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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 2020 heeft de stichting de volgende bestuurssamenstelling:
De heer H. Kruijt, voorzitter, tevens lid op voordracht van Bijzonder Kerkenwerk Leiden;
Mevrouw J. Visser, secretaris;
De heer P.A. Kranenburg, penningmeester; in februari opgevolgd door de heer J. Visser;
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.
Alle bestuurders zitten à titre personel in het bestuur, zonder last of ruggespraak.
De bestuursleden en de muzikaal adviseur ontvangen geen vergoeding.
In 2020 zijn vier cantatediensten georganiseerd, waarin zijn uitgevoerd:
 Cantate “Herr, wie du willt, so schicks mit mir”, BWV 73, van J.S. Bach, en motet “Du Seigneur
Dieu, en tous endroits”, SwWV 111, van J.P. Sweelinck, op 26 januari 2020
 Cantate “Jesus nahm zu sich die Zwölfe”, BWV 22, van J.S. Bach, en motet “Quid vis ut faciam”
van M. Cardoso, op 23 februari 2020
 Cantate “Gloria in excelsis Deo”, HWV deest, van G.F. Händel, op 29 november 2020
 Cantate “Ich hebe meine Augen auf”, TWV 7:15, van G.P. Telemann, en aria “Glück und Segen
sind bereit”, uit BWV 184, van J.S. Bach, op 31 december 2020
Vanwege de coronapandemie die vanaf maart 2020 in Nederland heerst, zijn de geplande
cantatediensten van maart en oktober geannuleerd en zijn de diensten in november en december via
een videostream gehouden, waarbij er in november nog dertig deelnemers in de kerk aanwezig
waren en in december deelnemers niet meer zijn toegelaten.
Het vermogen van de stichting bedraagt einde 2020 € 23.231, beschikbaar in liquide middelen. De
lasten in 2020 bedroegen € 7.624; de baten bedroegen € 7.888. Door de pandemie zijn er in 2020
zowel minder baten als minder lasten dan begroot. Het totaal aan donaties is enigszins afgenomen.
Het beschikbare vermogen is voldoende om gedurende een bepaalde tijd enige tekorten op te
vangen en zo de cantatediensten toch te continueren, binnen de beperkingen van de pandemie.

