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De Stichting heeft ten doel: de organisatie van culturele liturgische manifestaties die het gebruik van 
monumentale kerken bevordert. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door cantatediensten te 
organiseren in de Pieterskerk of de Hooglandse Kerk, beide te Leiden. 
 
De stichting organiseert zes keer per jaar een cantatedienst, uitgevoerd door koren uit Leiden en 
omstreken. Met de opbrengsten van sponsors, donateurs en collectes kan de stichting tot twee 
seizoenen vooruit verplichtingen aangaan. 
 
Per 1 januari 2019 heeft de stichting de volgende bestuurssamenstelling: 
De heer H. Kruijt, voorzitter; 
Mevrouw J. Visser, secretaris; 
De heer P.A. Kranenburg, penningmeester; 
Mevrouw G.A.C.M. Hurkmans, op voordracht van de stichting Pieterskerk Leiden. 
Mevrouw ds. M.R. Klokke, lid. 
Muzikaal adviseur is de heer G. Michels. 
 
De bestuursleden en de muzikaal adviseur ontvangen geen vergoeding. 
 
In 2019 zijn zes cantatediensten georganiseerd, waarin werken van J.S. Bach zijn uitgevoerd: 

 Cantate “Alles nur nach Gottes Willen”, BWV 72, op 27 januari 2019 

 Cantate “Leichtgesinnte Flattergeister”, BWV 181, 24 februari 2019 

 Cantate “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”, BWV 106, 31 maart 2019 

 Cantate “Ach, lieben Christen, seid getrost “, BWV 114, 27 oktober 2019 

 Cantate “Nach dir, Herr, verlanget mich”, BWV 150, 24 november 2019 

 Cantate “Ich habe genug”, BWV 82, 31 december 2019 
Het gemiddelde aantal deelnemers per dienst is 230. 
 
Het vermogen van de stichting bedraagt einde 2019 € 22.967, beschikbaar in liquide middelen. De 
lasten in 2019 bedroegen € 10.241; de inkomsten bedroegen € 10.468. Het jaar 2019 is gestart met 
een verwacht tekort van € 2.000, maar is met een voordelig resultaat afgesloten omdat een aantal 
uitgaven lager is uitgevallen dan begroot en de opbrengsten van sponsors, donateurs en collectes 
beduidend hoger waren dan begroot. 
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