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Officiële ingebruikname verwarming
Op 24 oktober is de nieuwe verwarming van de Hooglandse Kerk officieel in gebruik
genomen.
Met deze verwarming is de verhuurbaarheid van de kerk in de koudere seizoenen
sterk toegenomen. In het verleden werd er een container met een enorm
heteluchtkanon gehuurd die via de zomeringang de kerk verwarmde. Een hoop
gedoe en daarnaast werkte die ketel op dieselolie en dat was slecht voor de
luchtkwaliteit buiten de kerk. Nu starten met een druk op de knop één of beide
moderne gasgestookte ketels op en is de
kerk snel warm. Gasgestookt, daar moeten
we toch vanaf? Ja, maar gezien de omvang
van het slecht geïsoleerde gebouw met al
zijn kieren en het feit dat het niet om
permanente verwarming gaat, is de
milieubelasting met gas minder dan als er
een elektrische installatie was neergezet.
Met deze installatie is de kerk in 2 uur op
temperatuur, wat met elektriciteit bij lange
na niet te realiseren is. Dat kost een dag tot
dagen,
afhankelijk
van
de
buitentemperatuur. En al die tijd lekt er weer
veel warmte weg.
Een paar cijfers: de inhoud van de kerk is
39.000 m3, de verwarmingsketels pompen
op vol vermogen 40.000 m3 warme lucht de
kerk in. Ieder uur wordt dus de totale
luchthoeveelheid in de kerk vervangen.
Deels wordt die lucht weer via de roosters in de vloer teruggevoerd naar de ketels en
deels verdwijnt ze via alle gaten en kieren die dit oude gebouw heeft. Een uur stoken
kost 35 m3 aardgas. Om dit in perspectief te plaatsen: de stralers in de winter-kerk
verbruiken 50 m3 per uur. Binnenkort wordt er daarom een proef gedaan waarbij met

een brede slang de warmte vanuit één van de nieuwe ketels rechtstreeks de
winterkerk wordt ingeblazen. Gekeken wordt of die ruimte ook snel te verwarmen is
en hoe comfortabel het is.
In zijn toespraak stond de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer
Van Wijlen, stil bij de totstandkoming. De kosten waren begroot op €250.000,= en dat
was een groot probleem, want er was ‘slechts’ €90.000,=. Dus moesten er extra
fondsen worden aangeboord. Een deel van het geld werd bijeengehaald via extra
collectes en een veiling. Het resterende bedrag werd gedekt met subsidies en
gedoneerd door de Wijkvereniging Irene en door onze Stichting Vrienden van de
Hooglandse Kerk (€65.000,=).
Het bijdragen aan investeringen in verwarming (en hiervoor in de geluidsinstallatie in
het hoogkoor) was vooral mogelijk dankzij enkele legaten die toevielen aan de
stichting. Als u de Hooglandse Kerk en het behoud daarvan een warm hart toedraagt
overweeg dan ook om in uw testament een legaat op te nemen voor de Stichting. U
ziet dat uw geld dan goed en zorgvuldig besteed wordt voor de instandhouding van
deze Kathedraal van Licht. Meer informatie over schenkingen en legaten ten gunste
van de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk kunt u elders in deze nieuwsbrief
vinden en op onze website.

Toekomstplannen Vrienden Hooglandse Kerk
Afgelopen jaren zijn verschillende grotere projecten afgerond gericht op het behoud
van de Hooglandse kerk. Over de bijdrage die de Stichting Vrienden dit jaar daaraan
heeft geleverd heeft u hierboven kunnen lezen.
Een nieuw project is het vergroten van de bekendheid van de kerk, haar
mogelijkheden en wat er in de kerk gebeurt. Gekeken wordt op welke wijze de

informatievoorziening voor het bredere publiek kan worden verbeterd. Het gaat
hierbij zowel om digitale informatie, bijvoorbeeld via websites en social media, als
'analoge’ informatie, bijvoorbeeld in de kerk zelf.
Om zicht te krijgen op mogelijke andere projecten die kunnen bijdragen aan het
behoud van de Hooglandse kerk en waaraan de Stichting Vrienden zou kunnen
bijdragen, is het bestuur in gesprek met onder meer de kosters/beheerders,
gebruikers van de kerk en de vrijwilligers. Wij houden u uiteraard op de hoogte van
eventuele nieuwe plannen. Wij horen echter graag ook van u als u ideeën heeft op
dit vlak. Aarzelt u niet om daarover in contact te treden met het bestuur via
penningmeester@vriendenhooglandsekerk.nl of info@vriendenhooglandsekerk.nl of
per brief naar het adres onderaan deze nieuwsbrief

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. Donaties door een BV mogen zelfs voor 150% in aftrek komen
voor de vennootschapsbelasting.
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.

Aankomende activiteiten in de Hooglandse Kerk
Er gebeurt dit jaar nog genoeg in onze Hooglandse Kerk. In december is de kerk
weer regelmatig opengesteld en kunt u genieten van muziek of stilte. Verder zijn er
adventsconcerten en een oudejaarscantate, naast de reguliere kerkdiensten. Net als
vorig jaar is Joris' Kerstboom weer aanwezig. Informatie hierover kunt u te zijner tijd
vinden op onze facebookpagina www.facebook.com/vriendenhooglandsekerk.nl.
U bent van harte welkom.
Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kunt u zich per brief naar
onderstaand adres afmelden.
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