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Jaarverslag Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam  over 2020 

Het jaar 2020 werd voor heel Nederland en dus ook voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk 
Leidschendam overschaduwd door de COVID-crisis.  Van alle geplande activiteiten heeft helaas bijna 
niets doorgang kunnen vinden . Toch is er nog wel het nodige gebeurd en daar mogen wij als 
Stichting trots op zijn. 
 
Het bestuur bestond dit jaar uit: 
Jaap Hoogendam, voorzitter 
Fred van Ruiten, secretaris  
Gert van Spronsen, penningmeester 
Kees van der Brugge, lid 
Aad Luiten, lid 
Bert van Viegen, lid 
Per februari 2020 is Carla Bregman als lid welkom geheten.  
 
Het bestuur heeft gedurende het hele jaar kunnen vergaderen. De eerste helft van het jaar werd 
iedere twee weken vergaderd. De tweede helft werd maandelijks vergaderd. Op momenten van een 
lockdown werd via Zoom vergaderd. In de zomer werd, met de noodzakelijke afstand, in de kerk 
vergaderd. Het verminderen van de vergaderfrequentie was mede het gevolg van het gebrek aan 
mogelijkheden om activiteiten in de kerk te organiseren.  
 
Het aantal vrienden van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam is in 2020 
toegenomen van 20 tot 46 vrienden en donateurs. Dit is natuurlijk een forse groei. Wij zijn meer dan 
verdubbeld! 
Naast de aanmeldingen per mail of via de website, hebben de bestuursleden ook de nodige folders in 
Leidschendam in brievenbussen verspreid tijdens de periode dat het COVID-risico beperkt was.  
 
Het afgelopen jaar zijn er 3 nieuwsbrieven aan de vrienden toegezonden om de laatste 
ontwikkelingen te melden. Deze nieuwsbrieven zijn niet alleen toegezonden aan de vrienden maar 
ook aan alle andere mogelijk geïnteresseerden, binnen de kerk, medeleden van het Erfgoedpodium 
en de pers. Zo werden ze bij voorbeeld geplaatst op de website van Vlietnieuws.  
 
Er zijn ook wel echte ontwikkelingen te melden. 
Zo is de herinrichting van de Dorpskerk inmiddels behoorlijk gevorderd. De geluidsinstallatie is 
vervangen alsmede het kerkelijk meubilair en de stoelen en er is een beeldscherm aangeschaft. Zo 
heeft de kerk een geheel nieuwe uitstraling gekregen. Er wordt nog gewerkt aan het verbeteren van 
het licht. Goed licht maakt meer activiteiten zoals muziekprogramma’s nog gemakkelijker. 
 
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft aan deze herinrichting bijgedragen met het toch wel 
geweldige bedrag van ruim  € 16.500.  De bijdragen van de vrienden hebben daarin bijgedragen met 
een aantal speciale giften.  Ook zijn er grote bijdragen ontvangen van de Fonds 1818 en het Van 
Ravesteyn Fonds. Verder is er een bijdrage ontvangen van Van Der Helm uitvaartverzorging.  



 

 

 

 

Stichting Vrienden van de  

Dorpskerk Leidschendam  

 
 
 
 
Naast de herinrichting van de Dorpskerk zelf loopt er momenteel ook een project om de ingang en de 
zaal, bekend als het Binnenhof, opnieuw in te richten om bij te dragen aan een verder uniformering 
en multifunctioneel gebruik van het gehele gebouw.  
Ook hieraan wil de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam een bijdrage leveren.  
 
Van belang in dit kader is verder dat de gemeente in 2020 de kerken in Leidschendam/Voorburg 
heeft toegestaan om naast kerkelijke ook burgerlijke huwelijken te sluiten.  
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft daarover al contact gezocht met de  gemeente 
voorafgaande aan het besluit.  
 
De Dorpskerk voldoet ook formeel aan alle eisen die de gemeente ook qua veiligheid en 
accommodatie stelt.  
Huwelijken kunnen nu dus inclusief borrel en/of maaltijden plaatsvinden in de Dorpskerk.  
 
Om extra inkomsten te genereren is in december een rode en witte wijn en thee te koop 
aangeboden. Een flink deel van de ‘Eglise du village’ is inmiddels verkocht. Door de COVID crisis is de 
verkoop momenteel wat stilgevallen.  
 
In het afgelopen jaar zijn helaas een flink aantal activiteiten niet door gegaan. Genoemd moeten 
worden: de viering van ‘75 jaar bevrijding’ in het kader van de Erfgoeddag, Open Monumentendag, 
de Vlietdagen, diverse concerten en – zeker niet als laatste – de eerste Vriendendag van onze 
Stichting.  
Hopelijk wordt 2021 een beter jaar waarin de kerk open is en activiteiten weer kunnen plaatsvinden.  
 
 
 
 
 


