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In de Spotlight: Pieterskerk Leiden

Elke maand stelt iDOE een organisatie en een vrijwilliger voor. Deze maand: Pieterskerk Leiden. Aan
het woord zijn Frieke Hurkmans (op de foto links), directeur-bestuurder en vrijwilliger Hanna Verhoef
(op de foto rechts).

Frieke Hurkmans, directeur-bestuurder
Wat is jullie kerntaak? De Pieterskerk Leiden maakt het monument en de daaraan verbonden
cultuurhistorie optimaal toegankelijk, voor zo veel mogelijk mensen om hen te verrijken en te
inspireren.
Hoeveel vrijwilligers zijn er actief? Er zijn op dit moment 40 tot 50 vrijwilligers in allerlei
verschillende functies actief bij de Pieterskerk. Variërend van maatschappelijke stages, zorgen voor de
openstellingen in de weekenden, rondleiders, catering-medewerkers, tuinmensen, leden van het
orgeltrappers-gilde, projectleden, adviseurs en bestuurders van de Vrienden.
Wat is het meest bijzondere aan de organisatie? Een zeer klein professioneel team werkt samen
met de vrijwilligers. De Pieterskerk wordt niet gesubsidieerd in de exploitatie en het reguliere
onderhoud, de vrijwillige ondersteuning is dan ook zeer welkom. De vrijwilligers zijn de ambassadeurs
van de Pieterskerk en zorgen er voor dat de Pieterskerk sterk verbonden blijft met de stad en haar
inwoners.
Vrijwillige inzet, wat maakt het aantrekkelijk om bij jullie te doen? Betrokken zijn bij een
bijna 900 jaar oud nationaal Rijksmonument in het hart van Leiden is een bijzonder ervaring.
Honderden verhalen vertellen de geschiedenis van de Pieterskerk. Door in de Pieterskerk te werken
ben je direct verbonden met die geschiedenis, dat voelt heel speciaal. Bij de openstellingen kom je in
contact met veel toeristische bezoekers van Leiden en als je bij de catering werkt, maak je deel uit
van de organisatie rond bijzondere (amateur) evenementen, zoals ‘Scratch’, concerten, de
Museumnacht, Open Monumentendagen of de unieke kerstnachtdiensten.
Hebben jullie leuke extraatjes, activiteiten voor de vrijwilligers? In 2013 wordt het
vrijwilligersbeleid opnieuw vorm gegeven en zorgen wij ervoor dat alle verschillende vrijwilligers
disciplines elkaar leren kennen. Tijdens thema bijeenkomsten brengen we alle vrijwilligers op de
hoogte van waar we in de professionele organisatie mee bezig zijn, dat zijn ook de momenten om
samen bij te praten en een wijntje te drinken. Verder organiseren wij een maal per twee jaar een
zogenaamde ‘Not-the- BBQ’, voor buren van de Pieterskerk en alle vrijwilligers.

Hanna Verhoef, vrijwilliger
Wat doe je zoal binnen de organisatie? Ik zorg er mede met anderen voor dat in de weekenden
de kerk opengesteld kan worden voor publiek en ik geef regelmatig rondleidingen.
Hoe lang ben je er al actief? Ongeveer 5 jaar.
Wat vind je het leukste aan het werk? Het is gevarieerd werken. Het beantwoorden van vragen
en het geven van informatie, daarnaast ook het assisteren bij concerten. Het contact met andere
vrijwilligers zowel als met het publiek maakt het erg leuk werk.
Zet je je ook nog ergens anders vrijwillig in? Ja, ik ben actief in het bestuur van de
buurtvereniging en ik ben als vrijwilliger betrokken bij museum de Lakenhal.
Waarom raad je deze organisatie aan andere potentiële vrijwilligers aan? De Pieterskerk is een
stimulerende omgeving om bij betrokken te zijn. De organisatie is steeds bezig met het (verder)
professionaliseren van het vrijwilligerswerk, waardoor je ook maatschappelijk betrokken blijft. Het contact met
het publiek en het geven van rondleidingen geeft een verdieping in cultuurhistorische aspecten.

