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Beste vrienden en donateurs,
Na onze vorige nieuwsbrief is gelukkig de situatie voor wat betreft de beperkingen door corona
verbeterd. Dat betekent dat langzaam de activiteiten weer kunnen worden opgestart.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:
- Eerste Vriendendag op 27 november.
- Open Monumentendag groot succes
- Officiele overdracht van het archief van Johan van Reisen.
- Vastlegging historie van de kerk.
- Voortgang van de herinrichting van de Dorpskerk.
- De Stichting biede opnieuw wijn en thee aan.
- Uw bijdrage voor 2021.
- Agenda
Eerste Vriendendag op 27 november
Op zaterdag 27 november organiseren wij onze eerste Vriendendag. Houdt dus deze datum vrij!
Wij starten omstreeks 15 uur en de Vriendendag duurt tot ongeveer 17 tot 18 uur.
Over de preciese invulling zullen wij u binnenkort nog berichten maar wij hebben een zeer
interessant programma samengesteld.
Open Monumentendag groot succes
Op 11 september werd dit jaar weer de Open Monumentendag gehouden nadat die vorig jaar door
corona werd afgelast.
Hoewel het weer wat tegenviel waren er vele bezoekers in onze kerk. Er is geen telling gedaan maar
de inschatting was dat er wel 200 mensen binnen zijn geweest.
In de kerk was een kleine tentoonstelling opgesteld en er werd een video gedraaid over de
geschiedenis van de kerk. Buiten de kerk verkocht de Activiteitencommissie van de kerk
pannekoeken, vis, bloemen en drankjes.
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Officiele overdracht van archief van Johan van Reisen
Tijdens Open Monumentendag werd de eerder al aangekondigde overdracht van het archief van
Johan van Reisen officieel afgerond.
In de kerk werden in de tentoonstelling al objecten uit het archief opgesteld. Het gaat onder andere
uit schilderijen, vazen en zelfs borden.

Johan van Reisen (2e van rechts) met een aantal bestuursleden

Vastlegging historie van de kerk
Het bestuur heeft een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens over de historie van de kerk.
Wij waren in de veronderstelling dat de kerk het oudste gebouw in Leidschendam is. Dat blijkt niet
helemaal het geval. Er is nog één boerderij aan de Julianaweg nog iets ouder maar die is door de
eeuwen stevig verbouwd.
Natuurlijk is de kerk ook verbouwd. In 1693 is de kerk, met 17 aangrensende woningen, verbrand en
weer opgebouwd en in 1865 is het dak veranderd.
Het archief van de kerk is opgenomen in het gemeentelijk archief van de gemeente Den Haag. Het
bestuur is gestart met het verzamelen van gegevens uit bekende boeken en publicaties.
Het zal u duidelijk zijn dat het vastleggen van de historie een werk van jaren zal zijn. Doel is om de
historie toegangelijk te maken.
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De voortgang van de herinrichting van de Dorpskerk
Konden wij u in onze vorige nieuwsbrief melden dat de inrichting van de Dorpkerk voortgaan maakte
met plaatsing van nieuwe stoelen, een nieuw vloerkleed met een nieuw liturgisch centrum en nieuw
geluid, nu is er achter de schermen het nodige gebeurd.
Er zijn nu mogelijkheden om gebruik te maken van sociale media. Het is mogelijk via internet te
streamen. Daarvan is voor de kerkdiensten al uitgebreid gebruik gemaakt in de achterliggende
periode van sluiting van de kerk.
Inmiddels is er ook een uitgewerkt lichtplan beschikbaar en zal binnenkort de verlichting worden
geplaatst. Daarmee wordt dan de herinrichting van de Dorpskerk afgerond. De kerk is dan geschikt
voor multifunctioneel gebruik.
Binnenkort zal er ook nog een beslissing worden genomen over de herinrichting van ‘Het Binnenhof’.
Twee van onze bestuursleden zijn hier zeer actief bij betrokken. Er zijn uitgewerkte plannen
beschikbaar van een architekt waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden.
Deze herinrichting zal de gebruiksmogelijkheden nog verder uitgebreid.
Dan kunnen wij denken aan kerkelijke en burgerlijke huwelijk, feesten of borrel, concerten, lezingen,
congressen of tentoonstellingen.
Schilderij van Ben Viegers
Onlangs ontving de Stichting een donatie uit Ermelo. Met de donatie ontvingen wij een mail van de
donateur. Hij gaf aan dat hij schilderijen verzamelt van de schilder Ben Viegers (1886-1947). Deze
Haagse schilder heeft ook een schilderij gemaakt van de Dorpskerk. Dat schilderij dateert
waarschijnlijk van 1920- 1925.

Van september 2022 tot januari 2023 zal in het museum Swaensteyn in Voorburg een tentoonstelling
aan hem gewijd worden met vooral zijn Haagse schilderijen. Ben Viegers heeft ook op de Veluwe
gewoond en gewerkt. Er zal ook een tentoonstelling zijn in het Noord-Veluws-Museum in Nunspeet.
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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.
Inmiddels hebben wij bijna alle flessen verkocht maar er zijn er nog een paar 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.
Uw bijdrage voor 2021
Onze penningmeester heeft de ontvangen bijdragen voor 2021 verwerkt.
Er zijn echter een aantal vrienden/donateurs van wie de bijdrage over 2021 niet is ontvangen.
Graag zou onze penningmeester uw bijdrage als vriend of donateur voor 2021 nog 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.
Om het u extra makkelijk te maken kunt u ook gebruik maken van de bijgaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=l7gz-dRYSOCoHYnx5Mgg1Q
U kunt deze link kopiëren in uw browser en u kunt dan gelijk betalen.
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
Op 28 oktober zal er een concert in de kerk zijn in het kader van Veur Klassiek.
Martijn Cornet en het Ragazza Quartet voeren van Frans Schubert Winterreise uit, een cyclus van 24
liederen.
Het concert start om 20.30 uur en toegang kost € 18,50.
Op 27 november om 15.00 uur staat onze eerste Vriendendag gepland.

