Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

1 juli 2018 26e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 1 juli 2018, 10.00 uur.
Voorganger: ds. D. Verboom
Organist:
Anton Doornhein

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

Vieren
Zondag 1 juli, ds. D. Verboom. We lezen Job 42 en Marcus 5: 22-43.
Doodlopende wegen. Door een kleine beweging kan er weer toekomst zijn.
Wat leren kleine gebaren? De Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons
verleent medewerking aan de dienst.
Zondag 8 juli, ds. B.A.M. Luttikhuis, Utrecht. Schriftlezing is uit Lucas 10:38-42
over Jezus die Marta en Maria bezoekt.
Zondag 15 juli, ds. P. Verhoeff, Alkmaar. We denken na over de oervraag van
het leven: Wie ben ik, wie ben ik echt? We lezen Exodus 3 en Marcus 5
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 Agenda

Promenadeconcert
Gert van Hoef op het Willisorgel
Zaterdag 7 juli 13.30 uur Hooglandse kerk, Toegang vrij

ORGELPROMENADE 2018
Hooglandse Kerk
Zaterdag 7 juli bespeelt de bekende
jonge organist
Gert van Hoef het
Willisorgel met
werken van o.a.
Rimsky-Korsakow
(Flight of the Bunblebee), Saint-Saëns
(Le Cygne uit “le carnaval des
Animaux), Vierne (Carillon de Westminster) en Liszt (Prelude en Fuga op
B.A.C.H).
De promenadeconcerten, zo’n kleine
drie kwartier op de zaterdagmiddag
trekken veel orgelliefhebbers zo blijkt.
Maar ook toevallige bezoekers tijdens
de zomeropenstelling komen op de
orgelklanken af.
De concerten worden beurtelings
gegeven op het Willisorgel en het
De Swart-Van Hagerbeerorgel.
De concerten beginnen om 13.30 uur
en zijn gratis toegankelijk.
Zaterdag14 juli a.s. concerteert onze
stadgenoot Geerten van de Wetering.
-------

deel van die wetgeving is dat alle
organisaties die privacygevoelige
gegevens verwerken, een privacyverklaring moeten opstellen.
Aangezien ook op wijkniveau gebruik
en verwerking van persoonsgegevens
plaatsvinden moet ook de LBG aan die
verplichting voldoen.
Op 23 mei j.l. heeft de kerkenraad een
privacyverklaring vastgesteld.
De verklaring is na te lezen op de
website (onder “veel gestelde vragen”).

Kerkproeverij
Op 16 september zal het nieuwe
seizoen beginnen met Kerkproeverij.
Ook dit jaar is het de bedoeling dat
gemeenteleden een vriend(in) of
bekende uitnodigt om aan de kerk te
‘proeven’.
Een open kerk midden in de stad waar
iedereen welkom is. De deuren van de
kerk zijn om 08.30 uur open voor koffie,
taart, kennismaking, muziek, kinderen.
De activiteiten voor het nieuwe seizoen
komen in een folder die naar alle leden
wordt toegezonden.
Cent van Vliet

Bakken voor Nepal
Vandaag 1 juli staat er weer iets lekkers
klaar voor bij de koffie. De bakkers voor
ons Nepalproject hebben weer hun best
gedaan. Iedereen bedankt!.

Privacystatement
Het kan U niet ontgaan zijn: op 25 mei
trad de Algemene Verordening
Gegevensbescherming ("AVG") in
werking, een EU Verordening die
beoogt EU -breed dezelfde wetgeving
met betrekking tot gegevensbescherming in te voeren. Eén onder-

Avondmaalsproject
Nicaragua
Onder de titel ‘Help me te zijn wie ik
ben’ vraagt de Diaconie, in samenwerking met de Stichting Ruach uw aandacht voor het nieuwe Avondmaalsproject van de Protestantse gemeente
Leiden. Het gaat om een project in
Nicaragua ter ondersteuning van mensen met een intellectuele beperking.

Nicaragua is een land in MiddenAmerika. Zorg en aandacht voor
mensen met een intellectuele beperking
en hun naaste familie is er nauwelijks.
Ouders, vaak alleenstaande moeders
staan er vaak alleen voor om hun
opgroeiende kind verder thuis te
verzorgen. Extra hulp is dus geboden.
Kijk op www.debakkrijleiden.nl voor meer
informatie of neem een uitgebreide folder
mee van de informatietafel in de kerk.

kwam een groot aantal reacties. Veel
mensen stelden bijvoorbeeld
de vraag waarom we voor deze toga’s
en voor de superplies hebben gekozen
en wanneer we wat dragen. Welnu, het
rood van de toga’s verwijst naar het
vuur van de Heilige Geest. Dit geeft
uitdrukking aan onze inzet voor de
muziek in de erediensten en Evensongs.
Bijkomende reden is dat rood de
Leidse kleur is. Vandaar (opnieuw)
onze keuze voor een rode toga.

De Leidse Cantorij in rood en wit

De cantorij in ‘rood’

Afgelopen december, tijdens het
Adventsconcert vond de primeur plaats:
De Leidse Cantorij zong voor het eerst
in haar nieuwe toga’s.
Het was in het begin wel wennen voor
de cantorijleden. Tijdens het omkleden
in de ‘Bovenzaal’ was een veelgehoorde opmerking: “Waar zijn m’n
zakken?!” Want hoewel de toga’s zijn
voorzien van ruime zakken, verdwenen
ze natuurlijk onder een stofrijke
superplie.
Ook blijft het zoeken naar de juiste
momenten voor lipstick en koffie
voorafgaand aan de dienst: vóór of het
aantrekken van de hagelwitte superplie
Ook uit het publiek en de gemeente

Bij de kerkdiensten, op de eerste
zondag van de maand zingen we in
onze rode toga’s. Dus zonder de witte
superplie. De superplie bewaren we
voor kerkelijke hoogtijdagen en bij de
Evensongs. Het wit staat symbool voor
de reinheid en onderstreept de feestelijkheid van Kerst, Pasen en Pinksteren
en de bijzonderheid van de Evensongs.
De nieuwe toga’s zijn meer getailleerd
dan de vorige toga’s.
Speciale kledinghoezen zijn aangeschaft om ook met de toga’s op stap
te gaan zoals de koorreis in augustus
naar het Engelse Gloucester.
Bron Leidse Cantorij
Foto’s: Niek Bavelaar

en ‘wit’

Als alle mensen vogels dromen
Als alle mensen vogels dromen
met witte veren van satijn
of volgeladen appelbomen
zal er dan al vrede zijn?

Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn
En als ze vol zijn van vertrouwen,
zal er dan al vrede zijn?

Als alle mensen zich vermaken
met dansen op een open plein,
als alle mensen oorlog staken,
zal er dan al vrede zijn

Als alle mensen God begroeten
en samen delen brood en wijn,
ls alle mensen Jezus,
zal er dan al vrede zijn?

Uit: Liedboek, Lied 1013 Tekst: Jetse Bol

Agenda
3 juli
7 juli
11 juli
14 juli

Moderamen
Promenadeconcert
Kerkenraad
Promenadeconcert

20.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
13.30 uur

Hooglandse kerk
Hooglandse kerk
Hooglandse kerk

Zondag12 augustus Hooglandse Kerk, 17.00 uur

Evensong
Gezongen door het Willis Chorale o.l.v. Huw Williams
Orgel: Martyn Noble
Liturg: ds. Margreet Klokke

De volgende Op de Hoogte...
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 15 juli
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 9 juli
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

‘
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn ook op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
onder het kopje ‘NIEUWS’
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
predikant: Ds. M. Klokke,
Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Bij afwezigheid: voorzitter kerkenraad, Cent van Vliet. Tel.: 06-13577348
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