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Vriendenconcert
zaterdag 11 maart

Op zaterdagavond 11 maart
houden wij ons negende Vriendenconcert, dit jaar weer in de
Hooglandse kerk, samen met
onze Vrienden van de Marekerk.

De korte lezing zal worden gehouden
door de heer Haro Schultz van
Haegen , bestuurslid van het Lucas
van Leyden Mecenaat. Hij zal spreken
over "Eten en drinken in de 1 7e eeuw"
aan de hand van drie werken van de
Leidse schilders Jan Steen, Frans van
Mieris en David Bailly.
De muziek zal worden verzorgd
door Isolde Troost aan de vleugel, en
Emma Brown , mezzosopraan.
Zij brengen u een programma met
overwegend composities van Edward
Grieg.

Als Vriend bent u van harte
uitgenodigd het concert bij te
wonen.
Trouwens, ook 'nog-nietVrienden' zijn welkom.
Vooraf is er koffie of thee;
na afloop napraten met een
drankje.

kerk open: 1 8.30 uur
aanvang: 1 9 uur
einde:
21 uur
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Beter horen
De Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk heeft een aanzienlijke financiële bijdrage (€ 42.000,-) toegezegd aan het project Vervanging
Geluidsapparatuur Hooglandse kerk.
Met deze bijdrage wordt de installatie voor kerkelijke doeleinden uitgebreid zodat ook in andere delen van
de kerk de woorden duidelijk kunnen
worden verstaan en de muzikale
klanken goed worden gehoord. De
aanleg van de installatie is inmiddels
begonnen en zal op 11 maart gereed
zijn. In een intensieve proefperiode
zal de apparatuur nauwgezet worden
afgesteld. Op de aansturing die via
een IPad loopt, komt ook een voorziening voor het bedienen van de
verlichting en verwarming. Deze investering zal de mogelijkheden voor
commerciële verhuur van de kerk
verruimen en aanzienlijk vergemakkelijken.
Cent van Vliet
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Bestuurswisseling
Tijdens het vriendenconcert zullen
de bestuursleden van het eerste uur
(januari 2008) hun functies overdragen aan hun opvolgers.
Arnold Vromans, Cent van Vliet, Jan
Slotboom (tweede, vierde en vijfde
van links), Jaap van Meijgaarden
(geheel rechts) en Michael de Geus
(niet op de foto) worden opgevolgd
door Eric Brons, Hélène Kalmijn,
Henk van der Sterre, Marina den
Houdijker en Johan van der Weij.
De bestuursleden Thijs van Leeuwen (geheel links) en Peter Bakker
(niet op de foto) blijven aan.
Drie nieuwe bestuursleden stellen
zich hier voor; de overigen zullen
dat later doen.

Ik ben Marina
den Houdijker, in het dagelijks leven
jurist bij de
Raad van State in Den
Haag. Sinds
kort woon ik
met mijn man Geerten in Koudekerk aan den Rijn, maar we zijn
nog altijd trouwe bezoekers van
de zondagse dienst van de Leidse Binnenstadsgemeente in de
Hooglandse kerk. Ik vind het een
heerlijke plaats om de week te
beginnen en kijk ernaar uit om mij
via de Vrienden van de Hooglandse kerk voor haar behoud in
te zetten.

Vijf bestuursleden bij de uitreiking Valenstijnstaart op 1 4 februari 201 5
Mijn naam is
Henk van der
Sterre, de nieuwe penningmeester. Na mijn
studie bedrijfseconomie in
Rotterdam, heb
ik diverse functies gehad bij de rijksoverheid. Als
vrijwilliger werkte ik bij Humanitas
en bij Sensoor. Inmiddels draag ik
ook bij aan de ontwikkeling van de
Beeldbank van de HVOL. In een
vorig jaar gepubliceerd boek schrijf
ik over mijn vader Piet van der Sterre, de architect die in de jaren ’50 en
’60 de grote restauraties aan de
Hooglandse kerk heeft begeleid.

Ik ben Johan van
der Weij en woon
sinds 1 978 in
Leiden. Vanaf die
tijd bezoek ik
regelmatig de
diensten van de
Leidse Studenten
Ekklesia in de Hooglandse Kerk.
Ik ben voorzitter van de Werkgroep
Diensten, een groep mensen die
tijdens de diensten de kosterstaken
uitvoeren. Door dat werk ben ik het
kerkgebouw steeds meer gaan
kennen en waarderen. Ik wil mij dan
ook graag inzetten om dit
schitterende monumentale
kerkgebouw met haar functies voor
de samenleving in stand te houden.
I n cas s o d on ati es 2 0 1 7

Belastinghulp

Wilt u hulp bij uw belastingaangifte?
In het kader van het Talentenplan (zie hiernaast) geeft een
fiscaal-jurist ondersteuning bij
het invullen van uw belastingaangifte. Maak een afspraak,
zodat uw aangifte nog vòòr 1
mei kan worden ingestuurd.
Geef u op via
info@vriendenhooglandsekerk.nl

Talentenplan

In 201 4 is het talentenplan geïntroduceerd. Diverse vrienden hebben
gebruik gemaakt van de talenten
van andere vrienden. Zo is computerhulp verleend, zijn belastingaangiftes verzorgd, zijn portret- en
familie-foto's gemaakt, wandelingen
en rondleidingen georganiseerd,
enz.
Er kan nog steeds gebruik worden
gemaakt van het talentenplan. Bied
uw diensten aan, of schrijf erop in bij
info@vriendenhooglandsekerk.nl
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Zoals gebruikelijk zal op de eerste
werkdag van de maand juni de jaarlijkse incasso plaatsvinden. Dit jaar
is dat dus op donderdag 1 juni. Degenen die een incasso-machtiging
hebben afgegeven behoeven niets
te doen. Maakt u uw donatie zelf
over, dan graag rond die tijd overmaken op onze rekening NL09
RABO 01 426 47608.
Onze stichting is een
Culturele Anbi. U kunt
daardoor uw donaties
aan onze stichting voor
1 25% opvoeren in uw
aangifte voor de inkomstenbelasting.
Donaties door een BV mogen zelfs
voor 1 50% in aftrek komen voor de
vennootschapsbelasting.
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