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Jaarverslag Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam  over 2021 

Net als 2020 werd 2021 overschaduwd door de COVID-crisis. Dat gold dus ook voor de Stichting 
Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.  Wederom konden van alle geplande activiteiten helaas 
bijna niets doorgang vinden . Toch is er wel het nodige gebeurd dit jaar. 
 
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 
Carla Bregman, lid 
 
Het bestuur heeft gedurende het hele jaar kunnen vergaderen. Er werd in principe maandelijks 
vergaderd. Op momenten van een lockdown werd via Zoom vergaderd. In de zomer werd, met de 
noodzakelijke afstand, in de kerk vergaderd. In de zomer is de vergaderfrequentie wat lager geweest.  
 
Wij zijn vertegenwoordigd in het Erfgoedpodium Leidschendam/Voorburg.  
 
Het aantal vrienden van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam is in 2021 licht 
gedaald van 46 tot 34 betalende vrienden en donateurs naar. Helaas heeft een aantal vrienden en 
donateurs in 2021 geen bijdrage overgemaakt. Er zijn ook twee vrienden overleden. Wij leven mee 
met de nabestaanden.  
 
Het afgelopen jaar zijn er 2 nieuwsbrieven aan de vrienden toegezonden om de laatste 
ontwikkelingen te melden. Deze nieuwsbrieven hebben een bredere verspreiding dan alleen de 
vrienden en donateurs. Ze worden ook aan alle andere mogelijk geïnteresseerden, medeleden van 
het Erfgoedpodium en de pers gestuurd. Zo werden de nieuwsbrieven bijvoorbeeld geplaatst op de 
website van Vlietnieuws.  
 
Inmiddels is de herinrichting van de Dorpskerk inmiddels zo goed als afgerond. Zo had de kerk in 
2020 al een geheel nieuwe uitstraling gekregen. Er is in 2021 nog gewerkt aan het verbeteren van het 
licht. Goed licht maakt meer activiteiten zoals muziekprogramma’s nog gemakkelijker. Eind 2021 
waren al wel nieuwe spotjes opgehangen en was de oude lamp verwijderd. De nieuwe ringlamp is in  
2021 gearriveerd maar is uiteindelijk begin 2022 geïnstalleerd. Daarmee is de herinrichting van de 
kerkzaal afgerond. De kerkzaal zal nog officieel in gebruik worden genomen.  
 
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft aan deze herinrichting bijgedragen met het geweldige 
bedrag van ruim  € 16.500.  De bijdragen van de vrienden hebben daarin bijgedragen. Er waren ook 
een  aantal speciale giften.  Ook zijn er grote bijdragen ontvangen van de Fonds 1818 en het Van  
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Ravesteyn Fonds. Verder is er een bijdrage ontvangen van Van Der Helm uitvaartverzorging. Alle 
geldgevers worden heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage! 
 
Naast de herinrichting van de Dorpskerk zelf loopt er momenteel ook een project om de ingang en de 
zaal, bekend als de Binnenhof, opnieuw in te richten om bij te dragen aan een verder uniformering 
en multifunctioneel gebruik van het gehele gebouw. Ook hier zijn inmiddels de nodige stappen gezet. 
Er is met dezelfde architect, die de kerk heeft heringericht, een plan opgesteld. Er zijn de nodige 
stappen gezet richting uitvoering van dat plan maar er is nog geen akkoord over het uitvoeren 
daarvan. Hopelijk zal dat in 2022 plaatsvinden.  
Ook hieraan wil de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam een bijdrage leveren.  
 
Aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk werd door Johan van Reisen zijn verzameling van 
voorwerpen over de Dorpskerk overgedragen. Wij zijn er blij met zijn verzameling, zullen die netjes in 
de kerk opslaan en beheren . Bij activiteiten zullen wij stukken uit de collectie ten toon stellen.  
 
In september werd in het kader van Open Monumentendag de kerk opengesteld. Wij deden dat in 
samenwerking met de activiteitencommissie van de kerk.  
In de kerk was een kleine tentoonstelling van voorwerpen uit de verzameling van Johan van Reisen te 
zien. Er kwamen die dag veel bezoekers de kerk bekijken. 
 
Er is een eerste begin gemaakt op de historie van de kerk in kaart te brengen. Omdat de archieven 
van de kerk, opgeslagen in de archieven van de gemeente Leidschendam/Voorburg, door corona 
maar beperkt toegankelijk waren, kon deze grote klus maar beperkt worden opgepakt.  
 
Om extra inkomsten te genereren werden wederom  een rode en witte wijn en thee te koop 
aangeboden. Een flink deel van de ‘Eglise du village’ is verkocht. Zowel de witte als de rode wijn is 
inmiddels bijbesteld. Als u deze wijn nog niet geproefd heeft dan willen wij u dat echt aanraden.  
Inmiddels is er ook een kaars met een afbeelding van de Dorpskerk beschikbaar.  
  
In het afgelopen jaar zijn helaas weer een flink aantal activiteiten niet doorgegaan.   
Zo is het wachten nog steeds op de eerste Vriendendag van onze Stichting. Deze stond dit jaar wel 
gepland maar moest in een laat stadium door de verslechterende corona-situatie toch worden 
afgelast. Ook de Erfgoeddag en diverse concerten gingen niet door.  
Ook het aantal huwelijken, die inclusief borrel en/of maaltijden in de kerk en de Binnenhof kunnen 
plaatsvinden, blijft sterk achter.  
Wij hebben weer de hoop dat in 2022 een beter jaar waarin de kerk open is en activiteiten weer 
kunnen plaatsvinden.  
 
Rest ons om alle Vrienden, donateurs en geldgevers hartelijk te danken voor hun bijdrage in 2021.  
 
 


