
 



 

Op kerstavond wordt in de Hooglandse Kerk om 22.00 uur de kerstnachtdienst van de 

Ekklesia Leiden gevierd. De deur is open om 21.00 uur, inzingen om 21.30 uur). 

De kerstnachtdiensten van de Leidse Binnenstadsgemeente worden gehouden in de 

Pieterskerk (kinderfeest om 18.30 uur, kerstnachtdiensten om 20.30 uur en om 22.30 uur) 

 

Resultaat geboekt 
Eerder dit jaar hebben we het initiatief genomen voor een grondige schoonmaakbeurt van 

de grafsteen van Justinus van Nassau. Rondom de Open Monumentendag / Nationale 

Orgeldag zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Adriaan van Rossum heeft, samen met 

vrijwilligers, meer dan twee dagen hard gewerkt om een prachtig resultaat te bereiken. 
 

   

 
 

   

 

Donaties en legaten 

Als Vriend van de Hooglandse Kerk draagt u bij aan de instandhouding van dit imposante 
kerkgebouw in de Leidse binnenstad. Namens de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk zijn we 
u daarvoor zeer dankbaar. 
De Vrienden die ons geen machtiging hebben gegeven om eenmaal per jaar een bedrag te mogen 
innen, verstrekken een donatie door zelf een betaalopdracht te geven. Deze Vrienden vragen we om 
na te gaan of u de stichting dit jaar al hebt kunnen verblijden met een donatie. 
Uw donatie kunt u nog steeds overmaken op bankrekening (IBAN) nummer NL09 RABO 01426 476 08 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk Leiden. U kunt uw donaties aan onze stichting voor 
125% opvoeren in uw aangifte voor de inkomstenbelasting.  

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. 
Een legaat is een soort mini testament waarin een duidelijk omschreven geldbedrag naar een 
specifiek omschreven persoon of instantie wordt nagelaten. 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. Omdat de Stichting Vrienden de ANBI-status heeft, hoeft zij over uw schenking geen 
erfbelasting te betalen. 

Agenda Hooglandse Kerk ook op de website  
Medio dit jaar zijn  onze website en de algemene website van de Hooglandse Kerk vernieuwd.  
Op de laatste kunt u de agenda van de kerkdiensten en evenementen vinden.  De agenda is altijd actueel, 
zodat u kunt zien wat er op welke dag plaats vindt, en wanneer de kerk voor bezoekers geopend is.  


