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Uw bijdrage als periodieke gift
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U kunt de kerkelijke bijdrage ook doen in de vorm
van een periodieke gift. U doet dan net als bij
Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode
van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel
ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw
bijdrage zonder dat het u meer kost. Tip: neem ook
uw collectebonnen op in uw periodieke gift. Met
de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/
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schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw
fiscale voordeel is bij een periodieke gift. Wilt u meer
informatie, neem dan contact op met het Kerkelijk
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Bureau, info@kerkelijkbureauleiden.nl.

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente te Leiden
adres: Van Vollenhovenkade 22, 2313GG Leiden
T: 071-5764145 | @: info@kerkelijkbureauleiden.nl
internet: www.protestantsegemeenteleiden.nl

Vormgeving brochure: Jos de Wilde, Leiderdorp | fotocollage voorzijde: Niek Bavelaar, Leiden

een

helpende

hand:

omzien

Een gastvrije kerk

echt bent.

Leidse Binnenstadsgemeente

Waarom meedoen?

De kerk blijft open! Mede dankzij uw steun kon de Leidse
Binnenstadsgemeente (LBG) in 2020 kerkdiensten blijven
houden. Misschien wel opener dan ooit, door de uitzendingen via
de livestream. En mede dankzij u konden in het afgelopen jaar
tal van doordeweekse activiteiten georganiseerd worden voor
jong en oud.

Leden van de LBG zeggen onder meer:
“Om in het licht van God te staan, om op te laden en weer door
te kunnen geven.”
“Om samen te oefenen in geloven.”
“Om na te denken over mijn manier van geloven en leven.”
“Om de stilte te zoeken en in die stilte God te ontmoeten.”
“Om hoop te houden op een betere wereld en om dankbaar te
zijn voor wat er om je heen is.”

Ook in 2021 hebben we uw steun weer hard nodig om de
Hooglandse Kerk, de “kathedraal van het licht”, open te houden
als plaats voor ontmoeting en bezinning in het hart van de stad.
In de LBG is ruimte voor iedereen, ongeacht je achtergrond of
overtuiging. We nodigen u daarom van harte uit om dat mee te
beleven en daaraan bij te dragen.

Hoe kun je meedoen?
Wekelijkse vieringen
U kunt de wekelijkse vieringen, ook via livestream, meebeleven.
In dit seizoen hebben de vieringen onder meer de volgende
thema’s: ‘Op weg naar Pasen met Meister Eckhart’, ‘Spiritualiteit
van de twijfel’ en ‘De bijbel in steen – over bijbelse muurstenen
in Leiden’.
Voor kinderen en jongeren
Kinderen tot ongeveer 12 jaar en hun (groot)ouders kunnen in de
Kliederkerk de bijbel op een creatieve manier ontdekken.
De Jeugd van Tegenwoordig is er voor tieners, om samen door te
praten over hoe je gelooft in het leven van alledag.
Cursussen en groepen
Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals de cursus Kern van de
christelijke traditie en het Leerhuis, een groep die elke maand
bijeenkomt voor verdieping en bezinning rondom de bijbel.
Speciaal in het seizoen 2020-2021 bieden we veel gelegenheid
voor het vinden van rust, zoals Drie keer stil , oefeningen in
meditatie voor 20’ers en 30’ers; meditatie-avonden voor iedereen
in de 40-dagen tijd ; en in de zomer een kloosterweekend in de
Hooglandse Kerk.
Meer informatie:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lbg-folder-seizoen-2020-2021/
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