Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
Zesentwintigste jaargang

15 juli 2018 26e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 15 juli 2018, 10.00 uur.
Voorganger: ds. P. Verhoeff, Alkmaar
Organist:
Tjebco Tiersma

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Catechese en Educatie.

Vieren
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.
Zondag 22 juli, ds. M.R. Klokke. Derde in de serie diensten: ‘Dichters,
kunstenaars en Bijbelschrijvers’. Over het muurgedicht ‘Lof van de geringe
eigendunk’ van W. Szymborska en Matteüs 5:8.
Zondag 29 juli, ds. P. Kuiper. Dienst over het 10e gebod: ‘Zet uw zinnen niet
op wat een ander toebehoort’.
Zondag 5 augustus, ds. M.R. Klokke. Vierde in de serie diensten:
‘Dichters, kunstenaars en Bijbelschrijvers.’ Over het muurgedicht ‘Verlangen is’
van R.M. Rilke en 1 Koningen 19.
Kerkdiensten tot 2 september elders in ‘Op de Hoogte’

Verder in Op de Hoogte:
 Kerkproeverij
 Talenten enquête
 Leerhuis

 Orgelpromenade
 Leidse Cantorij op tournee
 Agenda

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

Uitnodigen voor Kerkproeverij
Op 16 september begint het seizoen
met de Kerkproeverij. Een viering
waarbij iedereen een bekende, vriend
of vriendin uitnodigt.
Speciale uitnodigingskaarten zijn
beschikbaar tijdens de erediensten
op 26 augustus, 2 en 9 september.
Het is
belangrijk
goed na te
denken wie je
uitnodigt.
Mensen uitnodigen met wie je weinig
relatie hebt, werkt meestal niet. Het
gaat om buren, kennissen of vrienden
die niet (meer) naar de kerk gaan en
met wie je een relatie hebt, die jou
vertrouwen. Houd de uitnodiging
luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat
lijken om een keer mee te gaan naar
mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk
vinden. Deze zondag is speciaal voor
gasten. Nodig mensen persoonlijk uit,
niet via een briefje door de brievenbus.
Vertel erbij dat er niets van hen
verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan
‘zoals ze zijn’. ‘Succes’ is niet als
mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een
antwoord.

Doopdiensten
Voor de tweede helft van 2018 zijn twee
data voor doopdiensten gepland,
namelijk op 2 september en
2 december. We hebben de laatste
maanden behoorlijk wat geboortekaartjes ontvangen. Eén of beide
ouders kan/kunnen de belangstelling
voor de doop kenbaar maken bij
ds. Margreet Klokke
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Voor de doopdienst zal een voorbereidingsavond worden gehouden.

Talentenenquête
We hebben al veel reacties
ontvangen op de
talentenenquête. Naar onze
indruk zit er nog meer talent
dat zich nog niet heeft
aangemeld. Formulieren
liggen op de tafel bij het de mensen van
de commissie welkom en staan ook op
de website van de LBG.

Nieuwe organist
Zoals bekend is
Willeke Smits
onze nieuwe
organist. Haar
eerste dienst is
op 5 augustus
a.s.. Ze zal
officieel ‘in de
bediening worden gesteld’ tijdens de
Kerkproeverij op zondag 16 september.
Cent van Vliet

Vieringen tot 2 september
Hooglandse kerk 10.00 uur.
12 augustus: ds. A. Kooijman,
Oegstgeest.
17.00 uur: Evensong, ds. M.R. Klokke
19 augustus: ds. M. de Leeuw, Rijswijk.
Het gaat over de barmhartige Samaritaan.
Een goede daad blijft nooit onbestraft.
Met andere woorden, die Samaritaan heeft
geen flauw benul waar hij aan begint...
26 augustus: ds. M.R. Klokke,
Heilig Avondmaal,
laatste in de serie diensten ‘Dichters,
kunstenaars en Bijbelschrijvers’.
Over het muurgedicht ‘Wij zullen het leven’
van H. Lodeizen en Matteüs 11: 16-19.
2 september: ds. M.R. Klokke,
Doopdienst.
Eerste in de serie diensten
‘Voor een nieuw begin’, over Genesis 1-11.

Nieuw seizoen Leerhuis
De Bijbel heeft een haat-liefde
verhouding met het koningschap. Gods
volk is beter af zónder koning, lijkt het.
En Jezus is wel koning, maar anders
dan verwacht. Hoe denkt de Bijbel over
koningschap en aardse macht?
We gaan ons er in het leerhuis in
verdiepen. De eerste avond is dinsdag
18 september 20.00 uur in het
Hooglandse Huys. Iedereen is welkom.
Informatie: matthijsjdejong@gmail.com.
Matthijs de Jong

Kliederkerk
Zet u alvast 22 september in de
agenda? Vanaf 16-00 uur bent u weer
van harte welkom met uw kinderen!
Mochten er nog vrijwilligers zijn die mee
willen denken/doen met de voorbereiding/de middag zelf, graag! Mailen kan
altijd naar janhvdkamp@gmail.com.

Orgelpromenade
Hooglandse Kerk
De promenadeconcerten mogen zich
verheugen in een nog steeds stijgende
belangstelling!
De komende periode zijn er concerten
op
28 juli: Matteo Imbruno: een oude
bekende die het De Swart orgel kent als
geen ander. 4 augustus: Ronald de
Jong uit Zoetermeer komt het Willisorgel bespelen.
25 augustus: spelen de gebroeders
Euwe en Sybolt de Jong vierhandig op
het De Swart-orgel en bespelen zij
meegebrachte harmoniums in
combinatie met ons kabinetorgel.

1 september komt Minne Veldman uit
Urk voor het eerst naar Leiden en
bespeelt dan het Willisorgel.
Ook in de maand september zijn er elke
zaterdag nog promenadeconcerten.
Aanvang 13.30 uur. Toegang vrij.

Leidse Cantorij
naar Engeland
Van 19 tot 26 augustus
zal de Leidse Cantorij
als ‘visiting choir’
het koor van de Gloucester Cathedral
vervangen. Maar liefst acht diensten zal
de cantorij onder leiding van Hans
Brons verzorgen waarbij Anton Doornhein het imposante kathedraalorgel zal
bespelen.
De kathedraal met zijn kloostergang is
beroemd: koning Henry III is hier op 9jarige leeftijd gekroond. En ook koning
Edward II, die in de buurt van Gloucester onder verdachte omstandigheden overleed, is hier begraven.
Zondag 9 september zal de Leidse
Cantorij de Evensong in de Hooglandse
kerk zingen; dan weer terug in onze
eigen ‘kathedraal van het licht’.

Zomer
De merel zit wat in zichzelf
of tegen mij te praten,
zo spreek ik tegen U;
de tuin, de avondstilte,
hoe zouden zij mij niet
ontvankelijk maken,
ik kom tot mijzelf,
Kom tot U
-Jaap Zijlstra, uit: Helder geheim

Verhalenconcert Matthijn Buwalda
in de Hooglandse Kerk
In het najaar geeft Matthijn Buwalda een verhalenconcert
in de Winterkerk van de Hooglandse Kerk.
Liedjes van Matthijn (begeleid door vier muzikanten)
worden afgewisseld met herkenbare verhalen uit het leven
waar tieners, jongvolwassenen maar ook ouders met kleine
kinderen zich zeker in herkennen.
Matthijn Buwalda (1983) is een Nederlandse zanger
en liedschrijver.. Herkenbare liedjes die het verhaal vertellen
van doodgewone mensen in het perspectief
van Gods grote verhaal.

Agenda
28 juli
4 aug.
12 aug.
25 aug.
3 sept.
9 sept.
12 sept.

Promenadeconcert
Promenadeconcert
Evensong Willis Chorale
Promenadeconcert
Moderamen
Evensong Leidse Cantorij
Kerkenraad

13.30 uur
13.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
17.00 uur
20.00 uur

Hooglandse kerk
Hooglandse kerk
Hooglandse kerk
Hooglandse kerk
Hooglandse kerk
Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...
Tijdens de vakantieperiode verschijnt er geen ‘Op de Hoogte’.
Op zondag 2 september zal de eerstvolgende nieuwsbrief uitkomen.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 27 augustus.
De redactie wenst u allen een goede zomer.
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn ook op de website van de LBG na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
onder het kopje ‘NIEUWS’
Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
foto Willeke Smits: Tuindorpkerk, foto Matthijn Buwalda: Digrafium

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
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