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Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam
Vrienden en donateurs,
U ontvangt de vierde 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 licht.
- Beleidsplan van het bestuur over de periode 2021/2022, begroting 2021
- Het Project Herinrichting van de Dorpskerk.
- Bijdrage van de Stichting aan het Project Herinrichting door de Stichting.
- Het Project Herinrichting van het ontmoetingscentrum de Binnenhof
- Burgerlijk huwelijk in de Dorpskerk.
- Vriendendag 2020.
- De agenda.
Aantal vrienden en donateurs groeit licht.
Hoewel alles momenteel door de Corona-problemen een beetje stil ligt, neemt het aantal vrienden
en donateurs van de Stichting gelukkig nog steeds toe. Hadden wij in mei van dit jaar 45 vrienden en
donateurs, nu zijn er 47 vrienden en donateurs. Dank aan iedereen, die zich inmiddels heeft
aangemeld!
Bijna iedereen, die zich in 2019 en 2020 heeft aangemeld, heeft de bijdrage over 2020 overgemaakt.
Als u zich als vriend heeft aangemeld, maar heeft u uw bijdrage voor 2020 nog niet overgemaakt?
Wilt u dat dan nog doen?
Heeft u in 2019 een donatie gedaan? Wilt u dan overwegen in 2020 weer een donatie te doen?
Mocht u ook een speciale gift willen doen of een legaat willen opstellen met een specifiek doel om
aan te besteden? Dat is natuurlijk altijd mogelijk. U kunt dit melden via de website bij de secretaris.
Dan kunnen de mogelijkheden besproken worden.
Beleidsplan van het bestuur over de periode 2021/2022.
Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan gemaakt voor de komende twee jaar. U kunt het hele plan
vinden op de website.
In het beleidsplan staan vermeld:
1. Het bevorderen van het gebruik van de kerk door de (Leidschendamse) samenleving. In
overleg met de eigenaar van de kerk uitwerken van de alternatieve gebruiksmogelijkheden.
Daarbij wordt onder andere gedacht aan trouwen (zowel burgerlijk als kerkelijk huwelijk),
rouwen, vieren, presentaties, lezingen, kunst- , cultuur-, muziek- evenementen en
tentoonstellingen.
2. Deelname aan landelijke, regionale en lokale activiteiten zoals: Open Monumentendag,
Erfgoeddag, evenementen in het oude centrum, Vlietdagen e.d.
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3. Publiciteit. Het bekend maken van het bestaan van de stichting bij: lokale bladen, online
rubrieken, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de kerkgemeente, lokale ondernemers etc.
4. Het faciliteren van rondleidingen in en om de kerk.
5. Deelname aan het Erfgoedpodium Leidschendam Voorburg
6. De organisatie van een (jaarlijkse) Vrienden - bijeenkomst.
7. Het inrichten van een historisch archief en faciliteren van publicaties over de Dorpskerk.
8. Het verwerven van gelden. Hierbij heeft het bestuur de volgende mogelijkheden voor

ogen: reguliere en incidentele donaties, giften, subsidies, advertentiegelden,
sponsoring legaten, een erfstelling en het organiseren van activiteiten.
Op de website staat ook de begroting voor 2021.
Het Project Herinrichting van de Dorpskerk.
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn weer vorderingen te melden bij de herinrichting van de Dorpskerk.
Er is inmiddels een nieuwe geluidsinstallatie, een goede microfoon, een scherm. Er is ook nieuw
kerkelijk meubilair aangeschaft.
De Stichting draagt alleen bij aan alle uitgaven voor het algemeen gebruik van de Dorpskerk.
Inmiddels is een heel grote uitgave gedaan. Er zijn nieuwe stoelen besteld voor in de kerk. De nieuwe
stoelen zitten beter, zijn goed te koppelen en te ontkoppelen en zijn stapelbaar. Een en ander leidt
tot de mogelijkheid om de Dorpskerk sneller en flexibeler te kunnen inrichten.
De stoelen zullen waarschijnlijk eind oktober worden geleverd. Ongetwijfeld zal in een van de
volgende nieuwsbrieven een overzichtsfoto worden opgenomen.
Het project van de herinrichting is nog niet afgerond. Er zal nog gekeken worden naar het licht in de
kerk en er wordt nog onderzoek gedaan naar streamingsmogelijkheden van kerkdiensten en
bijeenkomsten, zodat deze via internet met beeld en geluid te volgen zijn.
Bijdrage aan het Project Herinrichting van de Dorpskerk van de Stichting
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u aangegeven dat er via de Stichting Vrienden van de Dorpskerk
Leidschendam een bijdrage is ontvangen van Van Der Helm & Schols uitvaartzorg, waarvoor een
goede microfoon is aangeschaft.
Inmiddels is door de Stichting een behoorlijke bijdrage overgemaakt voor de aanschaf van de
stoelen. Het gaat dan om het hele mooie bedrag van maar liefst € 15.000. Dit bedrag is samengesteld
uit uw bijdrage als vriend of donateur, een gift van het Van Ravensteyn Fonds, een gift van het Fonds
1818, een legaat en een aantal speciale giften.
Wij willen u van harte danken voor uw bijdragen.
Project herinrichting ontmoetingscentrum De Binnenhof
Als vriend van de Dorpskerk weet u waarschijnlijk, dat er achter de Dorpskerk een
ontmoetingscentrum is gevestigd. Dit centrum wordt de Binnenhof genoemd. Hierin bevinden zich
onder andere een ontvangsthal met gardrobe, toiletten, een grote zaal, en vergaderruimtes.
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De Binnenhof is ongeveer 22 jaar geleden gebouwd. De inrichting - en daarmede ook de uitstraling voldoet niet meer helemaal aan de eisen van deze tijd en past niet meer bij een gewenst
multifunctioneel gebruik van de Dorpskerk. Daarom wordt er nu nagedacht om ook de Binnenhof te
renoveren.
Wij, als bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam, juichen dat van harte toe
omdat we u ook graag eens ontmoeten in ’n mooi, volledig gerenoveerd gebouw, onder het genot
van lekkere koffie en misschien ook wel ’n goed glas wijn!
De eerste plannen staan inmiddels op papier. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met
dezelfde architect, die ook de Dorpskerk heeft gemoderniseerd.
Momenteel laat een klankbordgroep haar licht over de plannen schijnen, zullen de voorgestelde
plannen doorgerekend worden. Daarna zal een definitieve keuze over de renovatie worden gemaakt.
Ook aan deze renovatie hangt logischerwijs weer een behoorlijk financieel plaatje. Eerst als de
financiering rond is, kan met de verbouwing begonnen worden.
Wat de financiën betreft zal ook weer een beroep worden gedaan op onze Stichting. Natuurlijk
werken wij daar graag aan mee.
Als u dit project wil steunen met een gift? Misschien dat dan de komende jaren wel een van de zalen
uw naam zal dragen…..
Burgerlijk huwelijk in de Dorpskerk
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u kunnen melden dat de Gemeente Leidschendam-Voorburg
heeft ingestemd met het sluiten van een burgerlijk huwelijk in Leidschendamse en Voorburgse
kerken.
Inmiddels heeft de Gemeente ons formeel meegedeeld dat de Dorpskerk als trouwlocatie voldoet
aan alle voorwaarden voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk.
Ook biedt de Gemeente de mogelijkheid om iemand voor één dag als Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand te benoemen.
Een burgerlijk huwelijk op een prachtige locatie als onze Dorpskerk, gesloten door iemand die het
bruidspaar zelf uitkiest is dus mogelijk.
Natuurlijk blijft een kerkelijk huwelijk ook mogelijk.
Ook bestaan er mogelijkheden voor maaltijden, borrels en feesten in de Binnenhof. Catering is ook te
regelen.
Vriendendag 2020
Het bestuur heeft het plan om op 21 november 2020 de eerste vriendendag voor de vrienden en
donateurs van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk te organiseren.
Het plan behelst een bijeenkomst in de Dorpskerk tussen 15.00 en 18.00 uur met diverse activiteiten.
Het is echter onzeker of deze dag, na de nieuwste corona-maatregelen, daadwerkelijk zal doorgaan.
Het bestuur zal u hierover zo spoedig mogelijk over berichten.
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Wij kunnen u wel verklappen dat het programma er goed uit ziet. Het zou heel jammer zijn als het
niet door zou kunnen gaan.

Agenda van de Dorpskerk
Het is momenteel rustig in en rond de Dorpskerk.
Er zijn wel weer kerkdiensten op zondagochtend, maar deze zijn toegankelijk voor een beperkt aantal
personen en alleen na een aanmelding vooraf.
Momenteel staat er nog wel een optreden gepland van The Haque String Trio in het kader van Veurklassiek. Dit optreden vindt plaats op 22 oktober, aanvang 20.00 uur.
Het ensemble speelt werken van de componisten Gideon Klein, Dick Kattenburg en Ludwig van
Beethoven. De eerste twee zijn van joodse afkomst. Ze hebben de 2e wereldoorlog niet overleefd.
De toegangsprijs is € 17,50. (zie www.veurklassiek.nl )
Op 21 november tussen 15.00 en 18.00 uur staat de Vriendendag 2020 op de agenda
U krijgt nog bericht of deze activiteit doorgaat.

