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Beste vrienden en donateurs, 
 
In de achterliggende periode heeft het bestuur van de Stichting door de bekende corona-
problematiek helaas weinig activiteiten in de de Dorpskerk kunnen organiseren. Die situatie duurt op 
dit moment nog voort. Er is nog geen zicht op het terugkeren naar de situatie van vóór de corona. 
Wij willen u toch op de hoogte houden van de ontwikkelingen, die zich in de achterliggende periode 
hebben voorgedaan.  
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:  

- Het bestuur stelt zich verder voor. 
- Het jaarverslag en het financiele verslag over 2020. 
- Het nieuwe meubilair in de kerk is geplaatst. 
- De Stichting biedt wijn en thee aan. 
- Johan van Reisen draagt zijn archief  over aan de Stichting. 
- Uw bijdrage voor 2021. 
- Agenda 

 
Het bestuur stelt zich verder voor 
In mei 2019 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam opgericht. Nadien zijn een 
aantal bestuursleden toegetreden tot het bestuur.  
 
Momenteel bestaat het bestuur uit: 
Jaap Hoogendam, voorzitter, 
Fred van Ruiten, secretaris, 
Gert van Spronsen, penningmeester, 
Carla Bregman, 
Kees van der Brugge, 
Aad Luiten, 
Bert van Viegen.  
 
De Stichting heeft tot taak om de Dorpskerk en zijn inrichting als cultuur-historisch monument en het 
gebouw als kerkgebouw in stand te houden.  
Dat doet de Stichting door belangstelling te wekken voor het behoud en door een bijdrage te leveren 
voor het onderhoud en inrichting van de Dorpskerk.  
 
In het kader hiervan is de Stichting momenteel vertegenwoordigd in het Erfgoedpodium 
Leidschendam-Voorburg, waarin wordt samengewerkt met bijvoorbeeld Molen De Salamander, 
Erfgoed Leidschendam, Huygens Hofwijck en de Oude Kerk in Voorburg.  
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Logischerwijs worden ook gelden verzameld voor het instandhouden en verbeteren van het gebouw 
door middel van donaties van vrienden en het krijgen van giften van stichtingen, bedrijven en 
particulieren. Dit heeft in 2020 tot een behoorlijk bijdrage aan de herinrichting geleid.  
Voor alle duidelijkheid: de Stichting ondersteunt alleen de Dorpskerk en heeft verder geen rechten 
op de Dorpskerk.  
 
Het Jaarverslag en financiële verslag over 2020 
Het jaar 2020 was het eerste volledige jaar van de Stichting. Het was door de corona ook een 
bijzonder jaar. Het zal u duidelijk zijn dat de Stichting niet heeft kunnen doen wat zij had willen doen.  
Bijna alle activiteiten in en rond de kerk werden afgelast. Daarvoor was al wel het nodige werk 
verricht. Zo zijn onder andere de viering van ’75 jaar bevrijding’ in het kader van de Erfgoeddag en de 
Open Monumentendag niet doorgegaan.  
Ook onze eerste ‘Vriendendag’ moest in november worden afgelast.  
 
Het aantal vrienden en donateurs is gelukkig flink toegenomen van 20 in 2019 tot 46 op dit moment. 
Dat is natuurlijk een heel mooie groei. Als er meer activiteiten zullen worden georganiseerd hopen 
wij dat het aantal verder toeneemt.  
 
Het financiële jaarverslag laat zien dat de Stichting al een flink bedrag heeft kunnen bijdragen aan de 
herinrichting van de Dorpskerk. Het gaat om het geweldige  bedrag van ruim € 16.500. Alle vrienden 
en donateurs willen wij daar natuurlijk hartelijk voor bedanken! 
 
Het uitgebreide jaarverslag en financiele jaarverslag kunt u natuurlijk vinden op de website:  
www.vriendenvandedorpskerk.nl. 
 
Het nieuwe meubilair in de Dorpskerk is geplaatst 
De herinrichting van de Dorpskerk heeft de achterliggende tijd niet stilgelegen.  
Inmiddels is er door de kerk een nieuw liturgisch centrum aangeschaft. De Stichting heeft 
bijgedragen aan het aanschaffen van nieuwe bijpassend en goed zittende stoelen en een nieuwe 
microfoon en geluidsinstallatie.  
Voor degene die nog niet in de kerk zijn geweest treft u een aantal sfeerfoto’s aan.  

http://www.vriendenvandedorpskerk.nl/
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De herinrichting van het kerkgebouw is nog niet afgerond. Momenteel wordt nog gewerkt aan een 
nieuw lichtplan en aan mogelijkheden om opnamen via internet te streamen. Zo zal de Dorpskerk 
aan de modernste eisen voldoen om het gebouw  ook multifunctioneel te kunnen gebruiken.   
 
Hiernaast wordt momenteel gewerkt aan plannen om de achter de kerk liggende gebouw ‘Het 
Binnenhof’ ook opnieuw in te richten. Zo worden de gebruiksmogelijkheden nog verder uitgebreid.  
Dan kunnen wij denken aan kerkelijke en burgerlijke huwelijk inclusief feest of borrel, concerten, 
congressen of tentoonstellingen.  
 
De Stichting biedt wijn en thee aan 
Begin december 2020 heeft de Stichting alle vrienden en donateurs een mail gestuurd met daarin 
een aanbieding voor heerlijke rode en witte wijn en heel smakelijke thee.  
Zie onze mail van 8 december 2020.  
 
Er zijn momenteel nog een beperkt aantal flessen wijn en wat pakjes thee beschikbaar.  
Onze ‘Eglise du Village’ rood kost € 8.90 per fles. Een doos van 6 flessen kost € 50. 
Onze ‘Eglise du Village’ wit kost ook € 8,90 per fles. Een doos van 6 flessen kosten € 50. 
De thee kost € 5,- per 80 gram.  
 
De wijn en de thee kan besteld worden bij Bert van Viegen onder telefoonnummer 06-22458228 of 

Aad Luiten onder telefoonnummer  06-53812291. 

Wij ontvangen alleen positieve recensies op onze wijn en thee. Van harte aanbevolen dus! 
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Johan van Reisen draag archief over aan de Stichting 
Velen van u zullen Johan van Reisen kennen. Hij heeft heel lang alle wetenswaardigheden, 
tekeningen, zeefdrukken, glazen, schilderijen en nog veel meer verzameld over de Dorpskerk.  
Met het stijgen van de leeftijd wilde Johan een goede plek voor zijn archief vinden. Met de Stichting 
is een overeenkomst gesloten om zijn archief over te dragen. De Stichting is Johan hiervoor heel 
erkentelijk en wil zijn archief goed te beheren en ook toegankelijk te maken met bijvoorbeeld 
tentoonstellingen.  
 
Uw bijdrage voor 2021 
Onze penningmeester heeft uw bijdragen voor 2020 verwerkt.  
Graag zou hij uw bijdrage als vriend of donateur voor 2021 weer ontvangen. Dat kan op  

IBAN-nummer:  NL 27 RABO 0343 4095 42 ten name van de Stichting Vrienden van de 
Dorpskerk Leidschendam. 
Als vriend willen wij u verzoeken minimaal € 25 over te maken.  
 
Wij willen u nogmaals wijze op het feit dat onze Stichting als culturele ANBI wordt gezien 
door de fiscus waardoor uw gift boven het fiscale drempelbedrag voor 125% aftrekbaar is.  
 
Wilt u fiscaal nog gunstiger uit zijn dan kan dat met een periodieke gift. Die is zowel voor de 
Stichting als voor u het meest gunstig.  
Een toelichting staat op de website maar u kan ook contact opnemen met de 
penningmeester.  
 
Agenda 
Momenteel is de agenda helaas tamelijk leeg.  
  
Op de planning staat nog:  
Donderdag 29 april 2021 om 19.00 uur en 21.00 uur  in het kader van Veur Klassiek 
Het Alkyona Quartet speelt dan twee maal stukken van Shostakovich, Borodin en Schubert.  
Of dit concert door gaat kunt u vinden op https://veurklassiek.nl/concert/alkyona-quartet/ 
 
Op 11 september staat de Open Monumentendag gepland.  

 

https://veurklassiek.nl/concert/alkyona-quartet/

