
Kerkenwerk in coronatijd
Het afgelopen jaar 2020 heeft het coronavirus 

ons allen hard getroffen; zowel persoonlijk als 

ook onze kerkgemeenschap. We werden op 

onszelf teruggeworpen en we hebben dierbaren 

in de nabije kring en verder af verloren. Dat is erg 

verdrietig. Maar het virus heeft ook tot ongekende 

initiatieven geleid. Telefooncircuits werden opgezet 

waarbij wekelijks kerkleden die daar behoefte aan 

hadden, werden opgebeld. Mondkapjes werden 

genaaid waarbij de opbrengst naar goede doelen 

ging. Onderlinge banden werden versterkt. Onze 

Protestantse gemeente te Leiden (PgL) bleek en 

blijkt buitengewoon veerkrachtig!

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Tal van initiatieven die door onze geloofs-

gemeenschappen worden ontplooid, verdienen onze 

steun. Daarnaast zijn er de reguliere kosten, zoals de 

predikantstraktementen en de salarissen van onze 

kerkelijke werkers, kosters en andere medewerkers. 

Ook onze vier kerkgebouwen, waaronder twee 

monumentale kerken, vragen veel geld voor 

instandhouding. Wij zijn ook verheugd dat Leiden 

Zuidwest nu weer over een eigen ruimte beschikt - 

De Pelgrim - waar de zondagse viering plaatsvindt. 

In deze brochure vertellen onze geloofs-

gemeenschappen over tal van reguliere en bijzondere 

activiteiten, waarmee zij inhoud geven aan hun taken 

in de kerk, de stad en de wereld. Ook in 2021 zullen 

bestaande activiteiten worden voortgezet en nieuwe 

in gang worden gezet. 

Uw bijdrage als periodieke gift
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/

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 

Bureau, info@kerkelijkbureauleiden.nl.

Geef ruimhartig
Vindt u het werk van uw kerk belangrijk? Laat dit 

dan blijken uit uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans. 

Wij vragen van onze lidmaten geen contributie. 

Wel om een vrijwillige bijdrage in de vorm van een 

toezegging die enerzijds rekening houdt met uw 

financiële mogelijkheden en keuzes en anderzijds de 

behoeften van uw kerk. 

Begroting 2021
De begroting 2021 voorziet een tekort van € 

214.500 als gevolg van een lagere opbrengst uit de 

commerciële exploitatie (minus € 140.000, een direct 

gevolg van de coronacrisis) en door een toename van 

de dotatie aan de onderhoudsvoorziening met € 

50.000 per jaar. De resterende verslechtering wordt 

veroorzaakt door een afname van de opbrengsten 

bij een jaarlijkse indexering van de kosten. Er wordt 

PgL breed gewerkt aan plannen om dit tekort verder 

terug te dringen. We stellen het op hoge prijs als u 

ook dit jaar ruimhartig wilt bijdragen om in 2021 

samen het tekort terug te dringen.  
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Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel 

gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt 

gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd.

Mensen komen samen om hun geloof in God, 

maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat 

geeft een bijzondere band. Kerkleden willen 

gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen 

maar ook naar jonge mensen die hun leven nog 

voor zich hebben en dat willen delen met God 

en met elkaar. 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze 

al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag 

voor de kerk van morgen!

Inspirerende vieringen

Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen 

boven de drukte van elke dag om te bidden voor 

alles waar je tegen oploopt. Aangeraakt worden 

door God en je geloof met anderen delen.

Een zorgzame gemeenschap

Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende 

schouderklop, een helpende hand: omzien 

naar elkaar en voor elkaar zorgen, dat is het 

kloppende hart van kerk-zijn.

Een gastvrije kerk

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in 

de kerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend 

oor. God houdt ook van jou en kent je zoals je 

echt bent.

tekort
€ 214.500

onttrekking reserves
€ 105.900
rendement vermogen en overig
€ 257.200
commerciele exploitatie (winst)
€ 24.000
verhuur woningen, grond
€ 332.000
kerkbalans, collecten, giften
€ 589.200

terrein, gebouwen
€ 563.100

beheerkosten
€ 154.800

personeel overig
€ 277.50

predikanten en kerkelijk werkers
€ 527.400

inkomsten

uitgaven
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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. 

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. 

Waarom meedoen? 

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.”

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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