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Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam van mei 2020

Beste Vrienden en donateurs,
U ontvangt de derde 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 groeit gestaag.
- Eerste resultaat van het Project Herinrichting van de Dorpskerk.
- Burgerlijk huwelijk nu ook mogelijk in de Dorpskerk.
- Diverse activiteiten afgelast of wellicht uitgesteld.
- De klok van de Dorpskerk in oorlogstijd.
- De nu nog bijna lege agenda.
Aantal vrienden en donateurs groeit gestaag.
Hoewel alles momenteel door de Corona-problemen een beetje stil ligt, blijft het aantal vrienden en
donateurs van de Stichting gelukkig nog steeds toe. Hadden wij in februari nog 32 vrienden en
donateurs, nu staan wij op 45 vrienden en donateurs. Dank aan iedereen, die zich inmiddels heeft
aangemeld!
Als u zich in 2019 heeft aangemeld dan willen u verzoeken – als u dat nog niet gedaan heeft – uw
bijdrage voor 2020 over te maken.
Heeft u in 2019 een donatie gedaan? Wilt u dan overwegen in 2020 weer een donatie te doen?
Inmiddels hebben wij ook een aantal legaten en speciale giften ontvangen.
Deze hebben soms een specifiek doel. Natuurlijk houden wij ons daaraan.
Mocht u ook een gift willen doen of een legaat willen opstellen met een specifiek doel om aan te
besteden? Dat is natuurlijk altijd mogelijk.
Eerste resultaat van het Project Herinrichting van de Dorpskerk.
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de eerste vorderingen gemaakt bij de herinrichting van de Dorpskerk.
De geluidsinstallatie is geinstalleerd. Deze installatie is geschikt voor spraak en muziek.
Door een gift van Van Der Helm uitvaartzorg is een heel goede microfoon aangeschaft. Van het
resultaat is iedereen onder de indruk.
Verder is het nieuwe liturgische meubilair geleverd en geplaatst op het ook geleverde bijpassende
kleed. Doordat de kerk gesloten is, zal waarschijnlijk een enkeling het resultaat hebben gezien
vandaar:
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Nog steeds is de totale begroting voor de herinrichting niet helemaal gedekt.
Het doel van de Stichting is nu in ieder geval nog bij te dragen aan de aan te schaffen stoelen. De
bijdragen van de twee fondsen (Van Ravesteyn Fonds en Fonds 1818), die zijn toegezegd, zullen hier
ook aan besteed worden.
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft inmiddels diverse fondsen aangeschreven om een
bijdrage te vragen. Mocht u wellicht nog een fonds weten die wij zouden kunnen benaderen dan
kunt u ons daarover natuurlijk tippen.
Let wel: het gaat om fondsen buiten de kerkelijke bronnen. Tips over mogelijke kerkelijke bronnen
zijn natuurlijk ook welkom doch die zullen wij doorspelen aan de kerk.
Burgerlijk huwelijk nu ook mogelijk in de Dorpskerk
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft in maart ingestemd met het voorstel van het
college van B. en W. om burgerlijke huwelijken toe te staan in de Leidschendamse en Voorburgse
kerken.
Dat betekent dat – helemaal los van een kerkelijk huwelijk natuurlijk – het burgerlijk huwelijk nu ook
in onze Dorpskerk kan worden gesloten.
Momenteel wordt er een draaiboek gemaakt met hoe een en ander kan worden ingevuld. Er moet
een duidelijke scheiding tussen het kerkelijk en burgerlijk huwelijk blijven.
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Ook voor andere niet-kerkelijke activiteiten kan de kerk gebruikt worden.
Inmiddels is er dus een goede geluidsinstallatie en er is ook een scherm dat gebruikt kan worden.
Het zal ook mogelijk zijn om aansluitend een maaltijd en feest te organiseren in de ruimte achter de
kerk.
Diverse activiteiten afgelast
Op 18 april zou in de Dorpskerk een presentatie plaatsvinden in het kader van het thema van de
Erfgoeddag van dit jaar: 75 jaar Vrijheid. Helaas is deze dag niet doorgegaan.
Het is niet duidelijk of een en ander uiteindelijk nog zal worden gepland. Er waren al veel
voorbereidingen voor getroffen. Vooralsnog zijn de lezing en de beeldpresentatie in de Dorpskerk
over Leidschendam in de 2e wereldoorlog verplaats naar de Open Monumentendag in september.
De klok in de oorlog.
In het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid zou ook aandacht worden besteed aan onze klok in de
oorlog.
Deze klok heeft een inscriptiejaartal van 1642.
Op 23 juni 1942 werden alle luidklokken in Nederland gevorderd. Alleen historische klokken zouden
ontkomen aan omsmelten. In een gemeente zou één luidklok mogen blijven hangen als
waarschuwing bij luchtalarm.
De algemene synode gaf op 24 juli 1942 een reactie uit op de invordering. Die luidde nogal praktisch:
er is geen mogelijkheid om invordering te voorkomen maar zorg dat historische klokken niet
omgesmolten worden.
De klok werd wel in beslag genomen, maar werd gelukkig niet omgesmolten.
Bij het transport over het water is het schip met de klokken op het IJsselmeer in de buurt van Urk
gezonken (opzet van de schipper ?). Na de oorlog zijn de klokken opgevist. Onze klok was deze op 11
september 1945 zonder schade weer beschikbaar.
Dit in tegenstelling tot de klokken van de HH. Petrus en Paulus-kerk. Zij werden in februari 1943
definitief gevorderd en zijn verloren gegaan.
De klok is de afgelopen tijd veelvuldig geluid in het kader van solidariteit met allen, die
geconfronteerd zijn met het Coronavirus, en de zorgmedewerkers, die zich met de bestrijding van
het virus bezig houden. Dat vindt nu nog ieder woensdagavond plaats.
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Agenda van de Dorpskerk
Er zullen de komende tijd weinig activiteiten plaatsvinden in de Dorpskerk.
Tot 1 juni is de kerk gesloten. Over de wijze waarop daarna de kerk weer in gebruik zal worden
genomen, vindt nog overleg plaats.
Zeer waarschijnlijk zullen er weer concerten van Veur-klassiek plaatsvinden.
Op 12 juni om 20.00 uur stond het uitgestelde optreden uit maart van het Nebbiolo Ensemble
gepland. Helaas is dit concert wederom afgelast.
Zaterdag 12 september is het weer Open Monumentendag.
Als dit doorgaat staan de lezing (Meindert Marijs) en de beeldpresentatie over Leidschendam e.o. in
de 2e wereldoorlog op het prorgramma.
Op 24 september 20.00 uur staat gepland in het kader van Veur-Klassiek: Duo Le Coultre/Van Hees
(viool en gitaar)
De toegangsprijs is €18.50 inclusief consumptie (zie www.veurklassiek.nl)

