
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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Nieuw beleidsplan
De Protestantse Geloofsgemeenschap De Verbinding 

kijkt vooruit naar de toekomst. Er is een vers beleidsplan 

voor de komende jaren. Deze keer geen lange teksten, 

maar een powerpoint waarin de kernwaarden, 

doelstellingen en plannen voor de periode 2022-2026 

worden gepresenteerd. 

Speerpunten in het plan zijn: 

• aandacht voor jeugd en intergenerationele 

activiteiten

• een groene, duurzame kerk

• samenwerking binnen de Protestantse Gemeente 

Leiden

Nieuwe vertaling
In de kerkdiensten van De Verbinding worden nieuwe 

bijbelvertalingen graag gebruikt en beproefd. De 

allernieuwste - NBV21 - is de ‘kanselbijbel’, die het meest 

wordt gebruikt. Maar daarnaast klinken ook andere 

vertalingen: de rijkdom van de Bijbelse verhalen en 

poëzie vraagt om verschillende vertolkingen. Soms om 

‘eenvoudige’ taal, soms om traditionele woorden, soms 

om een poëtische, vrije weergave. Gods Woord inspireert 

vertalers en dichters en daarmee ook ons, wanneer we in 

de kerkdienst de Schrift openen.  

Nieuwe wijk
Op steenworp afstand van de Vredeskerk ontstaat een 

nieuwe wijk: de Lammenschansdriehoek. Samen met 

het aan de overkant van de Lammenschansweg gelegen 

nieuwbouwproject De Ananas zal de bebouwing in 

dit deel van de stad tot een nieuwe dynamiek leiden. 

Vanuit De Verbinding wordt op verschillende manieren 

vormgegeven aan pastoraal contact met bewoners in 

dit deel van de wijk. Werk in ontwikkeling, waarbij we 

zoeken naar nieuwe vormen! 

Nieuw diaconaal project
Eind 2021 werd het diaconale project voor de 

wederopbouw van de kerk in Syrië afgerond met een 

spetterende talentenveiling. Die werkte sterk verbindend 

en leidde ertoe dat de beoogde opbrengst voor deze 

actie werd verdubbeld tot € 20.000.

In 2022 zal De Verbinding participeren in het 

nieuwe Leids Diaconaal Project. Jaarlijks zullen de 

geloofsgemeenschappen van de PgL in samenwerking 

met diaconaal centrum De Bakkerij een diaconaal 

project kiezen. Elke geloofsgemeenschap kan op eigen 

wijze de invulling van dit project vormgeven. 

Nieuwe samenwerking
De Verbinding is voor samenwerking, omdat je samen 

meer voor elkaar krijgt en omdat je aan elkaar ontdekt 

waar je eigen talenten liggen. Samen met Leiden 

Zuidwest is er het project voor ouderenpastoraat 

dat inmiddels goed loopt. In 2022 zal samenwerking 

binnen de PgL gestalte krijgen in het jeugdwerk. Na een 

verkennende periode is de tijd gekomen voor aanstelling 

van een jeugdwerker. Er komen gezamenlijke activiteiten 

voor alle tieners binnen de PgL.

Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief van De Verbinding is ontstaan 

tijdens het begin van de coronacrisis en is inmiddels 

een volwassen en professioneel vormgegeven 

communicatiemiddel geworden. Elke twee weken 

is er een brief met een groot scala van berichten over 

het gemeenteleven, van officiële mededelingen van 

de kerkenraad tot persoonlijke berichten en alles 

daartussen. Met veel foto’s! En wie niet werkt met een 

computer krijgt een papieren versie thuis bezorgd. 

Interesse? Bel 06 308 427 99 of stuur een berichtje naar:

nieuwsbrief@deverbindingleiden.nl

Activiteiten en info
Over activiteiten in de Vredeskerk en De Wijkplaats vindt 

u informatie op de website:

www.deverbindingleiden.nl

Wilt u meer weten of contact? Stuur een e-mail naar:

scriba@deverbindingleiden.nl
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