
 

 

Uitnodiging Donateursbijeenkomst 12 mei 

De Corona maatregelen hebben lange tijd het houden van de jaarlijkse donateurs-bijeenkomst verhinderd. Wij zijn 

blij dat het nu weer mogelijk u uit te nodigen voor een samenzijn in de Hooglandse kerk op donderdag 12 mei 

aanstaande. Deze datum is de naamdag van de Sint Pancras en zoals bekend de patroonheilige van de Hooglandse 

kerk. Wij heten u met een sprankelend glas welkom vanaf 17:30 uur. 

Rond zes uur zal de voorzitter u kort bijpraten over de recente ontwikkelingen en de plannen voor de toekomst en 

wordt u muzikaal getrakteerd door Willeke Smits met een korte bespeling van zowel het De Swart-van 

Hagerbeerorgel als het Willisorgel met uitleg over de bijzonderheden van beide instrumenten. Tot ongeveer 19:00 

uur kunt u elkaar en ons ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Om te weten hoeveel bezoekers we ongeveer mogen verwachten, stellen we het op prijs als u zich van tevoren per 

e-mail wilt aanmelden via: info@vriendenhooglandsekerk.nl. Wilt u daarbij aangeven met hoeveel personen u 

komt, introduceés zijn van harte welkom. Bent u niet in de gelegenheid (geweest) om uw komst aan te melden, 

geen nood, ook dan bent u zeer welkom! 

We hopen u allen graag te begroeten op donderdag 12 mei aanstaande! 

Drie nieuwe bestuursleden stellen zich voor…. 

Per 1 januari 2022 is een nieuw bestuur aangetreden. In de vorige nieuwsbrief hebben Annette Los en Hans Brons 

zich al voorgesteld. De andere nieuwe bestuursleden stellen zich nu voor: 

Sandra van Beest, sinds mijn studententijd woon ik in Leiden. Ik ben geboren in Maassluis 

en opgegroeid in het Westland. Na m’n studie Nederlands heb ik onder andere als redacteur 

voor het Witte Weekblad van Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest gewerkt. Verder heb 

ik mij voor verschillende scholen als docent Nederlands ingezet. De stad Leiden ken ik 

redelijk goed. De stad is overzichtelijk en tegelijkertijd groots: een prachtige combinatie.  

De Hooglandse Kerk zie ik sinds een jaar of 25 geregeld vanaf de buitenkant én vanaf de 

binnenkant aangezien ik de Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) met enige regelmaat bezoek. 

Ik heb er veel vrienden leren kennen. Binnenkort zal ik mij gaan inzetten voor de nieuwsbrief 

van de Stichting van de Vrienden van de Hooglandse Kerk die een paar keer per jaar 

verschijnt. 

Roel Wildemans, sinds kort bestuurslid/penningmeester van de Stichting Vrienden van de 

Hooglandse Kerk. Ik ben getrouwd met Corry, beiden gepensioneerd en wij wonen vanaf 

1970 in Zoetermeer. Al enkele jaren bezoeken wij de kerkdiensten van de Leidse Binnen-

stadsgemeente en zijn vorig jaar lid van de LBG geworden. Ik ben werkzaam geweest in de 

ICT, de eerste jaren als programmeur en daarna in leidinggevende functies, waarvan de 

laatste 14 jaar in de zorgsector. Mijn grootste hobby is muziek, zowel passief als actief. In 

mijn vrije tijd vervulde ik bestuurlijke functies, in kerkelijk verband, in het onderwijs, in de 

gemeentepolitiek en de cultuursector. Sinds eind vorig jaar ben ik voorzitter van de 

Commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden. Ik hoop met de door mij opgedane ervaring een 

goede bijdrage te kunnen leveren aan het werk van onze stichting en de instandhouding van de Hooglandse Kerk. 
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Cor Breukel, ik ben algemeen bestuurslid van de Vrienden van de Hooglandse Kerk. 

Getrouwd met Dieuwke, samen hebben we 3 kinderen. Ik ben als student bijna 40 jaar 

geleden in Leiden verzeild geraakt en nooit meer weggegaan. Al vrij snel ben ik de dien-

sten van de (toen nog) Studenten Ekklesia Leiden gaan bij wonen. Eerst alleen, en later 

met Dieuwke en de kinderen. Binnen de Ekklesia ben ik al lange tijd vrijwilliger, als hulp 

koster en recenter als streamer van onze diensten; opnames van onze diensten maken 

tijdens de Corona tijd om ze live te streamen op YouTube. Ik ben ook al bijna 40 jaar 

werkzaam als Research Analist bij de afdeling Humane Genetica, eerst bij de Universiteit, 

later bij het LUMC. Vanaf het begin heeft de Hooglandse kerk als gebouw indruk op mij gemaakt en gaandeweg is 

het een soort thuis geworden. Ik vind het erg belangrijk dat een zo’n beeldbepalend gebouw voor Leiden behouden 

blijft, voor kerkdiensten maar zeker ook voor alle ander activiteiten die er plaats vinden. Ik draag daar graag een 

(praktisch) steentje aan bij. 

Ontvangen Legaat 

De Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk is verblijd met een schenking van 50.000 euro. De schenking is 

afkomstig van een particulier, een in 2021 overleden inwoonster van Leiden, die gedurende haar leven een trouw 

en enthousiast bezoekster was van de Hooglandse kerk. Het bedrag zal volgens haar wens ten goede komen aan het 

behoud van het monumentale kerkgebouw. Voorzitter Hans Brons: “Wij zijn enorm blij en vereerd met het ontvan-

gen legaat ten gunste van de Hooglandse kerk. Het bedrag van de schenking zal besteed worden aan het voort-

bestaan van dit bijzondere culturele erfgoed. Zo blijft de Hooglandse kerk een plek waar ook volgende generaties 

kunnen samenkomen en genieten van dit imposante gebouw”. De ontvangen schenking is het hoogtepunt van een 

aantal donaties die de Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk in de afgelopen jaren ontving. De Vrienden zijn 

heel blij dat steeds meer particulieren zich inzetten om de toekomst van de Hooglandse kerk veilig te stellen. 

Restauraties Hooglandse kerk 

Onze voorzitter Hans Brons heeft een bijzonder interessante publicatie geschreven over de verschillende 

restauraties van de Hooglandse kerk die in de afgelopen eeuwen hebben plaatsgevonden. Via onderstaande link 

kunt u kennisnemen van de publicatie: “De restauraties van de Hooglandse Kerk (Hans Brons - april 2022)”. 

Incasso donaties 2022 

Zoals gebruikelijk zal in op de eerste werkdag van de maand juni de jaarlijkse incasso plaatsvinden. Dit jaar is dat 

dus op woensdag 1 juni. Degenen die een incasso-machtiging hebben afgegeven behoeven niets te doen. Heeft u 

toegezegd uw jaarlijkse donatie zelf over te maken, wilt u dat dan a.u.b. uw bijdrage rond die tijd overmaken op 

onze bankrekening (IBAN): NL09 RABO 01426 47608 
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Onze stichting heeft de Culturele ANBI-status. U kunt daardoor uw donaties aan onze stichting voor 125% 

opvoeren in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Donaties door een BV mogen zelfs voor 150% in aftrek 

komen voor de vennootschapsbelasting.  

Nieuwe donateurs welkom! 

Mocht u mensen kennen die ook het behoud van de Hooglandse Kerk zouden willen ondersteunen, vraag hen dan 

Vriend en donateur te worden van onze stichting. Het jaarlijkse minimum donatiebedrag is €25,00. Verdere 

informatie is te vinden op de pagina “VRIEND WORDEN” van onze website. Nieuwe vrienden kunnen zich 

aanmelden via onze website of contact opnemen via e-mailadres: penningmeester@vriendenhooglandsekerk.nl. 

Met hartelijke groeten namens het stichtingsbestuur, 

Hans Brons 

Voorzitter 

info@vriendenhooglandsekerk.nl 
www.vriendenhooglandsekerk.nl 

Bankrekeningnummer NL09 RABO 01426 47608 
Erkend door Belastingdienst als Culturele ANBI 

Nieuwstraat 18 
2312 KC Leiden 

KvK: 27309851 

 

http://vriendenhooglandsekerk.nl/wp-content/uploads/sites/3/De-restauraties-van-de-Hooglandse-Kerk-Hans-Brons-april-2022.pdf
https://vriendenhooglandsekerk.nl/vriend-worden/
mailto:penningmeester@vriendenhooglandsekerk.nl
mailto:info@vriendenhooglandsekerk.nl
https://vriendenhooglandsekerk.nl/

