
NIEUWSBRIEF 
 

Vrienden van de Hooglandse Kerk 
 

22 mei 2019 

 

 

 

 

 

Nieuwe website Vrienden van de Hooglandse Kerk 
Op internet is het lastig om actuele informatie informatie te vinden over wat er te 

doen is in de Hooglandse kerk. Ook kan je daar niet vinden of de kerk open is voor 

bezoek of niet. Via de website www.hooglandsekerk.nl kom je nu direct op de site 

van de Leidse Binnenstadsgemeente. Buitenstaanders zijn dan het spoor al bijster. 

  

Daarom heeft de Stichting Vrienden van de Hooglandsekerk een project gestart om 

samen met de overige vaste gebruikers van de kerk de informatievoorziening te 

verbeteren. De website www.hooglandsekerk.nl gaat een algemene toegangspoort 

worden naar informatie over het gebouw, met een actuele agenda van wat er te doen 

is en wanneer de kerk open is voor bezoek. Ook staat er informatie over de verhuur 

en over de vaste gebruikers van het gebouw met links naar hun websites. 

  

We hopen dat we met alle belanghebbenden dit jaar overeenstemming krijgen over 

de opzet en inhoud van de website.  

Foto: Eric Brons 

Incasso donaties 2019 
Op zaterdag 1 juni zal de jaarlijkse incasso plaatsvinden. Hebt u een 

incassomachtiging afgegeven, dan hoeft u niets te doen. Maakt u uw donatie zelf 

over, dan doet u dat op bankrekening (IBAN) nummer NL09 RABO 0142647608 

t.n.v. Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk Leiden. Wij danken u voor uw 

bijdragen. 

http://www.hooglandsekerk.nl/


Los van de jaarlijkse donatie wijzen we u op de mogelijkheid om te doneren via een 

legaat. Met een legaat kunt u na uw overlijden iets nalaten aan, onder andere, een 

goed doel als de Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk. Mocht u daarbij een 

speciaal doel of project voor ogen hebben, met of zonder vermelding van uw naam, 

dan willen wij dat graag met u bespreken. U kunt een legaat laten opnemen bij het 

opstellen van uw testament of een legaat laten toevoegen aan een bestaand 

testament. Voor het opstellen van een legaat heeft u een notaris nodig. Hij of zij kan 

u ook meer vertellen over alle mogelijkheden. 

 

De Stichting Vrienden heeft een ANBI-status. Uw schenking is dus ook fiscaal 

aantrekkelijk. 

 

Een lintje voor Cent van Vliet 
Onze vorige voorzitter en mede-oprichter van de Vrienden van de Hooglandse Kerk, 

Cent van Vliet, heeft op 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen: Cent is in 

‘zijn’  Hooglandse Kerk tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd. De 

officiële tekst bij de benoeming luidt als volgt: 

 

De heer Cent van Vliet begon in 

1976 als jeugdouderling bij de 

Kerkenraad van de Hervormde 

Jeruzalemkerkgemeente 

Amsterdam en was 

vervolgens tien jaar lang 

voorzitter van de Kerkenraad bij 

de Hervormde Pauluskerk- 

gemeente te Gouda. Hij was 

voorzitter van de jeugdkerk bij de 

Samen Op Weg Gemeente in 

Brussel en sinds 1995 tot op 

heden is hij voorzitter van de 

Kerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente. Vanuit die rol was hij in 2007 

oprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk in Leiden. 

Hij was de 2e voorzitter van het Comité Eeuwfeest van de Hooglandse Kerk in 2015 

en sinds 2017 is hij voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid en Besparen van de 

Protestantse gemeente. Sinds 1997 is hij ook actief als vrijwilliger bij de Landelijke 

Commissie Buitenland van het CDA waarvoor hij diverse notities heeft geschreven. 

In een interview met Sleutelstad-FM vertelt Cent dat hij trots en ontroerd is over de 

benoeming, en dat dit een prachtige onderstreping is van alle activiteiten waar hij 

zich voor heeft ingezet. Daarbij behoren werkzaamheden bij in het bedrijfsleven, de 

industrie en de overheid. Maar met de meeste voldoening kijkt Cent terug op zijn 

activiteiten in Leiden, in de Hooglandse Kerk. (foto: gemeente Leiden) 

 

Het bestuur van de Vrienden is zeer ingenomen met deze benoeming en heeft Cent 

namens de Vrienden gefeliciteerd. 

 

 



Evensong Roden Girl Choristers 
Op zondagmiddag 26 mei, om 17.00 uur, verzorgt het Roden Girl Choristers onder 

leiding van Sonja de Vries de tweede evensong van dit seizoen in de Hooglandse 

Kerk. Het 'Father' Willis-orgel wordt bespeeld door Sietze de Vries en voorganger is 

ds. Margreet Klokke. Als introïtus klinkt ‘Beatus homo’ van Orlando di Lasso. Daarna 

volgen onder andere Henry Walford Davies’ Psalm 121 en Psalm 122 in de 

uitvoering van Sietze de Vries. Verder worden de ‘Canticles in D’ van Herbert 

Sumsion gezongen en staat als 

anthem ‘Cry out with Joy to the 

Lord’ van Richard Lloyd op het 

programma. 

 

Geschoeid op Anglicaanse 

leest wordt het koor 

geïnspireerd door het 

klankidioom van de Engelse 

jongens- en meisjeskoren. Ook 

wat repertoirekeus betreft vormt 

de Anglicaanse koortraditie een 

bron van inspiratie. Het koor 

maakt regelmatig studiereizen naar Engeland, met masterclasses door collega-

dirigenten. Ook de uitwisselingen met collega-koren uit Engeland, zoals dat van St. 

Johns College, Cambridge en het University Choir van St Andrews dragen bij aan de 

muzikale vorming van de choristers. In juli 2019 staat een volgende studiereis op het 

programma, met concerten en evensongs in een aantal prachtige kathedralen.  

 

Volgende Evensongs: 

 

U bent van harte welkom. 

Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden per brief 

naar onderstaand adres. 

 

Eric Brons, 

Voorzitter Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk 

info@vriendenhooglandsekerk.nl          Hugo de Grootstraat 4 

www.vriendenhooglandsekerk.nl          2311XL  LEIDEN 

Bankrekening: NL09 RABO 01426 47608        KVK: 27309851 

Erkend door Belastingdienst als Culturele ANBI 

Koor organist voorganger

16 juni 2019 Leidse Cantorij, Hans Brons Willeke Smits Margreet Klokke

14 juli 2019 Choral Voices, Daniël Rouwkema Mattijs de Vreugd Margreet Klokke

25 augustus 2019 The Willis Chorale, Huw Williams Martyn Noble Margreet Klokke

22 september 2018 Leidse Cantorij, Hans Brons Willeke Smits Margreet Klokke

13 oktober 2019 Bath Abbey, Huw Williams Shean Bowers Jacob Korf


