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Vijfentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 december 2017
Voorganger: ds. P.J. van der Ende
Organist:
Sander Booij

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Landelijk pastoraat

Vieren:
Zondag 10 december, ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg; de verhalen uit
Genesis 11 (toren van Babel) en Lucas 1 (aankondiging van de geboorte van
Jezus) staan tegenover en naast elkaar;
Zondag 17 december, ds. A.B. Vroomans, Delft;
Zondag 24 december, ds. J. Korf, ’s Gravenhage; doopdienst.
Maandag 25 december, ds. R. Visser, Amsterdam; Eerste Kerstdag
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Toen zei de engel tegen Maria:
‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult
zwanger worden en een zoon krijgen.
Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de
allerhoogste God genoemd worden.
En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was.
Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn.
Aan zijn macht komt geen einde.’
Lucas 1 : 30 – 33 (Uit: De Bijbel in Gewone Taal)

Ethiopië
Zondag 26 november heb ik beschuit
met muisjes getrakteerd en
verjaardags-kaarten verkocht die ik zelf
maakte. Ook heb ik zelfgemaakte
kerstkaarten verkocht.
De opbrengst ervan (inmiddels 100
euro) komt geheel ten goede aan een
project van Compassion in Ethiopië,
waar mijn sponsorkind Eyerusalem deel
van uit maakt. Met het project wil ik
bereiken dat de kinderen daar een mooi
kerstfeest kunnen vieren met een
goede maaltijd die ze normaal niet
krijgen. Ik ga het geld zelf naar Ethiopië
brengen.

Wereldlichtjesdag
Vanavond, 10 december om 18.30 uur,
worden in de Burgerzaal van het
Stadhuis te Leiden overleden kinderen
herdacht op wereldlichtjesdag.
Over de hele
wereld steken
mensen op
deze zondag
kaarsen aan ter
nagedachtenis
van overleden
kinderen.
Met deze
ketting van licht
wordt tot
uitdrukking
gebracht dat
nabestaanden niet alleen staan met hun
verdriet.
Ontvangst is om 18.15 uur en de
bijeenkomst wordt om 19.30 uur
afgesloten.
Iedereen die zich verbonden voelt is
welkom.
Aanmelden kan via:
wereldlichtjesdagleiden@gmail.com.

Het zal een
bijzonder
kerstfeest zijn,
omdat ik die
met mijn
sponsorkind,
familie en de
kerk daar zal
vieren. Hoewel ik het doodeng vind om
alleen op reis te gaan en daar alleen te
zijn, kijk ik er vol verlangen naar uit.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn
geweest om kaarten te kopen maar wilt
u aan dit project wel bijdragen dan kan
dat door te storten op mijn rekening,
waarvan u het nummer kunt opvragen
bij de diaconaleraadlbg@gmail.com. Ik
zal zorgen dat het geld bij het project
terecht komt.
Mocht iemand nog een mooi jurkje voor
een meisje van 11 jaar over hebben,
dan zou dat ook van pas komen. Deze
geef ik dan aan mijn sponsorkind.
Tot slot vraag ik u om gebed dat de reis
en mijn verblijf daar goed mag verlopen.
Gods zegen over jullie allen.

Kerstnachtdienst Pieterskerk:
geen toegangskaarten nodig
De traditie om Kerstnacht in de
Pieterskerk te vieren is niet meer weg te
denken uit Leiden. Net als vorig jaar zijn
dit jaar geen toegangskaarten nodig. De
Kerstnachtdienst is er voor jong en oud.
Kinderen zijn om 18.30 uur welkom bij
het Kinderkerstfeest. Er zijn twee
nachtdiensten: één om 20.30 uur en
één om 22.30 uur. Beide nachtdiensten
hebben dezelfde inhoud en samenstelling.
Ga voor meer informatie naar:
www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl.

Lia van der Laan
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Kerstvieringen Pieterskerk 2017
Vrijwilligers gevraagd!

ontvangt dan een activiteitenlijst waarop
u kunt zien op welke onderdelen en tijd
ondersteuning wordt gevraagd.
Bellen mag natuurlijk ook!
Bij voorbaat dank voor uw reactie!

In oktober
is in klein
gezelschap
de voorbereiding
gestart
om ook
dit jaar weer drie Kersvieringen
te organiseren in de Pieterskerk:
een kinderkerstviering
en twee kerstnacht diensten.
We zijn als ‘commissie’ goed op weg!
Ook de werving van vrijwilligers is
gestart en we zijn blij dat al veel
mensen zich hebben aangemeld om
mee te werken aan een succesvolle
‘Kerstnacht 2017’! We weten dat het
voor een ieder niet elk jaar lukt om zijn
of haar steentje bij te dragen. Voor de
komende Kerstnacht doen wij daarom
heel graag een beroep op u.
Er staan met name nog enkele plekken
‘open’ voor de stoelenploeg in de
middag en collectanten voor de drie
vieringen.
Daarnaast zoeken we nog één of twee
mensen die een groepje collectanten
opstelt volgens een plattegrond en na
de uitgangscollecte de opbrengst op
een centraal punt verzamelt. Aanvang
20 minuten voor de dienst, afronding 10
minuten na de dienst. Vooraf krijgt u
uitleg over de werkwijze.
Het voert in dit bulletin te ver om alle
activiteiten en tijden te noemen.
Als bovenstaand uw belangstelling
heeft gewekt, ontvang ik graag een
mailtje met het verzoek nadere info te
ontvangen. In verband met
voorbereidingen zie ik uw mail graag
uiterlijk 15 december tegemoet. U

Met vriendelijke groet,
Namens de commissie Bijzonder
Kerkenwerk Leiden.
Wim Boer,
coördinator kerstvieringen Pieterskerk 2017
w-boer@ziggo.nl
071-5222660

Aanmelding bij www.wijdekerk.nl
Wat ons drijft is de liefde van Christus
2 Korintiërs 5:14
Op 19 oktober jl. ontving de kerkenraad
een verzoek om onze gemeente aan te
melden bij de website van het onlineinitiatief dat Wij de Kerk heet.
Op deze
website wordt
bijgehouden
welke kerken
in Nederland
positief
tegenover de
LHBT-gemeenschap staan en in welke
mate leden van deze gemeenschap
deel kunnen nemen aan diensten,
activiteiten, taken, etc.
Dit verzoek is in de kerkenraad van 15
november besproken. De kerkenraad
ondersteunt het verzoek van harte.
Op 23 november is de Leidse
Binnenstadsgemeente aangemeld.
Als u www.wijdekerk.nl intikt, vindt u
relevante informatie over onze
gemeente. Degenen die hier graag een
print van willen, wordt gevraagd contact
met ondergetekenden op te nemen.
Informatie over Wij de Kerk vindt u
hieronder. De tekst is afkomstig van de
website en gemakshalve tussen
aanhalingstekens geplaatst.
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“Je ‘thuis voelen’ in je kerk, het lijkt zo
vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Tenminste, niet als je homo, bi of
transgender bent, want lang niet alle
kerken staan open voor LHBT-ers. De
heersende visie op homoseksualiteit in
kerkelijk Nederland en België varieert
bijvoorbeeld van ’je mag het wel zijn,
maar je mag het niet doen’, tot ‘wees
jezelf in alle facetten’. Als gevolg
hiervan zijn er nogal wat christelijke
LHBT-ers die zich in hun kerk niet meer
thuis voelen en op zoek gaan naar een
kerk waar zij zich welkom en
geaccepteerd voelen op een manier die
beter bij hen past.
Wat het lastig maakt, is dat kerken niet
altijd een duidelijk zichtbaar standpunt
hebben t.a.v. LHBT-ers. 'Ben ik welkom
als lid? Mag ik deelnemen aan het
Heilig Avondmaal of mag ik ter
communie gaan? Mag
ik vrijwilligersfuncties bekleden en kan
ik een zegen ontvangen over
mijn relatie?'
Zomaar een greep uit de vele vragen
waar veel christelijke LHBT-ers
antwoorden op zoeken.
Om LHBT-ers te ondersteunen bij het
vinden van een kerk, roepen wij kerken
op inzicht te verschaffen in de mate
waarin LHBT-ers welkom en
geaccepteerd zijn.
Speciaal voor dit doel hebben wij een
vragenlijst ontwikkeld waarmee we
gegevens verzamelen die we op de
site beschikbaar stellen.
Het gaat er daarbij om duidelijkheid te
verschaffen over wat LHBT-ers kunnen
verwachten.
Uiteraard is daarbij de eigen
geloofsovertuiging het uitgangspunt,
vandaar dat wij onderscheid maken in
kerkelijke gezindten.”

Nationale fotowedstrijd 2018
Jouw kerk in beeld
Houd je van
fotografie en van de
kerk? Dan is de
Nationale
fotowedstrijd 2018
‘Jouw kerk in beeld’
van Actie Kerkbalans net iets voor jou. Stuur je mooiste
foto in, die uitbeeldt wat de kerk voor
jou betekent. Wie weet win jij de
Kerkblik-award en een workshop
fotografie van topfotograaf Ramon
Mangold!
Kerken zijn beeldbepalend. Een
kerktoren laat al van verre zien waar het
hart van een dorp of een stad is. Daar is
de gemeenschap, waar mensen elkaar
ontmoeten, zich laten inspireren, samen
bidden en elkaar helpen. Onze
Hooglandse kerk leent zich natuurlijk bij
uitstek voor prachtig materiaal maar
denk ook eens aan andere dingen zoals
hoe wij gemeente zijn, of mensen die
samenkomen? Kortom wat betekent de
kerk voor jou? We vragen je om dat in
beeld vast te leggen. Met je smartphone
of een professionele spiegelreflexcamera.
Winnaars in de verschillende
categorieën krijgen een workshop
fotografie van fotograaf Ramon
Mangold, en daarbij krijgen winnaars
250 euro voor hun lokale Actie
Kerkbalans. Dat geld kunnen we
komend jaar besteden aan de promotie
van onze eigen Actie Kerkbalans. Een
mooie kans om je voor onze gemeente
in te zetten!
Stuur je foto naar info@kerkbalans.nl,
o.v.v. Naam, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, Leidse
Binnenstadsgemeente en een kort
fotobijschrift.

Jan Hulzinga en Ruurd Salverda
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Je kunt meedoen in drie categorieën:
Kinderen (6-11), Jong talent (12-18) en
Volwassenen (18+). Inzenden kan tot
en met 22 december 2017.
Lee meer op
https://kerkbalans.nl/fotowedstrijdkerkbalans/
Stuur je je foto ook naar
GeertruiBetgen@ziggo.nl? Wij willen de
inzendingen van onze eigen kerkleden
graag gebruiken voor onze eigen
website en gemeente!

negen lezingen en kerstliederen. Dit
jaar doet de Leidse Cantorij dat voor de
eerste keer in de Hooglandse kerk.
De lezingen uit de Bijbel zijn sinds 1918
onveranderd gebleven: tekstgedeelten
uit Genesis, Jesaja en het evangelie
van Lucas, Mattheus en Johannes.
Ook een aantal carols zijn vaste onderdelen in de dienst, zoals de intochtshymne Once in royal David’s city en de
samenzangstukken O come, all ye
faithfull en Hark! The herald angels
sing.
Het concert begint met Once in royal
David’s city. Net als in King’s wordt het
eerste vers a capella gezongen door
een jongenssopraan. Voor deze
gelegenheid soleert een zanger van het
Haags Matrozenkoor, een zoon van één
van de Cantorijalten. Direct na deze
intochtshymne, die ons meteen al bij de
geboorte van Jezus brengt, wordt
Blessed are those servants uitgevoerd,
een diepzinnig stuk van Ernest Moeran
dat als thematiek de wederkomst van
Christus heeft.

Geertrui Betgen

Compassiesoep 2017
Op 2e kerstdag 26 december tussen
11.30-15.00 uur gaan we op het station
in Leiden weer soep uitdelen vanuit het
Levensbeschouwelijk Platform van
Leiden. U kunt meedoen door
tomatensoep of pompoensoep (zonder
vlees en vermicelli) vooraf te maken of
door op de dag zelf soep uit te delen.
Allebei is natuurlijk ook mogelijk. Voor
de pompoensoep is een recept
beschikbaar. Wil je meedoen? Stuur
een mailtje
naar Compassiesoep@icloud.com.
Tot 2e kerstdag! Namens het
Levensbeschouwelijk Platform Leiden.
Hartelijke groet van Mustafa Kus,
Françoise Weber & Anita Meijer.

Adventsconcert Leidse Cantorij
Het Adventsconcert van de Leidse
Cantorij staat dit jaar in het teken van
een klassiek Engels Festival of Lessons
and Carols. Koormuziek uit vele
eeuwen en lezingen uit het Kerstverhaal
wisselen elkaar af.
Dit jaar is het 99 jaar geleden dat in de
kapel van King’s College in Cambridge
een prachtige traditie werd geboren. Op
kerstavond 1918 vond daar voor het
eerst een dienst plaats, bestaande uit

Terugblik Adventsconcert 2016

Het Adventsconcert vindt plaats op
zondag 17 december, aanvang 20.15
uur in de Hooglandse kerk. De dirigent
is Hans Brons. De Cantorij wordt
begeleid door organist Anton
Doornhein.
De toegang is vrij.
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Labyrint avond.
Donderdag 18 januari organiseren we
voor het eerst een avond rond het
Labyrint. Er is dan gelegenheid om het
Labyrint te lopen. We zorgen voor een
mooie werkvorm en er is gelegenheid
tot napraten.
Locatie is Hooglandse Kerk (ingang
Hooglandse Huys) aanvang 20:00 uur.
Je kan je voor de avond opgeven door
een mail te sturen aan:
labyrint.pgl@gmail.com.

Agenda
12 december
13 december
17 december
24 december
24 december
24 december
31 december

Leerhuis
Kerkenraad
Adventsconcert Leidse Cantorij
Kinderkerstnachtdienst
1e Kerstnachtdienst
2e Kerstnachtdienst
Cantatedienst

20.00 uur
20.00 uur
20.15 uur
18.30 uur
20.30 uur
22.30 uur
17.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse kerk
Pieterskerk
Pieterskerk
Pieterskerk
Hooglandse kerk

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op 1e Kerstdag, 25 december.
20.0 Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 december.
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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