesper
NBG: Bijbellezen met kinderen
Kerkenraad
Leerhuis
Verdiepingskring
Cantatedienst

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Marekerk
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Pieterskerk

volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 26 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 20 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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