
Protestantse gemeente te Leiden 
Actie Kerkbalans -  
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Ook dit jaar doet de Protestantse gemeente 
te Leiden weer een beroep op uw financiële 
vrijgevigheid om onze gemeente stevig in stand 
te houden. 

Met uw bijdrage worden de gebouwen in 
stand gehouden, en het jeugd-, ouderen- en 
pastoraal werk verzorgd. Vele initiatieven 
worden ermee in stand gehouden of gestart. 
Een goed voorbeeld hiervan is het al langer 
lopende Groene Kerk project. De resultaten zijn 

aansprekend en een goed voorbeeld van hoe wij als Protestantse gemeente 
onze steen bijdragen aan een leefbare aarde. De Vredeskerk is geïsoleerd en 
van zonnepanelen voorzien. In de Marekerk is de cv-ketel vernieuwd en het 
gasgebruik is hierdoor gehalveerd, de radiatoren zijn anders aangesloten en 
het totale rendement is nu met tientallen procenten verbeterd. 

Niet alleen aan de techniek is aandacht besteed. Ook is er een succesvolle 
start te melden door de aanstelling van twee jeugdwerkers, 
die in de hele gemeente mooie projecten met en voor  
onze jongeren organiseren. Hetzelfde geldt voor 
onze ouderenwerkers die goede contacten 
onderhouden met onze oudere medegeloofsge-
noten.

Verderop in deze kerkbalansfolder leest 
u wat de verschillende wijken en geloofs-
gemeenschappen allemaal te bieden 
hebben. 

Wij nodigen u van harte uit om uw bijdrage 
aan de Protestantse gemeente te Leiden 
te geven, waar wij dankbaar gebruik van 
zullen maken. En heeft u een idee om aan 
al deze genoemde ontwikkelingen een 
bijdrage te leveren, geef het aan ons door!

Namens het College van Kerkrentmeesters
Foort van Oosten, voorzitter



Leiden Zuidwest
Na het einde van de 
moeilijke coronatijd zijn 
in onze gemeente in de 
loop van februari en maart 
2022 de bijeenkomsten 
weer op gang gekomen. 
De Pelgrim is voor velen 
een vertrouwde plek 
geworden, waar elke 
zondagmorgen een mooie 
dienst wordt gehouden. 
Omdat we nog geen 
dominee met een vaste 
aanstelling hebben, 
worden verschillende predikanten gevraagd voor te gaan en wordt er een 
extra inzet gevraagd van de vrijwilligers. De diensten worden goed bezocht en 
zeer gewaardeerd.

Laat het thema van de actie “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
ons inspireren. De kerk is voor velen een plek om elkaar te ontmoeten, 
om te vieren, te danken en te bidden, te troosten, te delen en elkaar te 
bemoedigen. Graag willen wij dit voor de hechte Wijkgemeente Leiden 
Zuidwest in stand houden. Wij mogen er daarbij op vertrouwen dat God steeds 
met ons zal gaan.

Zoals u wellicht weet is de kerkenraad druk 
bezig om te bekijken op welke wijze de 
gemeente de komende jaren verder kan 
gaan. Daarbij wordt zij gesteund door een 
interim predikant. Natuurlijk staat daarbij de 
zorg, die wij voor elkaar hebben, voorop. 

Alleen samen kunnen wij kerk zijn. Voor het 
komende jaar kunnen wij blij zijn dat de 
activiteiten door kunnen gaan samen met 
onze ouderenpastor Jorine de Klerk en  
ds. Janco Wijngaard.

Uw bijdrage om dit alles in stand te houden 
is belangrijk. Als u geeft naar vermogen, dan 
mogen wij erop vertrouwen, dat we die kerk 
van morgen kunnen blijven.



De Verbinding
In de kerkdiensten van De Verbinding 
wordt de meest recente Bijbelver-
taling (NBV21) als kanselbijbel gebruikt. 
Daarnaast klinken ook andere 
vertalingen: de rijkdom van de Bijbelse 
verhalen en poëzie vraagt om verschil-
lende vertolkingen. Woord inspireert 
vertalers en dichters en daarmee ook 
ons wanneer we in de kerkdienst de 
Schrift openen.
In het beleidsplan voor 2022-2026 

kijkt de Protestantse Geloofsgemeenschap De Verbinding vooruit naar de 
toekomst met de volgende speerpunten: 

• aandacht voor jeugd en intergenerationele activiteiten
• een groene, duurzame kerk 
• samenwerking binnen de Protestantse gemeente te Leiden als rode draad.

Jeugd
In 2022 is er binnen de Verbinding veel aandacht besteed aan het jeugd-
beleid met aandacht voor de samenwerking met de andere Leidse geloofs-
gemeenschappen. Zo was er onder 
andere een succesvolle Jeugd ka-
pelreünie. Voor tieners waren er 
diverse gezamenlijke PgL-activi-
teiten, variërend van laser gamen 
in de kerk tot een speciale dienst in 
samenwerking met het Exodushuis 
en ex-gedetineerden. In 2023 zal de 
Verbinding dit beleid voortzetten en 
verder zoeken naar nieuwe vormen 
om de jeugd en elkaar te inspireren.  

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn het afgelopen jaar grote investeringen 
in de Vredeskerk gedaan: de vloer is geïsoleerd en er zijn zonnepanelen op het 
dak geplaatst! De komende tijd zal er aandacht besteed worden aan onze 
eigen rol in een duurzame toekomst en hoe we elkaar daarin kunnen aanmoe-
digen. 

Uiteraard zet de Verbinding ook de diverse pastorale en diaconale activiteiten 
in zowel de Vredeskerk als de Wijkplaats voort. Daarnaast loopt ook het project 
ouderenpastoraat en blijft u - ook in 2023 - volledig op de hoogte via onze 
digitale nieuwsbrief!



Marekerkgemeente
De Marekerkgemeente is 
een actieve gemeente 
met een groot aantal 
jongeren. Na eerdere 
krimp zijn we de laatste 
jaren aan het groeien. 
Daarvoor zijn we 
dankbaar.

We hebben een 
eigen predikant, een 
jeugdwerker en een 
professionele organist. 
We mogen elke 
zondag gebruikmaken 
van een schitterende 
monumentale kerk om als 
gemeente samen te komen in Gods naam. Kortom, we zijn gezegend.

Wat kan een gemeente zich nog meer wensen?
Die prachtige kerk willen we graag goed onderhouden en verwarmen.
We hebben gelukkig net een nieuwe, veel zuinigere verwarmingsinstallatie.
Komend jaar willen we de koffiekeuken en de consistorie verbouwen en 
opfrissen. En natuurlijk willen we graag alle salarissen blijven betalen.

Om dit alles mogelijk te maken, houden we jaarlijks Actie Kerkbalans.  
De financiële situatie baart zorgen. We merken dat de PgL inteert op haar 
vermogen.

Alleen dankzij uw bijdrage 
kunnen we elke zondag de 
kerkdeuren openen.
We hebben uw steun dus 
hard nodig. Juist nu. Zodat 
we met elkaar kerk kunnen 
blijven.

Geef daarom vandaag, 
voor de kerk van 
morgen.

Foto’s: Heiko Bertram



Welkom in de Leidse Binnenstadsgemeente!
De Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) 
is een bruisende protestantse kerk, die 
open staat voor iedereen, ongeacht 
achtergrond, leeftijd of levensverhaal. 
Een gemeente midden in de stad, met 
de Hooglandse Kerk als huis. Het is een 
plaats voor ontmoeting en bezinning. 
De deur staat open voor alle bewoners 
en bezoekers van Leiden. Niet alleen 
op zondag, maar ook door de week. 

Hele coole kerk (bezoeker van de 
Hooglandse Kerk)

Wij waren hier. De kerk is heel mooi. 
Alleen mijn vrouw is mooier (bezoeker 
van de Hooglandse Kerk)

Voor iedereen worden activiteiten 
georganiseerd, zoals cursussen op het 
gebied van zingeving en inspiratie, 
groepen voor de jeugd en voor jongvolwassenen, en gezellige ontmoetingen 
voor alle leeftijden. De zondagse diensten worden aantrekkelijk en gastvrij 
gemaakt, onder meer door de cantorij, muzikanten, bloemen en koffie-
drinken na afloop.

Ondanks dat ik geen religieuze 
achtergrond heb, realiseer ik mij 
door de Kerncursus dat ik toch 
onderdeel ben van een groter 
geheel (deelnemer cursus Kern 
van de christelijke traditie) 

U bent van harte welkom 
om dat mee te beleven en 
daaraan bij te dragen. We 
danken u hartelijk voor uw steun 
in 2022. Ook in 2023 heeft de 
LBG uw steun weer hard nodig.

Meer informatie: 
https://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/programma-2022-2023/ 



De Regenboog: zinvol en gastvrij in de Merenwijk
Onze naam ‘Regenboog’ staat voor hoop en 
perspectief, voor het samen vieren en beleven 
van het leven in Gods licht. Hoe doen we dat? 

Kerkdiensten: elke week een inspirerende viering. 
We zijn oecumenisch, dus in elke dienst kom 
je wel iets protestants en iets rooms-katholieks 
tegen. Dat maakt de Regenboog een unieke 
geloofsgemeenschap!

Kinderen centraal: Natuurlijk is er kinderneven-
dienst en jongerenviering. Maar ook een leuk 
kinderkerstfeest, Kliederkerk en een jongeren-
band. 

Aandacht: omzien naar elkaar is heel belangrijk 
in onze gemeente. Natuurlijk zijn er de bezoeken 
van de predikant en de pastor, maar er is veel 
meer: koffie-ochtenden, gezellig samen eten 
tijdens de Regenboogdis, en speciale aandacht 
voor elkaar rond Allerzielen.

Leren & discussiëren: bij de veelkleurigheid hoort 
ook een goed gesprek. We hebben  gespreks-
kringen, cursussen en leerhuizen. Over de bijbel, 
over maatschappelijke issues, maar soms ook 
over (kerk)muziek, inspirerende films of poëzie.

Maatschappelijk betrokken: geloven is ook 
doen. Door Groene Kerk te zijn willen we iets 
bijdragen aan een beter klimaat. We werken 
samen met De Bakkerij om mensen met 
problemen te helpen, momenteel bieden wij 
vluchtelingen tijdelijk een dak boven hun hoofd. 
En in het buurthuis helpen we kinderen uit de 
wijk bij hun huiswerk.

Wilt u helpen om ons werk in stand te houden? 
Want als onze terugblik op 50 jaar Regenboog 
één ding duidelijk heeft gemaakt: we hebben 
alle reden om zuinig te zijn op die mooie 
veelkleurige geloofsgemeenschap!


