De Hooglandse Kerk verwelkomt alle Leidenaren

Kerst, kerk en stad
--LEIDEN - De WinterWonderWeken
beglnnen op vrijdag 7 december met
Leiden Lumiere In de Hooglandse
Kerk. Os. Margreet Klokke zal iedereen om 18.30 uur In de Kathedraal
van het licht van harte welkom heten.
Monique IJsselsteijn van Centrum
Management Leiden ls enthousiast.
"Met dit nieuwe evenement nodlgen
we alle Leidenaren uit om in de sfeervolle Hooglandse Kerk de feestelijke decembermaand te openen. Het
Blauwe Uur verzorgt een prachtige
beeldprojectie en het BPlusC kinderen jeugdkoor onder leidlng van Wim
de Ru zingt kerstliederen. Daarna
ontsteken we samen de llchtjes in de
kerstboom in het bijzijn van wethouder Yvonne van Delft. ledereen is van
harte welkom."

door Cent van Vliet

De Hooglandse kerk is van 7 tot
en met 22 december regelmatig
open voor bezoekers en er zijn verschillende activiteiten gepland. Er
zijn enkele tientallen vrijwilligers
bereid gevonden om de activiteiten in goede banen te leiden. "Er
is een stiltehoek waar bezoekers
een kaarsje kunnen aansteken
en stil kunnen staan bij hoogte- en dieptepunten in bet }even.
Een betrokken groepje mensen is
op gepaste afstand aanwezig en
ervaart hoe indrukwekkend het is
als mensen in stilte tot zichzelf en
tot de antler met een kleine en/of
hoofdletter kunnen komen. Daar
zijn vaak geen woorden voor, maar
desgevraagd bieden we graag een
luisterend oor." Tijdens de doordeweekse dagen ligt er een labyrint in
het hoogkoor. In deze periode zijn
er verschillende muzikale optredens. Willeke Smits zal regelmatig
op het orgel of de vleugel spelen. Ze
heeft daarnaast anderen kunnen
strikken hun muzikale talenten
te laten horen. 'Ik zie het als een
mooie uitdaging om in de drukte
van de stad de kerstklanken, de
klanken van licht en hoop, in de
kerk te laten klinken.' Liesbeth
Boertien treedt op met haar blokfluitensemble en Koos Favier begeleidt Emma Brown op de vleugel.
Tijdens het Korenweekeinde zingt
het kinderkoor Utopia op zondag
16 december twee keer. Het Toon-
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Joris Linssen in de Hooglandse kerk (Foto: pr/Nlek Bavelaar).

kunstkoor en Vox Humana treden
op 22 december op in de Hooglandse kerk. Iedereen kan teksten
schrijven voor de kerstballen die in
Joris' Kerstboom op het Hooglandse
Kerkplein kunnen worden gehangen. Dit jaar maakt de KRO/NCRV
op 15 december en op 16 december
in de kerk opnamen voor het programma. De tentoonstelling die is
opgesteld bij het zevenhonderdjarig bestaan van de kerk zal worden
uitgebreid. Rutger Veldhuyzeri van
Zanten: "Er komt een beeldzuil bij

waarop op eenvoudige wijze de
actualiteit in woord en beeld zichtbaar wordt gemaakt." De Hooglandse Kerk is open voor 'Kerst,
kerk en stad' op 7 december van
18.00 tot 21.00 uur; op 8 december
van 11.00 tot 20.00 uur, op zondag
9 decembervan 14.00 tot 18.00 uur,
van 10 tot en met 13 december van
13.00 tot 18.00 uur; 16 december
van 14.00 tot 20.00 uur, 19 december van 13.00 tot 18.00 uur en 22
december van 11.00 tot 20.00 uur. •

