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Nieuwsbrief 7 van april 2022 
 
Beste vrienden en donateurs, 
 
Onze laatste nieuwsbrief dateert alweer van oktober 2021. Wij waren toen tamelijk optimistisch over 
de mogelijkheden na de coronatijd. Al snel bleek dat wij veel te optimistisch waren. Corona kwam 
terug en heeft ons weer in een lock down gestort, waar we nu langzaam weer uit komen.  
 
Wij hebben nu goede hoop dat wij in ieder geval deze zomer wel gevrijwaard zullen worden van 
allerlei beperkende maatregelen.  
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:  

- Het jaarverslag en financiële jaarverslag over 2021. 
- De afronding van de herinrichting van de kerkzaal Dorpskerk.  
- De Erfgoeddag 2022 op 30 april 2022.  
- De Stichting bied wijn, thee en een kaars aan. 
- Verdere verbouwingsplannen. 
- De orgels, die in onze kerk hebben gestaan. 
- Uw bijdrage voor 2022. 
- Agenda. 

 
Het jaarverslag en het financiële jaarverslag over 2021 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam heeft inmiddels het 
jaarverslag en het financiële jaarverslag goedgekeurd. U kunt deze stukken vinden op de website van 
de Stichting. Die website is overigens so wie so  het bezoeken waard. 
(https://www.vriendenvandedorpskerk.nl/) 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat 2021 natuurlijk het tweede teleurstellende jaar van onze 
Stichting is geweest waar het gaat om het organiseren van activiteiten. Eigenlijk is alleen Open 
Monumentendag in september doorgegaan. Dat was wel een groot succes.  
 
Verder is de herinrichting van de kerkzaal door een forse bijdrage van onze Stichting gerealiseerd. 
 
De Stichting is ook eigenaar geworden van de verzameling die Johan van Reisen heeft aangelegd.  
Wij zullen die bij onze activiteiten ook in de kerk tentoon gaan stellen.  
 
Het aantal vrienden en donateurs is helaas teruggelopen. Er zijn twee vrienden overleden. Van een 
aantal vrienden en donateurs hebben wij helaas over 2021 geen bijdrage ontvangen. Wij hopen dat 
zij in 2022 ons toch nog een bijdrage willen overmaken.  
 

https://www.vriendenvandedorpskerk.nl/
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Onze Stichting is financiël gezond. Wij kunnen door bijdragen van vrienden, donateurs en soms 
bijzondere giften bijdragen aan onze doelstelling. Dat is het gebouw in stand houden als cultuur-
historisch monument en kerkgebouw.  
 
De afronding van de herinrichting van de kerkzaal van de Dorpskerk 
Met het plaatsen van de nieuwe verlichting is de herinrichting van de kerkzaal afgerond. De oude 
lamp is vervangen door diverse spotjes, die uit het plafond hangen en een grote cirkelvormige lamp.  
Alle lampen zijn voorzien van energiezuinige led-verlichtingen en kunnen worden gedimd en apart 
aangestuurd worden. Daardoor wordt het mogelijk om delen van de kerk beter uit te lichten.  
 
Met het verbeteren van het geluid, een betere microfoon en betere geluidsboxen,  het plaatsen van 
andere stoelen, het vervangen van de liturgisch meubilair en het monteren van een ophangsysteem, 
is de herinrichting van de kerkzaal afgerond. 
 

                          
 
 
 
De Erfgoeddag op 30 april 2022 
Als eerste activiteit in  2022 zal de kerk op 30 april van 12.00 tot 16.00 uur worden opgesteld in het 
kader van de Erfgoeddag. In heel Leidschendam-Voorburg zijn er dan activiteiten rond het thema: 
Oranje aan de Vliet.           
         
Er is een video te zien “Oranje, in en om de Dorpskerk” met o.a. beelden van de viering van het 25-
jarig huwelijksfeest van koningin Wilhelmina, de Oranjemarkt,  de gift van Zusterhulp bij de geboorte 
van prinses Christina. 
 
In samenwerking met de Stichting Erfgoed Leidschendam, worden foto’s tentoon gesteld met als  
thema ‘Koninklijke vieringen in Leidschendam’.  
 
U kunt natuurlijk ook de heringerichte kerkzaal bewonderen.  
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Bestuursleden van de Stichting zullen aanwezig zijn om toelichting te geven over de kerk.  
Natuurlijk is het ook mogelijk wijn, thee of een kaars te kopen.  
 
De Stichting biedt wijn en thee aan 
De Stichting heeft al enige tijd wijn in de aanbieding. Navraag hoe de wijn beviel heeft ertoe geleid 
dat de rode wijn vervangen door een andere wijn, waar de reactie gelukkig nog positiever over zijn.   
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 € 2,50 per 80 gram.  
Ook is het mogelijk een kaars met de afbeelding van de kerk te kopen voor € 10 per stuk.  
 
De wijn, de thee en de kaars kunnen besteld worden bij Bert van Viegen onder telefoonnummer 06-

22458228 of Aad Luiten onder telefoonnummer 06-53812291. Op de Erfgoeddag op 30 april zijn ze 

beschikbaar in de kerk.  

Verdere verbouwingsplannen 
Na de afronding van de herinrichting van de kerkzaal, zijn er nu activiteiten voor het verbouwing van 
Het Binnenhof. Voor het zo optimaal mogelijk gebruiken van de kerkzaal en De Binnenhof is het 
noodzakelijk De Binnenhof te moderniseren. De mogelijkheden om een drankje en een hapje te 
serveren moeten worden uitgebreid.  
Inmiddels is er, in samenwerking met de architect die ook de kerkzaal opnieuw heeft ingericht, een 
plan om de verbouwing vorm te gaan geven. Nu wordt een aannemer gezocht om het plan uit te 
voeren.  
 
Onze Stichting volgt de plannen en wil, zo mogelijk, een bijdrage leveren aan deze plannen als deze 
voldoen aan onze doelstelling; het in stand houden van de Dorpskerk.  
 
De orgels, die in onze kerk hebben gestaan 
Zoals u weet dateert onze kerk uit 1653. Nu is in onze kerk een mooi orgel te bewonderen. Het is 
echter niet het eerste orgel dat in onze kerk heeft gestaan.  
 
In 1807 werd een orgel in de kerk geplaatst om de gemeentezang goed te begeleiden. Men was al 
snel van oordeel dat dit orgel veel te zwak was voor een goede begeleiding. In elk geval was dat het 
oordeel van de voorzitter van de kerkvoogdij, de burgemeester van Stompwijk de heer J.G.E. 
Velthuysen. Onder zijn leiding verzamelden op zondag 19 januari 1845 kerkvoogden en notabelen 
zich na de dienst in de kerk, waarbij hij beide colleges erop attent maakte dat hij had vernomen dat 
bij de pianomaker Van Ray in Amsterdam een groot huiskamer- of kabinetorgel te koop stond. Het 
was een fraai instrument in een mahoniehouten kas, vervaardigd in 1793 door de Amsterdamse 
orgelbouwer Hendrik Meyer. Snel was men het erover eens dat Van Velthuysen maar eens naar de 
hoofdstad moest reizen om te horen en te zien of het orgel de moeite waard was om aan te kopen. 
Na zijn bezoek aan de Kalverstraat rapporteerde hi] dat 'het geluid hem bij uitnemendheid was 
bevallen'. De prijs bedroeg f 800,-, doch hij had f 750,- geboden. Tot een definitief besluit kwam het 
pas nadat de Delftse orgelbouwer Maehiel Beekes het instrument had beoordeeld. Op zijn advies 
werd tot de koop besloten tegen betaling van de geboden f 750,-.  De heer Beekes plaatste het orgel, 
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waarbij het oude instrument door hem werd ingenomen. De inwijding vond plaats door de Delftse 
organist Klerk op 27 april 1845.  
Had het orgel eerst alleen houten pijpen, door een gift van prinses Marianne in 1865, kon het van 
een sprekend front met tinnen pijpen worden voorzien. Dat goedkoop soms duurkoop is, werd ook in 
dit opzicht weer bewaarheid. Trouwens, wat kon men verwachten van een orgel dat eigenlijk voor de 
huishamer was bestemd?  
 
Een echt kerkorgel werd pas in 1896 verworven toen de bouw van een geheel nieuw orgel werd 
aanbesteed en gegund aan de firma J. van Gelder voor de prijs van f 1600,-. Hoewel het veel meer 
volume had dan het oude orgel, was het met zeven (later acht) registers zes stemmen kleiner. 
Bovendien had het slechts één klavier in plaats van de twee van het oude huiskamerinstrument.  
Toch is het na een paar opknapbeurten nu nog altijd voldoende in staat de gemeentezang te 
ondersteunen. 
 
Uw bijdrage voor 2022 
Onze penningmeester heeft de al ontvangen bijdragen voor 2022 verwerkt. Dank aan alle vrienden 
en donateurs, die de bijdrage al hebben voldaan.   
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=5rUyu--GTN63yZhKB41AJA 
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 9 april om 20.00 uur zal in de concertserie ‘Gitaar aan de sluis’ een concert plaats van de 
Colombiaanse meestergitarist Cesar Quevedo. Hij speelt een programma met de titel ‘Los Pájaros 
que quedan en la tierra’ (De vogels verlaten de aarde).   
U luistert naar melodieën van de Arhuacos uit de Colombiaanse grensstreek bij de Caraïben en 
muziek uit de Andes.  
Kaarten kosten € 19,02 per stuk en zijn te bestellen op www.thehagueguitarsociety.nl.  
  
Op 10 april om 15.00 uur zal er een concert plaatsvinden in de kerk door Amici della Musica met 
medewerking van Vrouwenkoor Songs for Friends onder leiding van Frank de Groot.  

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=5rUyu--GTN63yZhKB41AJA
http://www.thehagueguitarsociety.nl/
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Het betreft een tweede concert in de concertserie Musique Mosaiques van Stichting Nova Sonantia. 
Gespeeld worden Noordse werken van onder andere Sibelius, Valdemar Sönderholm en Ola Gjeilo. 
Kaarten zijn te bestellen via www.novasonantia.nl a € 20 per stuk. Ongetwijfeld kunnen kaarten ook 
aan de zaal worden gekocht.  
 
Op 28 april zal in het kader van Veur Klassiek om 20.30 uur een concert plaatsvinden van Duo 
Macondo. Zij bespelen gitaar en altviool. Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek domineert hun 
muziek. 
Gespeeld wordt werken van Heitor Villa- Lobos, Christiaan de Jong, Niccolo Paganini, José Mora, 
Mikhail Zemtsov, Astor Piazzolla en een première stuk. 
Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 18,50.  
 
Op 30 april zal de Erfgoeddag plaatsvinden met als thema ‘Oranje aan de Vliet’ van 12.00 tot 16.00 
uur. Er zijn foto’s te zien van Koninklijke Vieringen in Leidschendam en de video: “Oranje; in en om 
de Dorpskerk”. Ook kan de heringerichte kerkzaal bewonderd worden.  
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