
Geef voor Uw kerk
Sinds de vroege middeleeuwen zijn er kerken 
in Leiden. Al is de betrokkenheid bij de kerk 
aanzienlijk minder dan toen, kerken maken 
nog altijd deel uit van het Leidse stadsbeeld – 
niet alleen als gebouw maar ook als instituut. 
Kerken dragen bij aan de stad en de wereld. 
Hun rol is veranderd, maar hun opdracht – 
Gods woord in stand houden en doorgeven - is 
gebleven. Daarom heeft de kerk bestaansrecht. 
Immers, hoe verschillend we soms ook zijn, wij 
streven ernaar om geloof, gemeenschap en 
maatschappelijke relevantie in kernwaarden 
zichtbaar te maken. Deze waarden willen wij 
delen met mensen buiten de kerk: inspiratie, 
saamhorigheid, verzoening, gastvrijheid, 
openheid en hulpvaardigheid. 

    
Een financiële bijdrage geven, 
waarom?
Op het voorblad van deze brochure vertellen 
onze wijkgemeenten over tal van reguliere en 
bijzondere activiteiten, waarmee zij inhoud 
geven aan hun taken in de kerk, de stad en de 
wereld. Ook in 2019 zullen nieuwe activiteiten 
in gang worden gezet, zoals:
•	 Zomerbijeenkomsten voor ouderen
•	 Een Groene Kerk met aandacht voor 

duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit
•	 De ‘vriendjeskerk’, waar kinderen op een 

speelse manier leren over kerk en geloof
•	 Omkijken naar onze stadsgenoten en delen 

van onze gaven met hen
•	 Cantatediensten, Evensongs, 

Kerstnachtdiensten & Vespers 

Kerkenwerk: mensenwerk
Voor het goed functioneren van de kerk is het 
nodig dat mensen zich gesteund voelen door 
het woord van God - de bron van geloof, hoop 
en liefde. Maar er zijn ook meer alledaagse 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden. 
De inzet van professionele krachten zoals 
pastores en pastorale werkers, kosters en andere 
medewerkers kost geld. Ook met de exploitatie 
en het onderhoud van onze vier kerkgebouwen 
is veel geld gemoeid.  Daarom doen wij een 
beroep op U om ook in 2019 een ruimhartige 
bijdrage toe te zeggen. 

Geef ruimhartig
Vindt U het werk van Uw kerk belangrijk? Laat 
dit dan blijken in Uw bijdrage aan de actie 
Kerkbalans. Uw steun is van vitaal belang voor 
het behoud van Uw kerk. 

Begroting 2019
De begroting laat voor 2019 een tekort zien. 
De afgelopen jaren is er bezuinigd, maar er zijn 
ook reserves opgebouwd. Bewust is gekozen 
om (een deel van) deze reserves de komende 
jaren in te zetten voor extra pastoraat in de 
geloofsgemeenschappen. Helpt U ons om ons 
vermogen zo goed mogelijk in stand te houden? 
Het rendement hieruit is een belangrijke 
inkomstenbron voor ons!
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Als je vorig jaar hebt gegeven, veel dank 
daarvoor! Het is daardoor mogelijk gebleken 
veel activiteiten te organiseren. Ook dit jaar 
heeft je kerk, de Leidse Binnenstadsgemeente, 
je steun hard nodig. De kerk wil net als iedereen 
in balans blijven. In Kerkbalans. Geef, zodat wij 
er voor jou en elkaar kunnen zijn! 

Dit jaar vragen we ook: Geef je voldoende? 
Kan je de Leidse Binnenstadsgemeente en de 
Hooglandse kerk nog meer in balans houden? 
En misschien wel de vraag: waarom geef je niet 
(meer)?

Naast een financiële bijdrage kan je ook 
vrijwilliger worden. Zoals bij de openstelling 
van de Hooglandse kerk, de Kliederkerk of 
onze jeugdevents, bij ontmoetingen en bij de 
zichtbaarheid van de kerk in de stad. 

In de Hooglandse kerk is er ruimte voor iedereen, 
los van iemands persoonlijke en religieuze 
overtuiging. We willen met open armen en een 
warm hart een thuis zijn voor velen. 

Met Actie Kerkbalans kunnen 
wij de Kathedraal van het 
licht openhouden en elkaar 
blijven ontmoeten in het 
hart van de stad. Steun ons 
daarbij, geef voor je kerk!

Voor het nieuwe jaar zijn 
er prachtige initiatieven 
die we mede dankzij 
de Actie Kerkbalans 
mogelijk kunnen maken. 

Enkele voorbeelden uit 
de activiteitenfolder:
•	 Zomerserie ‘In het licht van 

Rembrandt’
•	 Kliederkerk voor gezinnen met kinderen
•	 Inspiratieavonden: Wijn en wijsheid 
•	 Labyrint-lopen in ons prachtige hoogkoor
•	 Gesprekskring: Ziek zijn en God
•	 Samen met Bijzonder Kerkenwerk 

Leiden: Cantatediensten, Evensongs, 
Kerstnachtdiensten & Vespers. 

Leidse 
 Binnenstadsgemeente

leidsebinnenstadsgemeente.nl
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“De kerk: Bron van 

inspiratie. Daar zit 

(toekomst)muziek in!”

 Henn
y

“Ik ben warm ontvangen 
bij deze gemeente 

toen ik uit Rotterdam 
kwam. Het helpen bij 
de voorbereiding van 
diensten vind ik erg 

leuk.”

Gerrie

“Door de fijne ontvangst in deze 

gemeente ben ik weer meer 

betrokken geraakt bij het geloof. 

Daarom heb ik mij laten dopen.”

Hans

“Of ik nou verkeersdeelnemer, 

leerkracht , moeder of 

gemeentelid ben: ik wil mijn 

verantwoordelijkheid nemen, ook 

als dat financiële consequenties 

heeft. Ik heb daar overigens ook 

plezier in; dankbaar dit te kunnen 

doen!”

Helee
n

“De kerk is voor mij een plek waar heel 
veel verschillende mensen de kans 

hebben om elkaar echt te zien, omdat 
ze zich verbonden weten door dezelfde 

God. Kortgeleden ben ik bevestigd in 
het ambt van ouderling en in die rol 

hoop ik een bijdrage te mogen leveren 
aan het oog en hart hebben voor God 

en vanuit die liefde voor God dat ook te 
hebben voor elkaar.”

Jeroen

“Als je mij vraagt wat  ik belangrijk 

vind in de kerkdiensten, dan is dat 

op de eerste plaats de prediking 

zowel wat inhoud als  vorm betreft.  

Daarnaast vind ik ook de historische 

Marekerk een punt, maar zeker niet 

het belangrijkste. Ook het gevoel van 

verbondenheid spreekt mee.”

Wim

“Wij gaan graag naar de 
Kliederkerk, omdat we dan een 
hele viering als gezin bij elkaar 
zijn. Samen met andere (groot)

ouders met kinderen van 0 tot 12 
jaar horen we een Bijbelverhaal, 

knutselen, zingen en eten we 
met elkaar. Onze kinderen 

zouden willen dat het elke week 
Kliederkerk is!” 

Suzanne

“Kerk zijn doen we met 
elkaar. Ieder kan op zijn of 
haar eigen wijze bijdragen 

aan het samen-kerk-zijn. We 
dragen bij met de talenten 

die ons gegeven zijn en 
heel praktisch dragen we 
ook bij aan de financiën 

die nodig zijn om de kerk 
als organisatie in stand te 

houden.”

Nizet

“De Regenboog is een warm nest 
waar iedereen welkom is om in 

dankbaarheid te genieten van wat 
we van God ontvangen. Vogels die 
terugkomen op hun nest moeten 

het elk voorjaar weer herstellen met 
nieuwe takjes.

Arie

’In de schoonheid van natuur, in muziek 
of kunst, of gewoon door de lichtinval 

in de kerk kun je soms geraakt worden 
door iets hogers. Het inspireert me om 

samen met anderen te zoeken naar 
sporen van God. Ik denk daarbij aan de 
Kerstnachtdiensten en cantates in de 

Pieterskerk of de wekelijkse vieringen op 
zondagmorgen in de Hooglandse Kerk.

Manuel


