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Hans Brons
Met ingang van het nieuwe jaar word ik als
opvolger van mijn broer Eric voorzitter van de
Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk. Ik
beschouw het als een eer en genoegen die functie
te mogen vervullen in het bijzonder nu ik al een
mensenleven mij met dit gebouw verbonden weet.
Als vijfjarige begaf ik mij reeds naar de orgeltribune
en zat daar naast mijn vader Joop Brons die in
1961 aangesteld was als organist. Een paar jaar
later zong ik er als jongenssopraan en in 1974
werd ik baszanger bij het koor van de kerk de Leidse Cantorij om in 1980 dirigent van dat
koor te worden. Dat ben ik inmiddels al ruim 40 jaar en ik heb nog niet het voornemen de
lier binnenkort aan de wilgen te hangen. Ik studeerde af in geschiedenis aan de Leidse
universiteit en later nog in rechten. Aan het eind van deze maand ga ik als jurist –
vervroegd – met pensioen en pak ik wellicht naast zang en koordirectie mijn oude liefde
als geschiedvorser weer op. Vanuit dat metier ben ik van plan steeds een kort artikeltje
over de geschiedenis van de Hooglandse kerk voor de nieuwsbrieven van de stichting te
schrijven, het eerste over de westgevel van de kerk met onder meer het pand
Nieuwstraat 18, links van het westportaal en de “aanleunwoning” die ik al sinds 1979
bewoon!

Annette Los
Wie heeft niet zijn hart verpand aan de Hooglandse Kerk met haar rijke historie, die zo
nauw met onze stad verbonden is? Het is enorm belangrijk dat dit imposante monument
in haar volle glorie behouden blijft. Daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de
Vrienden van de Hooglandse Kerk. Ik zal mij vooral bezighouden met PR en
communicatie. Mijn ervaring in mijn vorige werkkring bij Rijksmuseum Boerhaave met de
werving en binding van particuliere donateurs en sponsorrelaties komt daarbij goed van
pas.
Al tientallen jaren woon ik bijna naast Hooglandse Kerk, met man en drie volwassen
kinderen. Cultureel erfgoed heeft mijn grote belangstelling en in een stad als Leiden valt
er volop te beleven. Met veel plezier zet ik mij daarom ook in als bestuurslid bij de 3
October Vereeniging en de Vrienden van de Leidse Hortus.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vriendenhooglandsekerk.nl toe aan uw adresboek.

