
                                                      Kerst, kerk en stad 

Vooraf 
In de weken voor Kerst is de Hooglandse kerk zeven middagen en twee hele dagen open 
voor belangstellenden. Hiervan hebben meer dan duizend mensen gebruikt gemaakt. De 
rustige momenten bieden gelegenheid voor intensievere contacten en bij drukkere 
periodes zijn de gesprekken vluchtiger. De combinatie met de kerstboom op het 
Hooglandse plein heeft goed gewerkt. 


Ter voorbereiding van de activiteiten is één bijeenkomst gehouden. De verdere 
afstemming is via de mail gegaan. De samenwerking met de gemeente Leiden is prima 
verlopen. We hebben van een aantal faciliteiten gebruik kunnen maken. De samenwerking 
met BplusC over de Korenweekenden en met de KRO-NCRV over Joris’ Kerstboom is 
vatbaar voor verbetering. Met de bijdrage van de PgL is het programma ook financieel 
rondgekomen. Veel vrijwilligers (meer dan 50) hebben het mogelijk gemaakt om de kerk 
open te stellen. Die zijn we veel dank verschuldigd. Dat geldt ook voor onze beheerders 
die de openstelling moeten combineren met de verhuur van de kerk. 


In bijlage 1 zijn de indrukken van Kees Zaalberg, Willeke Smits en Emmie Kaljouw 
weergegeven. Het overzicht van het programma staat in bijlage 2. In bijlage 3 geeft de 
ervaringen van betrokken vrijwilligers weer en bijlage 4 geeft een kort financieel overzicht. 
Geertrui Betgen heeft de financiële administratie gedaan en de uitgaven zijn uit de wijkkas  
voorgeschoten. Er is inmiddels een financiële verantwoording aan de tweede 
penningmeester van het CvK aangeboden. Niek Bavelaar heeft met anderen een foto-
impressie gemaakt en Rob Pijpers een film-impressie van één van de (koren)dagen. Deze 
staan op de website van de LBG.


Indrukken 
Tijdens de dagen voor Kerst zijn in het centrum van de stad veel lichtjes te zien. De 
schaatsen glijden over de ijsbaan en velen bezoeken de drijvende kerstmarkt en Joris’ 
Kerstboom. De teksten in de boom staan dit jaar in het teken van ‘Wie zet je in het licht’. 


Met de woorden van Stef Bos ‘Geef licht’ heet ds. Margreet Klokke iedereen op 
vrijdagavond 7 december welkom in de Hooglandse kerk. Wethouder Yvonne van Delft 
geeft het officiële startsein van de WinterWonderWeken en tegelijkertijd begint het 
programma ‘Kerst, kerk en stad’. 


Een welkom in de Kathedraal van het licht waar veel geloofservaringen zijn opgedaan en 
waar nog volop gesprekken over het Kerstlicht zijn. De beeld- en lichtprojectie van het 
Blauwe Uur maakt opnieuw indruk. Jong en oud schrijven wensen voor kerstballen en 
hangen deze snel in Joris’ Kerstboom. Ontroerend om te zien op welke wijze de schrijvers 
met hun gevoelens en ervaringen omgaan. Bij het ontsteken van de lichtjes in de boom 
staat ook de Hooglandse kerk in de schijnwerpers. De drempel om de kerk binnen te 
stappen blijkt in deze periode bijzonder laag. Daar binnen straalt het licht op de geboorte 
van Gods zoon, het mooiste kerstgeschenk.


Bezoekers wandelen rond in de kerk en doen verschillende indrukken op. Ze steken een 
kaarsje aan in de Stiltehoek en de Kerststallen en de Kinderhoek trekken meteen de 
aandacht van kinderen en hun (groot)ouders. De klanken van het Willisorgel, de vleugel, 
de blokfluiten en de stemmen van de zangeressen vullen de kerk tot boven. Er worden 
persoonlijke gesprekken gevoerd over de lichte en donkere bladzijden van het leven. 



Desgevraagd ontvangen bezoekers een zegen van ds. Margreet Klokke en ds. Jacob 
Korf. De Korenweekenden trekken de meeste bezoekers. Solisten en koren van diverse 
pluimage wisselen elkaar af. Velen doen onvergetelijke indrukken op. 


Er is veel belangstelling voor de tentoonstelling over de Hooglandse kerk en een nieuwe 
aanwinst: de informatiezuil. De drie kenmerken van de LBG ‘Ontmoeten’, ‘Kerk in de stad’ 
en ‘Kathedraal van het licht’ zijn daar met foto’s en affiches duidelijk zichtbaar. De vierde 
kant geeft ruimte voor ‘Actualiteit’.


Suggesties voor volgende keer 
‘Kerst, kerk en stad’ is voor herhaling vatbaar en past geheel binnen één van de accenten 
in het nieuwe PgL Beleidsplan 2019-2023: ‘Zichtbaarheid van de kerk in de stad’. Bij de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen zullen de ervaringen van de vrijwilligers worden 
meegenomen. Dat betekent dat de tijdstippen van openstelling meer afgestemd worden 
op die van de Kerstmarkt. Contacten met de beheerders blijven nodig om tijdig te weten 
wanneer de kerk beschikbaar is. Tijdens een eerste evaluatiegesprek met Centrum 
Management Leiden op 24 januari zijn verschillende wederzijdse ervaringen gedeeld. Dit 
zal de komende maanden een vervolg krijgen.


Cent van Vliet

Leiden, 29/01/2019




                                                                                                                          Bijlage 1 
Stiltehoek 
De Stiltehoek kreeg ook deze keer weer ruim aandacht van bezoekers van de Hooglandse 
kerk tijdens de openstelling. En altijd waren er ‘vrijwilligers’ in de buurt om al naar gelang 
er behoefte aan was in gesprek te gaan, veel dank daarvoor. Soms heb je het gevoel dat 
mensen iets willen zeggen en kom je wat dichterbij. Zo ook met die jonge vrouw, ze wilde 
een kaarsje aansteken, maar er was niet zoveel plaats meer op het kaarsplateau. Door 
een uitgebrand lichtje weg te halen maakte ik wat ruimte. Ze zei: “Mijn oma was gelovig. 
Ik niet hoor! Ze zei vaak tegen ons, haar kleinkinderen: ‘met alles wat jullie voor 
spannends gaan doen, brand ik een kaarsje en bid voor jullie.’ Ze is er niet meer en nu 
steek ik regelmatig zelf een kaarsje aan en denk dan aan haar. Ik mis haar wel hoor!”


Kees Zaalberg


Winterwonderzang 
Wat is er mooier dan muziek van kinderstemmen in onze Hooglandse kerk! We mochten 
ons gelukkig prijzen dat koorschool Utopa o.l.v. Rozemarijn Kalis te gast was en hun 
kerstprogramma onder grote belangstelling twee keer ten gehore heeft gebracht. Een 
oude traditie komt hiermee weer tot leven. In de 18e eeuw werd er speciaal door de 
organist van de Lutherse Kerk, Christian Friedrich Ruppe, een kerstcantate 
gecomponeerd voor het koor van het toenmalige Weeshuis. Ook zij zongen in de 
Hooglandse kerk onder grote belangstelling. In die tijd was het bijzonder dat het koor uit 
jongens en meisjes bestond. En ook nu is het bijzonder dat ruim 30 kinderen, meisjes én 
jongens, met veel plezier kwamen zingen. Om met Sytze de Vries te spreken: “Zing en 
speel op de fluit en verjaag met dat geluid de duisternis” (lied 504).


Organist Willeke Smits


Licht in de stad 
De kerstopenstelling van de Hooglandse kerk leek een mooie gelegenheid om ook iets 
van het jeugdwerk en de kliederkerk te laten zien. Het was niet altijd even druk, maar het 
heeft mooie momenten opgeleverd. Genoeg ouders die met hun kind(eren) de tijd namen 
om rustig aan tafel te zitten en een kerstengel te kleuren en te knippen. Of samen fanatiek 
de hele kerk af te struinen op zoek naar alle plaatjes uit de speurtocht met ezelsoren of 
een kroon en geschenk.


Maar ook gesprekken over hoe belangrijk het is dat kinderen in hun opvoeding iets 
meekrijgen van het geloof. Met een vader, oma’s of schooljuffen op zoek naar inspiratie 
voor de kinderen. En met een jonge redactrice van de NCRV, die terugdacht aan de mooie 
herinneringen uit de kerk van haar jeugd. De verbazing dat zo’n kerk nog in gebruik is en 
de vraag of ze dan zondagmorgen om tien uur ook gewoon binnen kunnen stappen.

Natuurlijk, van harte welkom!


Emmie Kaljouw, jeugdwerker LBG




                                                                                                                        Bijlage 2


                             Programma Kerst, Hooglandse kerk en stad                                                                       

Activiteit

Za 8  11-20 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Kerststal, Kinderhoek, Rondleiding (13-15) 

12 uur Orgelspel, Willeke Smits

14 uur Orgelspel, Willeke Smits

16 uur Orgelspel, Tjebco Tiersma

18 uur Orgelspel, Tjebco Tiersma

Zo 9 10 uur Eredienst LBG 
1145   Viering LSE 

14-18 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Kerststal, Kinderhoek, Rondleiding (14-16) 

14 uur Orgelspel

16 uur Orgelspel, Tjebco Tiersma

Ma 10 13-18 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Labyrint, Kerststal, Kinderhoek  

14 uur Orgelspel, Willeke Smits

16 uur Orgelspel, Frank Resseler

Di 11 13-18 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Labyrint, Kerststal, Kinderhoek 

14 uur Koos Favier, vleugel

15 uur Koos Favier, vleugel

Wo 12 13-18 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Labyrint, Kerststal, Kinderhoek, Zegen 

15 uur Orgelspel, Frank Resseler

17 uur Orgelspel, Tjebco Tiersma

Do 13 13-18 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Labyrint, Kerststal, Kinderhoek 

14 uur Orgelspel, Frank Resseler

16 uur Orgelspel, Willeke Smits

14/15 Geen (kerk verhuurd). Op za 15  
opnamen buiten voor Joris’ Kerstboom



                                                                                                           


Zo 16 10 uur Eredienst LBG 
1145   Viering LSE 
14-20 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Kerststal, Kinderhoek, Rondleiding (14-16) 
Opname in de kerk Joris’ Kerstboom 

                    Binnen                                                               Buiten 
14 uur Viswijvenkoor Leiden                                                  

15 uur Blokfluit ensemble Sarabande                        15 uur Het Zanghuis Koor

            o.l.v. Liesbeth Boertien

16 uur Koorschool Utopa                                           16.30  Otis

17 uur Koorschool Utopa

18 uur Wegwijzers, Windmeijer/van Duinen               18 uur Otis

17/18 Geen/verhuurd

Wo 19 13-18 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Labyrint, Kerststal, Kinderhoek, Zegen 

14 uur Orgelspel, Frank Resseler

16 uur Orgelspel, Frank Resseler

20/21 Geen (kerk verhuurd)

Za 22 11-20 uur Wensen kerstballen, Stiltehoek,  
Kerststal, Kinderhoek, Rondleiding (13-15) 

                       Binnen                                                          Buiten

11 uur Arleen van Wijland, zangeres

12 uur Arleen van Wijland, zangeres

13 uur Emma Brown en Koos Favier

1330   Repetitie Toonkunstkoor 

14 uur Toonkunstkoor

15 uur Blokfluit ensemble Sarabande                       15 uur Sempre Crescendo

           o.l.v. Liesbeth Boertien

16 uur Vox Humana

17 uur Pop4shore!

18 uur Pop4shore!

19 uur Musica Fresca

Zo 23 10 uur Eredienst LBG 
1145   Viering LSE 
20 uur Adventsconcert Cantorij

Ma 24 18.30  Kerstdienst kinderen Pieterskerk  
20.30  Kerstnachtdienst       Pieterskerk 
22.30  Kerstnachtdienst       Pieterskerk

Di 25 10      Kerstdienst LBG  
1145  Kerstviering LSE

Activiteit
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                                      Evaluatie vrijwilligers


Hoe heb je de openstelling van de HK voor Kerst ervaren? 
Positief, passend bij de aanloop naar Kerst, uitnodigend, laagdrempelig, goede sfeer, van 
ingetogen tot vragend, zinvol, kerkelijken en niet-kerkelijken beiden vol belangstelling, 
kinderen met kerstengelen en speurtochten op pad in de kerk, prettig en passend, tevens 
nieuwe contacten tussen vrijwilligers. 

Wat is opgevallen bij de contacten met bezoekers? 
Van gerichte bezoeken tot per ongeluk in de kerk, van vluchtig tot diepgaand, bijzondere 
gesprekken, contacten gemakkelijk, vrijblijvend in- en uitlopen, in rust de ruimte op je laten 
inwerken, herdenken geliefden, nieuwsgierig naar gebouw en vieringen, indrukwekkende 
levensverhalen bij schrijven wensen, intensief gebruik labyrint en stiltehoek, herinneringen 
aan kerkgang van vroeger. 

Was het tijdsbeslag acceptabel/te weinig/teveel? 
In het algemeen acceptabel. 

Zijn de tijdstippen van openstelling goed gekozen (rekening houdend met de 
verhuur)? 
Een betere afstemming op de opening Kerstmarkt en ijsbaan. De eerste dagen weinig 
belangstelling. Periode kan korter. Naast begrip ook jammer dat kerk is verhuurd op enkele 
belangrijke dagen. 

Is het volgend jaar voor herhaling vatbaar? 
Unaniem ja 

Ben je bereid dan weer mee te doen? 
Unaniem ja, sommigen met de opmerking, indien gezond. 

Heb je suggesties voor programma onderdelen? 
Blauwe Uur langer aanwezig. Bezoekers kaartje meegeven vanuit stiltehoek. Combinatie 
van kinder- en kerstballentafel, kinderkoor, instrumentale bijdragen, Kerstmuziek, 
Kerstliederen zingen met Willeke, samen zingen, voordrachten dichters, 
kersttentoonstelling kinderen en kunstenaars, koren, afwisseling van en uitleg over orgels, 
labyrint handhaven. 

Overige opmerkingen/suggesties 
Meer bekendheid openstelling, o.m. op de kerstmarkt. Gelddoosje voor verkoop van 
boeken, stiltehoek wat meer afschermen, vrijwillige bijdrage vragen, draaimolen op 
Kerkplein niet aantrekkelijk, bezien mogelijkheid koffie/thee, storende rol van KRO-NCRV.
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                            Financieel overzicht                                                  


                                                                                                                

                                                                                                   


Kosten Kerst, Stad en Kerk Begroting Verantwoording

Attractie kinderen € 400,00 € 451,36

Orgel, organisten, solist, 
fluitisten

€ 600,00 € 618,00

Stiltecentrum € 400,00 € 485,10

Kaarsen € 150,00 Bij stiltecentrum

Kerststallen, tentoonstelling, 
versiering, verlichting

€ 800,00 € 755,14

Folder en poster € 250,00 Bij kinderen
Reservering € 100,00
Kosten HK € 450,00

Totaal € 2700,00 € 2759,60



                     


