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Jaarverslag Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam  over 2022 

Het jaar 2022 was het jaar dat begon met een voortzetting van de COVID-crisis. Gelukkig waren het 
vooralsnog de laatste stuiptrekkingen van deze crisis en werd de situatie na enige maanden steeds 
normaler. Na de zomervakantie kwam alles weer richting de normale situatie. Dat had gelijk weer 
effect op de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.  In dit jaarverslag wordt vastgelegd 
wat voor activiteiten in de Dorpskerk hebben plaatsgevonden en bij welke activiteiten de Stichting 
betrokken is geweest.  
 
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 9 maal vergaderd waarvan 
tweemaal via Zoom in verband met de COVID-crisis.  
 
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam is vertegenwoordigd in het Erfgoedpodium 
Leidschendam/Voorburg. Dit is het overlegorgaan van alle culturele stichtingen en verenigingen in 
Leidschendam en Voorburg met de gemeente.  
 
Het aantal vrienden van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam is in 2022 bijna 
stabiel gebleven op 36 vrienden en donateurs. Helaas hebben een drietal vrienden en donateurs in 
2022 geen bijdrage overgemaakt.  
 
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.  
Verder werden diverse berichten in de richting van de vrienden gestuurd in verband met activiteiten, 
die plaats hebben gevonden in de kerk zoals de officiële opening na de herinrichting, de Vriendendag 
en diverse concerten en een lezing.   
 
In 2022 is de herinrichting van de Dorpskerk afgerond. De kerk heeft in de periode 2020 tot 2022  
een geheel nieuwe uitstraling gekregen. De stoelen zijn vervangen, de verlichting is gemoderniseerd 
evenals het geluid, er is nieuw liturgisch centrum, een scherm is aangeschaft en er zijn nu digitale 
mogelijkheden. De Stichting heeft in totaal € 19.000,00 aan de herinrichting bijgedragen. Wij zijn erg 
blij met de bijdragen die de vrienden en donateurs hebben geleverd.  
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Om de herinrichting officieel af te ronden werd op 30 juni een ontvangst gehouden voor alle 
vrienden en donateurs van de Stichting en voor andere donateurs met muziek en een digitale 
presentatie. Deze ontvangst werd druk bezocht.  
 

 
 
Naast de herinrichting van de Dorpskerk heeft de Stichting zich ook bezig gehouden met 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. Er is met dezelfde architect, 
die de kerk heeft heringericht, een plan opgesteld.  
Helaas blijkt deze herinrichting momenteel - mede door de forse prijsstijgingen in de bouw-  
financieel niet haalbaar.  
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam is van mening dat de aanpassing van de 
Binnenhof noodzakelijk is om het gebouw aantrekkelijker te maken voor multifunctioneel gebruik. 
Aan de andere kant kan de Stichting een tamelijk beperkte bijdrage leveren en ziet de Stichting in dat 
het plan nu niet haalbaar is. Dat neemt niet weg dat er wel gewerkt moet blijven worden aan 
verbeteringen.  
 
Andere grote evenementen in 2022 waren de Erfgoeddag op 30 april en Open Monumentendag op 
10 september.  
Bij de Erfgoeddag, met als thema De Oranjes, werd de kerk bezocht door zo’n 100 mensen.  
Bij de Open Monumentendag, met als thema Duurzaamheid, was het nog drukker. Er kwamen zeker 
175 mensen op bezoek. 
Op beide dagen gaven bestuursleden aan bezoekers een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van 
de kerk en bij de bijzondere stukken, die zich in onze kerk bevinden.  
 
Aparte vermelding verdient onze eerste Vriendendag, die op  17 november werd gehouden. Helaas 
was de opkomst daarbij niet erg hoog ondanks veel publiciteit. Onze conclusie is dat wij 
Vriendendagen in de toekomst anders vorm moeten gaan geven.  
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Bij veel van de door ons georganiseerde evenementen hebben wij voorwerpen, die Johan van Reisen 
aan de Stichting heeft overgedragen, tentoon gesteld. Deze voorwerpen waren veelvuldig de 
aanleiding om herinneringen op te halen over het oude Leidschendam.  
 
Er is een eerste begin gemaakt op de historie van de kerk in kaart te brengen. Daarvoor zijn de 
archieven van de kerk bezocht. Die archieven staan, met de stukken van de gemeente 
Leidschendam/Voorburg, in het Haags Gemeente Archief.  
Er zijn stukken opgediept maar die zijn lastig te lezen. Ze zijn in Oudnederlands geschreven.  
 
Inmiddels heeft de Stichting, in samenwerking met de Protestante Gemeente Leidschendam, wel een 
nieuwe folder gemaakt over de geschiedenis van de kerk. Die zal in 2023 beschikbaar gaan komen.  
 
Om extra inkomsten te genereren zijn een rode en witte wijn en thee te koop aangeboden. Een flink 
deel van de ‘Eglise du village’ is verkocht maar onze voorraad wordt steeds aangevuld. Er wordt ook 
goed gelet op de kwaliteit van de wijn. Als u deze wijn nog niet geproefd heeft dan wordt u 
aangeraden die toch eens te proberen.  
Inmiddels is er ook een kaars met een afbeelding van de Dorpskerk beschikbaar.  
 
Naast de door ons georganiseerde evenementen is een fors aantal lezingen en concerten in de kerk 
gegeven. Van veel van deze lezingen en concerten heeft de Stichting de vrienden en donateurs op de 
hoogte gesteld. Er kwamen heel regelmatig veel bezoekers op af. 
 
Eén lezing willen wij er in het bijzonder uitpikken. Op 20 oktober organiseerde de Vereniging Erfgoed 
Leidschendam een lezing door Herman Pleij. Hoewel de leden van deze Vereniging daarvoor werden 
uitgenodigd, mochten ook vrienden en donateurs van de Stichting aanschuiven. De kerk was op die 
avond bijna vol.  
 

 
Als laatste willen wij vermelden dat de Stichting inmiddels nog een folder heeft gemaakt om het 
bezoek en de verhuur te stimuleren. De kerk biedt, mede door ook gebruik te maken van de 
Binnenhof, lego mogelijkheden om te trouwen en te rouwen (ook niet kerkelijk), muziekuitvoeringen 
of prestentatie te geven, tentoonstellingen te organiseren, te vergaderen of een feest te geven. Als u 
daar informatie over wilt hebben kunt u terecht op de website of bij één van de bestuursleden. 
 
Rest ons om alle Vrienden, donateurs en geldgevers hartelijk te danken voor hun bijdrage in 2022.  


