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Vrienden en donateurs,
U ontvangt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Het aantal vrienden van de Dorpskerk neemt toe.
- Bestuur van de Stichting is uitgebreid
- Het jaarverslag over 2019 en het financiele jaarverslag over 2019.
- Project herinrichting van de Dorpskerk krijgt snelheid.
- Ook burgerlijk huwelijk binnenkort waarschijnlijk mogelijk in de Dorpskerk.
- De Vliet Award Cultuurprijs voor het Erfgoedpodium.
- Het (voorlopig) programma voor de Erfgoeddag op 18 april 2020.
Aantal vrienden en donateurs neemt toe
In de zomer 2019 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam opgericht. Er is een
vliegende start gemaakt door het bestuur. Inmiddels zijn er vertegenwoordigers van het bestuur
actief in een flink aantal overleggen, die in Leidschendam-Voorburg actief zijn.
Inmiddels hebben wij 32 vrienden en donateurs kunnen inschrijven. Het zal u duidelijk zijn dat wij
best nog wel een aantal vrienden kunnen gebruiken. Bij het kerkblad van de protestante gemeente
Leidschendam werd onze folder deze maand nog verspreid in de hoop dat het aantal vrienden
daardoor flink zal gaan oplopen.
Bestuur van de Stichting is uitgebreid
Het bestuur is eind 2019 en begin 2020 uitgebreid met twee nieuwe leden. Tot het bestuur zijn
toegetreden Bert van Viegen en mevrouw Carla Bregman. In totaal bestaat het bestuur nu uit 7
leden. Dat is het maximale aantal leden dat statutair is toegestaan.
Jaarverslag en financieel jaarverslag over 2019
Het bestuur heeft het jaarverslag en financiele jaarverslag over 2019 vastgesteld.
Er is bij de oprichting van een stichting niet te ontkomen aan opstartkosten. Het is goed om te
constateren dat wij deze kosten minimaal hebben kunnen houden en het eerste jaar al met een
positief saldo hebben kunnen afsluiten. Wij hebben al geld in kas voor ons voornaamste doel: het
instand houden van de Dorpskerk.
U kunt de verslagen vinden op de website.
Project Herinrichting van de Dorpskerk krijgt snelheid
Zoals u wellicht weet is er momenteel een project gaande om de Dorpskerk opnieuw in te richten. De
herinrichting moet de Dorpskerk moderniseren en breder inzetbaar maken. Zo moeten nieuwe
stoelen de inrichting flexibeler maken. Er is een nieuw lichtplan gemaakt. Er wordt een nieuwe
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geluidsinstallatie aangeschaft die geschikt is voor spraak en muziek. Er komt een verrijdbaar scherm
dat geintegreerd kan worden met de geluidsinstallatie.
De kerkgemeenschap schaf nieuw liturgisch meubilair aan.
De kosten van de herinrichting worden geschat op ongeveer € 117.500.
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft inmiddels diverse fondsen aangeschreven om een
bijdrage te vragen voor de kosten.
Van twee fondsen is inmiddels een positief bericht ontvangen. Zij zullen een bijdrage leveren.
Dit geeft aan dat de Stichting aan zijn doel beantwoord: geldstromen aanboren buiten de kerkelijke
bronnen.
De Stichting zal uit uw bijdrage als vriend en donateur ook bijdragen aan de herinrichting.
Als uw vriend bent willen wij u vragen uw bijdrage voor 2020 over te maken.
Als u als donateur was in 2019 zouden wij u willen vragen om zo mogelijk de Stichting in 2020 weer
een donatie te doen.
Eenmalige giften in het kader van de herinrichting zijn natuurlijk ook heel welkom.
Ook burgerlijk huwelijk binnenkort waarschijnlijk mogelijk in de Dorpskerk
Wij hebben al diverse malen gehoord dat ook niet-kerkelijke mensen toch graag gebruik zouden
willen maken van de Dorpskerk om te kunnen trouwen.
Navraag bij de gemeente leerde eerder dat het niet mogelijk was om de Dorpskerk als burgerlijke
trouwplek aan te wijzen. Nadat de Stichting de gemeente nog eens schriftelijk heeft benaderd
hierover heeft de gemeente onlangs besloten om een burgerlijk huwelijk in alle kerken in de
gemeente mogelijk te maken. Er is een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad om instemming
hiervoor te krijgen.
Het zal dus binnenkort mogelijk zijn ook een burgerlijk huwelijk in de Dorpskerk te sluiten.
Het zal ook mogelijk zijn om aansluitend een maaltijd en feest te organiseren in de ruimte achter de
kerk.
De Vliet Award Cultuurprijs voor het Erfgoedpodium
Op 12 februari 2020 is de Vliet Award Cultuurprijs over 2019 uitgereikt aan het Erfgoedpodium
Leidschendam-Voorburg. Het erfgoedpodium heeft als doel om (cultureel) erfgoed en geschiedenis in
onze gemeente onder de aandacht te brengen: zowel bij de eigen inwoners als bij potentiële
bezoekers/toeristen.Het Erfgoedpodium is in 2015 opgericht op initiatief van Museum Swaensteyn
en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Alle stichtingen en verenigingen die actief zijn op het
gebied van erfgoed, geschiedenis en cultuur in onze gemeente zijn hierin verenigd .
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam is inmiddels ook aangesloten bij het
Erfgoedpodium.
De prijs is In de Oude Kerk van Voorburg uitgereikt door de Wethouder Cultuur, Astrid van Eekelen.
De award is een bronzen beeld gemaakt door kunstenaar Frans Kokshoorn. Tijdens de uitreiking is er
ook een kort filmpje getoond over het Podium: https://www.youtube.com/watch?v=o-
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9iv6JedhQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UddAdALi1RdquMdITcnxpFQPZ_qahWWOoTCcW9FHk653l_U6xB1A8CY

Foto van de prijswinnaars
Het (voorlopig) programma voor de Erfgoeddag op 18 april 2020
Op 18 april zal in de Dorpskerk een presentatie plaatsvinden in het kader van het thema van de
Erfgoeddag van dit jaar: 75 jaar Vrijheid.
De kerk zal vanaf 11.00 uur open zijn. Er zijn foto’s te zien uit de Tweede Wereldoorlog.
Om 14.00 uur is er in de Dorpskerk een presentatie door Meindert Marijs met als titel:
‘Leidschendam-Voorburg in WO II’
Er zullen verhalen, foto’s en filmbeelden zijn uit de 2e wereldoorlog met onder andere:
- De inval van de Duitsers in mei 1940 (rond Ypenburg en de Vliet).
- Honger in onze regio (film).
- Bombardement Bezuidenhout.
- Bevrijding op de Damlaan (foto’s).
Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden die tot ongeveer 15.45 zal duren.
Agenda van de Dorpskerk
Er vinden de komende tijd de volgende activiteiten plaats in de Dorpskerk:
12 maart: optreden van het Nebbiolo Ensemble in het kader van Veur Klassiek.
Het ensemble speelt Moesorgski, Haydn, Tsjaikovsky en Mahler.
De toegangsprijs is € 18,50 inclusief consumptie.
( zie www.veurklassiek.nl )
18 april: presentatie van Meindert Marijs: Leidschendam-Voorburg in WO II (zie hierboven)

