
Kerstnachtdiensten toegankelijk zonder kaarten
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W-m # ^w £&: sjiLEIDEN - Duizenden mensen kunnen op
24 december weer terecht in de Pie-

terskerk tijdens de kerstnachtdien-
sten. ledereen is welkom om mee te
zingen met vertrouwde kersttiederen.
En om te luisteren naar de bekende
zangeres Denise jannah en de in Lei-
den misschien nog wet bekendere
dominee Ad Alblas.
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Vrede en alle goeds'. Dat is met
toevallig het thema van de kerst-
nachtdiensten dit jaar, Het is de
boodschap van kerst, verpakt in de
intemationale vredegroet. "En die
groet is meteen een knipoog naar
mijn afscheid", legt Ad Alblas uit.
Na meer dan 25 jaar zal hij op 24
december voor het laatst voorgaan
in deze diensten.
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Kerstnacht in de Pieterskerk is echt
een begrip (Foto: pr/Niek Baveloar).

dienst. "Dat werkte niet goed”, ver-
telt Alblas. "Mensen met kaarten
kwamen soms toch niet. Dit jaar
optimaliseren we het aantal plaat-
sen, maar vol is vol."
Vroeg aanwezig zijn is dus verstan-
dig. Er is een voorprogramma met
samenzang, vanaf een kwartier
voor aanvang. De diensten, die om
20.30 en om 22.30 beginnen, zijn
identiek, met medewerking van
gospel- en jazz-zangeres Denise
Jannah. Bijzonder is dat zij dit jaar
begeleid wordt door haar hele
band. Samen spelen zij onder meer
het slotlied uit de voorstelling over
Ella Fitzgerald, ’Nature boy. Dat is
zo’n toepasselijk nummer!', vindt
Alblas.

zijn. Zo n stilte in de nacht in een
bomvolle Pieterskerk, dat is op zich
al ontroerend.”
Speciaal voor de kinderen en hun
familie is er een speelse kerstvie-
ring om 18.30 uur. Daarin wordt
het kerstverhaal verteld en door
kinderen gespeeld. Samenzang is
er met het grote orgel en muzikale
inbreng wordt verzorgd door het
jeugdorkest van het Jeugd Symfo-
nieorkest Rijnstreek. Denise Jan-
nah zingt met alle aanwezigen Go
tell it to the mountain’.•

Hoogtepunt
Alblas bereidt zich heel lang voor
op dit hoogtepunt van het jaar. "Die
nacht is de kerk een plek waar men-
sen graag komen. Voor bezinning,
rust en vrede. We zijn als kerk blij
en trots dat we dit kunnen bieden,
zodat kerst niet alleen een event
van de kerstman is."
Kerstnacht in de Pieterskerk is echt
een begrip, heeft Alblas gemerkt.
' Allelagenenreiigieuze kleurenvan
de bevolking komenerop af.Van de
dak-en-thuisloze tot de restaurant-
bezoeker, van de burgemeester tot
de putjesschepper. Mensen die het
fijn vinden om een keer per jaar in
de kerk te zijn, die serieus op zoek
zijn naar verbindingen vrede,ofdie
denken: Baat het niet, dan schaadt
het niet’. En mensen die met ande-
ren meekomen. Echt een unieke
mengeling.’’
De populariteit van de kerstnacht-
diensten bleek verschillende keren
groter dan het aantal plaatsen in
de Pieterskerk. Daarom werd de
afgelopen jaren gebruik gemaakt
van toegangskaarten voor de late

De Raad van
Kerken Leiden

*

Betekenisvolle stilte
De dominee zal tijdens de diensten
even stilstaan bij zijn afscheid. Hij
gaat de kerstnachtdiensten ontzet-
tend missen. "Ik krijg er energie
van", zegt Alblas. "Als ik naar voren
loop aan het begin van de dienst,
voel ik het vertrouwen van de men-
sen, die samen met mij de dienst
vormgeven. Dat ze hun hart open-
stellen en ontroering een plaats
geven, is belangrijker dan wat ik
zeg. En dat we samen stil kunnen

De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor jnformatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•
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