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Covid-19 leek vorig jaar even ingedamd te zijn, maar helaas is niets minder waar. We blijven
hopen op snelle vaccinatie en het indammen van het virus. De zon gaat schijnen. De
temperatuur stijgt. Als het meezit krijgen we misschien toch nog een mooie 'vrije' zomer.
Terrassen lonken, maar ook de heropening van onze Hooglandse Kerk. De zondagse diensten
en evensongs mogen inmiddels weer beperkt bezocht worden. We hopen dat we in de
komende maanden verdere versoepelingen tegemoet mogen zien zodat ook 'gewone' (wat was
dat ook al weer) openstelling van de kerk weer mogelijk is, maar ook dat de commerciële
verhuur weer opgestart kan worden.
In een van de vorige nieuwsberichten bent u op de hoogte gebracht van de financiële
uitdagingen van de Hooglandse Kerk. De exploitatie van het gebouw is ruim een jaar geleden
bijna tot stilstand gekomen. Veel kosten lopen echter door. Het gebouw moet onderhouden
worden. Daarnaast zijn nieuwe investeringen verricht om ook in de Hooglandse Kerk
streaming van evenementen aan te kunnen bieden.
Intussen worden toekomstplannen gesmeed. De Vrienden willen daarin ook een belangrijke
rol spelen. Als liefhebbers van de Hooglandse Kerk voelen we ons verbonden met het lot van
de Hooglandse Kerk. We staan klaar om bij te springen.

Incasso Donaties 2021
Op 1 juni zorgen we voor de incasso van uw jaarlijkse bijdrage. Indien u een
incassomachtiging heeft afgegeven, dan hoeft u niets te doen. Maakt u uw donatie zelf over,
dan doet u dat op bankrekening (IBAN) nummer NL09 RABO 0142647608 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Hooglandse Kerk Leiden. We hopen dat u iets extra's kunt bijdragen.
Onze stichting is een culturele ANBI. Daarom kunt u uw donaties aan onze stichting voor
125% als schenking opvoeren in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Donaties door een
B.V. komen zelfs voor 150 % in aanmerking voor aftrek van de vennootschapsbelasting.
In dank daarvoor zullen we u - zoals altijd - op de hoogte houden van wat er gebeurt in de
kerk en we hopen weer een speciaal Vriendenevenement te kunnen organiseren.
Actief worden voor de Vrienden?
We zijn op zoek naar mensen die af en toe bepaalde taken binnen onze stichting kunnen
helpen uitvoeren. We komen graag met u in contact via info@vriendenhooglandsekerk.nl.
Bellen mag natuurlijk ook: 06-24693350 (voorzitter Eric Brons).
Activiteiten in de Hooglandse Kerk
Zoals gezegd heeft de eerste evensong inmiddels
plaatsgevonden. Een prachtig moment op
zondagmiddag. Helaas is de mogelijkheid dit fysiek bij
te wonen nog beperkt, maar kunt u het volgen op uw
TV, laptop of tablet via Youtube. Het is binnen een jaar
gelukt. Wie had dat twee jaar geleden gedacht?
De eerstvolgende evensong vindt plaats op 30 mei, om
17.00 uur. Het koor Capella sine Vinculi van Bea van
der Kaaij zingt deze keer vooral muziek uit de
beginperiode van de Anglicaanse Kerk, met enkele
uitstapjes naar latere muziek. Warm aanbevolen.
Na de zomervakantie op 22 augustus worden ook weer
musici uit het Verenigd Koninkrijk verwacht.
Meer informatie hierover vindt u op www.evensongsleiden.nl.
Houdt u ook de agenda op www.hooglandsekerk.nl in de gaten. We zijn met alle partijen in
overleg om hiervan weer een complete agenda te maken. Zo hoeft u niets te missen.
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Voorzitter Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk
info@vriendenhooglandsekerk.nl
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