
Hoopvol en dankbaar
Na een lange tijd waarin ons gemeentezijn alleen in kleine 

kring, op afstand en digitaal kon plaatsvinden, zijn we - 

ondanks alle onzekerheden - hoopvol en dankbaar gestart 

met een nieuw jaar. Hoopvol omdat we verwachten het 

‘gewone’ kerkleven weer te kunnen oppakken. Dankbaar 

omdat we weer met meer mensen kunnen samenkomen. 

In 2021 heeft de PgL een aanzienlijke nalatenschap 

ontvangen. Besloten is van deze nalatenschap een 

bedrag van € 50.000 te besteden aan wijk overstijgende 

jeugdwerkactiviteiten. 

Groene stap voorwaarts
De afgelopen jaren is in onze kerkelijke gebouwen 

energiezuinige ledverlichting aangebracht en ook waar dat 

mogelijk was dubbelglas. 

De ‘groene stap voorwaarts’ die we in 2022 gaan maken: 

zonnepanelen op de daken van de Vredeskerk. Hiervoor 

maken we graag geld vrij in de begroting, Ook zal op een 

aantal zondagen in het jaar gecollecteerd worden voor onze 

duurzaamheidsprojecten. 

Draagt u ook uw steentje bij?
Veel gemeenteleden laten met een royale bijdrage blijken 

dat het werk van de kerk belangrijk is. Hoe groot of klein uw 

bijdrage ook is, met uw steun in praktische en financiële zin 

zien wij de toekomst van onze Protestantse gemeente In 

vertrouwen tegemoet. 

Periodieke gift
Wilt u gebruikmaken van nog meer belastingvoordeel, 

dan kunt u uw bijdrage voor kerkbalans ook doen in de 

vorm van een periodieke gift. In die periodieke gift (voor 

minimaal vijf jaar) kunt u ook uw collectebijdragen (via 

de app of collectebonnen) meenemen. En wanneer u 

uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, 

verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost. Wilt u 

meer informatie, neem dan contact op met het Kerkelijk 

Bureau, info@kerkelijkbureauleiden.nl

Begroting 2022
Voor 2022 gaan we ervan uit dat de commerciële activiteiten 

op tweederde van het niveau van voor de coronacrisis zullen 

draaien. De inkomsten uit de verhuur van gebouwen en 

terreinen zullen 2% hoger worden ten opzichte van 2021. De 

bijdragen van gemeenteleden blijven op niveau. Er is budget 

opgenomen voor wijk overstijgende jeugdwerkactiviteiten 

en ook voor een part time koster/beheerder voor de 

Vredeskerk en de Marekerk. 

De begroting 2022 voorziet een tekort van €114.000. 

In 2021 kwamen de bijdragen van de gemeenteleden ruim 

€30.000 hoger uit dan begroot. Ook voor 2022 rekenen 

we erop dat de gemeente royaal zal geven om het tekort 

beperkt te houden!

Al eeuwen is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe 

aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. De kerk is voor iedereen, in de kerk ben je altijd welkom.

Samen vieren
Gemeente-zijn kan op veel manieren, dat hebben we 

inmiddels wel ontdekt. In het afgelopen jaar hebben we met 

creativiteit tóch ons gemeenteleven zo goed mogelijk vorm 

kunnen geven. Daarvoor hebben we elkaar meer dan ooit 

nodig gehad. In de hoop en het vertrouwen dat we dit jaar 

weer samen kunnen vieren en ons geloof met elkaar kunnen 

delen.  

Samen omzien naar elkaar 
Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor 

elkaar. Een bemoedigend kaartje, een luisterend oor, een 

helpende hand wanneer het nodig is, dat is het kloppende 

hart van kerk-zijn, geïnspireerd door de Bijbelse boodschap. 

Samen spelen
In 2022 gaan we voor het jeugdwerk op zoek naar nieuwe 

vormen om kinderen en jongeren op een speelse en eigentijdse 

manier te blijven betrekken bij de kerk en jeugdactiviteiten.

Samen groen
De Protestantse gemeente te Leiden is officieel een Groene 

Kerk, een netwerk van kerken die milieu en klimaat hoog 

in het vaandel hebben staan. Met de belofte samen elk jaar 

minstens één groene stap voorwaarts te doen. 

Samen verantwoordelijk
Wil je ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang 

voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Tekort
€ 114.000

Overige 
inkomsten

€ 31.000

Inkomsten uit 
vermogen
€ 410.600

Verhuur en 
commerciele 
activiteiten
€ 481.500

Begrote 
bijdrage 
gemeenteleden
€ 618.400

Overige kosten
€ 116.600

Kantoor en 
afschrijving
€ 206.000

Huisvesting
€ 451.400

Predikanten en 
kerkelijk werkers

€ 881.500
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Welkom in de Leidse Binnenstadsgemeente

De afgelopen twee jaar is nog weer eens duidelijk 

geworden hoe belangrijk het huis is waar je woont en 

leeft. En ook dat er andere plekken zijn waar je even 

kunt ontsnappen, tot rust komen, moed verzamelen, 

delen en weer op stap gaan. De Hooglandse Kerk is 

al eeuwen zo’n plaats, een ruimte voor inspiratie en 

ontmoeting in het hart van de stad.  

De Leidse Binnenstadsgemeente heeft het geluk 

onderdak te hebben gevonden in de Hooglandse 

Kerk. Het is een bruisende geloofsgemeenschap, die 

ruimte biedt aan iedereen, ongeacht achtergrond, 

leeftijd of levensverhaal. Een gemeente die open en 

toegankelijk is, voor kerkgangers en voorbijgangers, 

op zondag en door de week.

We nodigen u van harte uit om dat met ons mee 

te beleven en daaraan bij te dragen. We danken u 

hartelijk voor uw steun in 2021. Ook in 2022 hebben 

we uw steun weer hard nodig. 

In de Hooglandse Kerk vinden elke zondag onze 

kerkdiensten plaats, met in 2022 thema’s als ‘Een 

openbaring!’, ‘Zinvol leven’ en ‘De zeven werken van 

barmhartigheid’. Verder zijn er regelmatig Evensongs 

en Cantatediensten, en bijzondere vespers, zoals op 

Allerzielen en Palmzondag.

Waarom doe je mee? 

“Om even een stapje naast het alledaagse 

te gaan staan en samen te geloven in en te 

getuigen van Gods aanwezigheid”
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De Hooglandse Kamer biedt voor alle Leidenaars en 

passanten een ruimte voor bezinning en bezieling, 

met tentoonstellingen, verhalen en muziek. 

“Wat een prachtige foto’s en een verrassend 

lichte kerk.” 

“De rust zet je weer even aan het denken. Fijn 

wat de kerk met je kan doen.”

In het Hooglandse Huys bruist het van kringen 

en cursussen, waar je elkaar kunt ontmoeten en 

je geloof kunt verdiepen. Naast klassiekers als de 

‘Kern van de christelijke traditie’ en het ‘Leerhuis’ 

zijn er het komend jaar onder meer cursussen als  

‘Wijn en Wijsheid’ over de filosofie van Prediker en 

leesgroepen over mystieke teksten. Voor en met 

kinderen en jongeren worden er voor alle leeftijden 

activiteiten georganiseerd. 

Waarom doe je mee? 

“De bijbel lag voor mij onder een dikke laag stof. 

Die stof is eraf gehaald. De intense verhalen 

raken me nu.” 

“De cursus heeft mij richting, stof tot nadenken 

en ruimte gegeven. Een waardevolle verdieping! 

En daarnaast heb ik nieuwe mensen ontmoet 

voor gezelligheid en goede gesprekken.” 

Meer informatie

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/
programma-2021-2022/

www.hooglandsekamer.nl


