Profielschets Gemeente PGL

A. Algemene gegevens over de gemeente Leidschendam
1. Ligging
Leidschendam is samen met Voorburg een zelfstandige burgerlijke gemeente onder de rook
van Den Haag. In tegenstelling tot de burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg bestaan
er twee zelfstandige kerkelijke gemeenten naast elkaar t.w. de Protestantse Gemeente te
Leidschendam en de Protestantste Gemeente te Voorburg. Leidschendam is gelegen in de
provincie Zuid-Holland, ca. 10 km. ten noordoosten van Den Haag, tussen de spoorweg Den
Haag-Leiden en de snelweg Amsterdam-Rotterdam, de A 4. Dwars door het oude deel van
het dorp loopt een kanaal, de Vliet. Ten oosten van de Vliet achter de snelweg is de nieuwe
VINEX-locatie Leidschenveen gelegen.
2. Burgerlijke gemeente
Het inwonersaantal van de Gemeente Leidschendam-Voorburg is per 1 januari 2019:
75.405. Daarmee is een aanzienlijk gedeelte van het agrarische gebied, dat Leidschendam
vanouds zijn karakter gaf, verdwenen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog bepaalden boeren
en tuinders het gezicht van het dorp. Sinds de 60er jaren zijn elders in Leidschendam grote
woonwijken ontstaan, aanvankelijk met name om te voorzien in de Haagse woningbehoefte.
Daardoor is de samenstelling van de bevolking aanzienlijk gewijzigd. Onder de nieuwkomers
bevonden zich veel ambtenaren en werknemers van grote bedrijven als de PTT en Shell. De
samenstelling van de Leidschendamse bevolking heeft mede hierdoor een aanzienlijke en
ingrijpende wijziging ondergaan.
De Vinex-wijk Leidschenveen maakte tot eind 2001 deel uit van de burgerlijke gemeente
Leidschendam. Deze locatie en nog een tweetal andere locaties zijn per 1 januari 2002 bij
wet geannexeerd door de burgerlijke gemeente Den Haag (wijk 44). Op 1 januari 2018 telde
deze wijk 20.740 inwoners. Kerkelijk is het bij Leidschendam blijven behoren. Verder maken
het dorp Stompwijk en de buurtschap Wilsveen ook vanouds deel uit van Leidschendam en
behoren die ook tot de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Stompwijk is een
overwegend rooms-katholieke gemeenschap met als kerkelijk centrum de Laurentiuskerk.
Leidschendam is een gemeente die tot de Haagse agglomeratie behoort. Veel inwoners
komen van oorsprong daar vandaan; velen hebben er hun werk, vaak op een van de
ministeries. Met Den Haag, Leiden en Zoetermeer bestaan zeer goede verbindingen met het
openbaar vervoer: Leidschendam is in het Haagse stadsnet opgenomen.
Ook voor de culturele voorzieningen is Leidschendam grotendeels op Den Haag
aangewezen, maar daar is dan ook alles op elk terrein te vinden.
Wat het onderwijs betreft zijn er diverse basisscholen in de gemeente, waaronder twee
samenwerkingsscholen (R.K./Protestant), terwijl er in het oude dorp nog zelfstandige P.C. en
R.K.-scholen zijn.
Jongeren gaan deels voor het voortgezet onderwijs naast scholen binnen Leidschendam.
Het merendeel gaat naar middelbare scholen in de aangrenzende gemeenten Den Haag en
Voorburg. In Den Haag zijn ook vele vervolgopleidingen te vinden.
Op het grondgebied van Leidschendam is voorts een ziekenhuis gevestigd: het HMC
Antoniushove. Dit ziekenhuis maakt samen met de Haagse ziekenhuizen HMC Westeinde
en HMC Bronovo deel uit van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) (Het
Bronovoziekenhuis wordt uiterlijk in 2024 gesloten). Patiënten vanuit Leidschendam
verblijven ook wel in naburige ziekenhuizen in Delft of Leiden. Voorts is in Leidschendam
een instelling voor geestelijke gezondheidszorg gevestigd te weten een locatie van GGZ
Rivierduinen, waarin het vroegere ‘Schakenbosch’ (nog eerder “Hulp en Heil” geheten) is
opgegaan.
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Tenslotte zijn er enkele woon/zorgcentra in Leidschendam gevestigd: WZH ‘Schoorwijck’,
WZH ‘Prinsenhof’ en Florence ‘Mariënpark’, evenals een groot wooncentrum voor ouderen,
het flatcomplex “Duivenvoorde”.
In Leidschenveen is het kerkelijk centrum ‘De Leidraad’ door een binnengang letterlijk nauw
verbonden met WZH ‘Leilinde’.

B De kerkelijke gemeente
1. Algemeen
Het oude Leidschendam was een in hoofdzaak R.K.- dorp met een kleine hervormde
gemeente en een nog kleinere gereformeerde kerk, die in september 2005 gefuseerd zijn tot
de Protestantse Gemeente te Leidschendam.
Tot 2007 waren er nog drie R.K.-parochies. Als gevolg van het priestertekort en het
ledenverlies is de neogotische Petrus- en Pauluskerk bij de Sluis, waar de oorsprong van het
dorp ligt, alleen nog maar als kerk in gebruik. Het Paus Johannes-XXIII-centrum en de St.
Joseph-Opifex-kerk hebben een andere bestemming gekregen. Het voormalige Paus
Johannescentrum is nu in gebruik door een Koreaans kerkgenootschap, de ‘Yi Jun Memorial
Church’. In 2018 heeft de Koptisch-orthodoxe Kerk de Sint Joseph Opifexkerk gekocht en in
hernieuwd religieus gebruik genomen. De voormalige hervormde Andreaskerk is sinds 2000
in gebruik bij de American Trinity Baptist Church. In Leidschendam is ook de ‘Stichting
Eenheid’ gevestigd met een moskee voor een groep moslims in Leidschendam en omgeving.
2. Wijkgemeenten
De Protestantse Gemeente te Leidschendam kent drie wijkgemeenten, te weten: Vlietwijk,
waaronder ook het dorp Stompwijk en de buurtschap Wilsveen ressorteren, Heuvelwijk en
Leidschenveen. Gezamenlijk tellen deze momenteel 2108 doop- en belijdende leden.
3. Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad bestaat momenteel uit 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2
ouderling-kerkrentmeesters. Tot de taak van de Algemene Kerkenraad behoort alles wat de
kerk van Leidschendam in haar geheel aangaat en alles wat te maken heeft met het
optreden van de kerk naar buiten. Zo stelt de Algemene Kerkenraad bijvoorbeeld het rooster
voor de kerkdiensten op, uiteraard in overleg met de wijkkerkenraden.
Het beleid binnen de PGL is steeds meer gericht op een gemeente-brede organisatie.
Jeugdwerk, College van Diakenen, College van Kerkrentmeesters en coördinatie van het
pastoraat in de vorm van een Pastoraal Centrum zijn al gemeente-breed.
Nu, conform de meerjarenbegroting 2019-2023, de predikantsformatie aanmerkelijk
geslonken is van 2,3 fte tot 1,6 fte voor alle drie de wijkgemeenten is het ondoenlijk en
ongewenst om de predikanten aan elk van de drie wijkgemeenten afzonderlijk te verbinden.
De ongelijkheid van de pastorale eenheden per wijkgemeente zou dan tot een vergaande
versnippering van de inzet van beide predikanten leiden. Onder leiding van de Algemene
Kerkenraad zullen de kerkenraden een samenwerkingsorgaan van wijkgemeenten vormen
die de (pastorale) inzet van de predikanten binnen de PGL zal regelen.
4. De kerkenraden
De kerkenraden bestaan uit predikanten, ouderlingen en diakenen. De kerkenraadstaken zijn
verdeeld over een Algemene Kerkenraad en drie wijkkerkenraden, te weten Vlietwijk,
Heuvelwijk en Leidschenveen. Zaken die de betreffende wijk overstijgen moeten eventueel
via de wijkkerkenraad naar de Algemene Kerkenraad worden doorgestuurd. Andersom
kunnen zaken via de Algemene Kerkenraad aan de wijkkerkenraden worden overgedragen.
Nu de drie wijkgemeenten geen aan hun eigen wijk verbonden predikant meer hebben, zal
de presentie van predikanten in de wijkkerkenraden geregeld worden via de Algemene
Kerkenraad c.q. het samenwerkingsorgaan van de drie wijkgemeenten t.b.v. de pastorale
inzet van predikanten.
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5. Predikantsplaatsen
Bij volledige bezetting heeft Leidschendam per 1 september 2019 1,6 fte aan
predikantsplaatsen. Daarnaast is 0,33 fte beschikbaar voor de coördinatie van het pastoraat.
6. Pastoraat
De PGL heeft al jaren een Pastoraal Centrum. Dit is het eerste aanspreekpunt en het
verzorgt de coördinatie van de pastorale activiteiten, zowel individueel als in groepsverband
binnen de PGL.
De pastoraal coördinator (0,33 fte) stuurt het Pastoraal Centrum aan, beheert de agenda van
de predikanten en organiseert in overleg met de predikanten gemeente-brede activiteiten:
het aansturen van de buurtjes (Heuvelwijk en Vlietwijk), gespreksgroepen (bijv. Verder na
verlies) en inspirerende thema-avonden onder de noemer ‘Zin-nig Café.
Via het centrale pastorale telefoonnummer is er altijd iemand uit het team bereikbaar in geval
van nood. Dit is prettig voor gemeenteleden én voor predikanten.
Door te werken in een team is er meer continuïteit in het pastoraat en is er een plek om
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Omdat gemeente-breed wordt gewerkt, kunnen gemeenteleden aangeven met wie ze graag
contact willen: welke predikant of juist liever een vrijwilliger.
Natuurlijk wenden gemeenteleden zich ook vaak rechtstreeks tot een predikant en maken
deze ook zelf afspraken. Maar door deze werkwijze worden predikanten wel ontlast en
hebben ze veel meer tijd over voor de inhoudelijke kant van het werk.
Nu de pastoraal-coördinator zich heeft gekwalificeerd in het leiden van begrafenissen
kunnen de predikanten ook op deze wijze worden ondersteund.
7. Jeugd en jongeren
De Jeugdraad is het overlegorgaan voor de jeugdouderlingen en vertegenwoordigers van de
diverse jeugdactiviteiten binnen de verschillende wijkgemeenten. Deze raad formuleert in
eerste instantie het beleid en plant ook als orgaan nieuwe activiteiten. Dit gebeurt in goed
overleg met de Algemene Kerkenraad, die de Jeugdraad jaarlijks eenmaal voor een
vergadering uitnodigt. Het jeugdwerk wordt zowel door het College van Diakenen als door
het College van Kerkrentmeesters gefinancierd.
Eén van de predikanten coacht als adviserend lid binnen de Jeugdraad de leiding van de
kindernevendiensten en de gespreksleiding van de catechesegroepen in Heuvelwijk en
Leidschenveen.
Leidschendam-breed zijn er onder meer de volgende activiteiten: de Youthgroup en de
Young Adults, gespreksgroepen voor verschillende leeftijdsgroepen. Er wordt jaarlijks een
Kerkkamp en een tienerkamp gehouden. Verder is er ook elk jaar een eindexamenactie. De
jongeren hebben in het Leidschendams Kerkblad hun eigen rubriek “Aanbod”.
8. Andere wijk overstijgende activiteiten
De diaconie bevordert activiteiten die het diaconaal bewustzijn van de gemeente vergroot en
de daadwerkelijke betrokkenheid van de gemeente stimuleert. Dit doet zij ook op het gebied
van projecten van Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en van
Kerk in Actie (KiA).
Daarnaast is er de werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare, die contacten onderhoudt
met Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika), die tien jaar geleden een hospice
zijn begonnen voor mensen, die niet via de officiële gezondheidszorg worden geholpen. Het
contact met dit hospice in ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden uit
Leidschendam. Deze werkgroep zamelt voor dit project geld in en wordt ook door het
College van Diakenen gesteund.
De Protestantse Gemeente te Leidschendam hecht veel belang aan muziek als onderdeel
van de dienst. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad een Muziekcommissie ingesteld, die
verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering van de kerkmuziek. Deze heeft hiervoor
ook een cantor in dienst. Die geeft bij hoogtijdagen en bijzondere gelegenheden leiding aan
een gelegenheidskoor, bestaande uit gemeenteleden van alle wijken, die zich daarvoor
opgeven. In het verlengde daarvan is al viermaal een musical in Leidschendam opgevoerd.
Er wordt jaarlijks een Running-diner georganiseerd, waarbij gemeenteleden, die zich
daarvoor hebben aangemeld bij anderen gaan eten en elkaar zo beter leren kennen.
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In de Dorpskerk organiseert een commissie verschillende activiteiten, die voor de hele
gemeente zijn bedoeld. Genoemd kunnen worden Koningsdag, Kerstfair en sponsordiner
waarvan de opbrengst ten goede komt aan het onderhoud van het kerkgebouw. In 2019 is
hiervoor ook de Stichting Vrienden van de Dorpskerk opgericht.
In de Kruisheuvelkerk wordt samen met de rooms-katholieken, die dit eerder deden, in de
40-dagen tijd een vastensoep gehouden. Hier is iedereen uit de PGL welkom.
Eveneens is er jaarlijks een volleybaltoernooi waarin teams van verschillende samenstelling
elkaar treffen.
Het Inter Kerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS) organiseert en coördineert het
godsdienstonderwijs op openbare scholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
9. In breder verband
De Protestantse Gemeente te Leidschendam behoort tot het ressort van de classis ZuidHolland-Noord.
Verder participeert de Protestantse Gemeente te Leidschendam in de Raad van Kerken
Leidschendam-Voorburg.
10. Kerkgebouwen
De Dorpskerk in de kern van de wijkgemeente Vlietwijk met “De Binnenhof” als kerkelijk
centrum in Vlietwijk.
De Kruisheuvelkerk in Heuvelwijk.
De Leidraad, een gehuurde accommodatie van een woon/zorgcomplex, in Leidschenveen.
11. Leidschendams Kerkblad
Het kerkblad verschijnt m.u.v. de maanden juli en augustus maandelijks. Behalve gemeentebrede informatie, heeft elke wijk daarin ruimte voor de eigen informatie en mededelingen.
12. Website
De Protestantse Gemeente te Leidschendam heeft een eigen website:
www.pgleidschendam.nl. Hierop staat allerlei informatie over onze gemeente, waaronder
beleidsplannen en jaarrekeningen van de verschillende gremia, en onze activiteiten.
Voor sommige onderdelen is een wachtwoord nodig. Deze is terug te vinden in het Kerkblad.
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C. Gegevens wijkgemeente Heuvelwijk
1. Algemeen
Heuvelwijk, is gelegen in het westelijk deel van de gemeente en bestaat voor een klein deel
uit vooroorlogse eengezinswoningen, voor het overgrote deel uit naoorlogse woonwijken:
grote flatcomplexen, maar ook veel – vaak wat duurdere – eengezinswoningen.
Deze wijk heeft de Kruisheuvelkerk als plaats van samenkomst: een in de jaren zestig als
tweede kerk van de voormalige Gereformeerde Kerk van Leidschendam gebouwde kerk.
In deze wijk wonen 993 gemeenteleden, waarvan ongeveer de helft boven de 65 jaar.
De wijkgemeente kent een verscheidenheid in geloofsbeleving. Het kerkbezoek ligt
gemiddeld tussen de 140 en 150 kerkgangers per zondag (gemiddelde in 2018: 153).
Kerkbezoek wordt overeenkomstig de landelijke trend steeds meer afhankelijk van sfeer,
vormgeving, personen e.d. Verder ondervindt Leidschendam ook de gevolgen van de
trendmatige ontkerkelijking van deze tijd.
Voor het kerkgebouw is ook een terras aanwezig dat in de zomermaanden (mei t/m
september) op dinsdag van 10-12 uur voor iedereen open is.
2. Kerkgebouw
De Kruisheuvelkerk, gebouwd naar een ontwerp van architect J.H. van der Zee, werd begin
1963 in gebruik genomen. Nadat de Hervormde gemeente de Andreaskerk had verkocht
hielden zij ook diensten in dit kerkgebouw. In de aanloop naar de fusie in 2005 werden het
later gezamenlijke diensten.
3. Kerkenraad
De wijkkerkenraad heeft tot taak alles wat de wijk aangaat te regelen, met inachtneming van
de afspraken die binnen het verband van de Algemene Kerkenraad gemaakt zijn.
De wijkkerkenraad bestaat momenteel uit: een predikant, die in heel Leidschendam werkt;
5 ouderlingen, 1 beleidsouderling, 1 ouderling PR en 2 ouderling-kerkrentmeesters; 8
diakenen en 1 jeugddiaken en ook nog 1 ouderling en 1 diaken voor het WZC Prinsenhof.
Voorzitter van de wijkkerkenraad is bij voorkeur niet de predikant.
Om het werk van de kerkenraad te vergemakkelijken bestaat er een moderamen: een aantal
leden van de kerkenraad dat kleine zaken afhandelt en alles wat op de kerkenraad
behandeld moet worden voorbereidt. Het moderamen bestaat uit 6 kerkenraadsleden onder
wie een predikant en scriba.
4. Gemeente-opbouw
Sinds 2005 wordt de wijkgemeente Heuvelwijk gevormd door de vroegere hervormde
wijkgemeente “Veur” en de gereformeerde wijkgemeente “Noord”.
Doordat de menskracht voor de klassieke manier van huisbezoek ontbrak en er door
groothuisbezoeken ook maar een deel van de gemeente wordt bereikt, is in 2007 voor een
nieuwe opzet van het pastoraat in de Heuvelwijk gekozen. Onder het motto ‘meer omzien
naar elkaar’ zijn de bestaande secties tot een zestal clusters gekoppeld, die elk aan de zorg
van een (ouderling-) coördinator zijn toevertrouwd. Per buurtje (25 à 30 adressen) is een
contactpersoon gezocht, die tot taak heeft tweemaal per jaar contact op te nemen met die
adressen, zoveel mogelijk in haar/zijn directe omgeving. Het contact leggen gebeurt door de
gemeenteleden zoveel mogelijk persoonlijk een pastorale brief aan te reiken. Verder
bezoeken de contactpersonen de ernstig zieken, schenken zij aandacht aan heugelijke
gebeurtenissen en brengen zij bij ouderen van 80 jaar en ouder een bloemetje op hun
verjaardag.
De laatste tijd organiseert de pastoraal coördinator met de predikant in de plaats van het
vroegere groothuisbezoek ochtenden voor gemeenteleden, die bij elkaar in de buurt wonen.
Daarbij zijn de contactpersonen van die buurt ook aanwezig. Het gaat daarbij om ontmoeting
en geloofsgesprek.
De (ouderling-) coördinator onderhoudt de contacten met de contactpersonen respectievelijk
de predikant.
Een aparte uit het vroegere Ouderenwerk voortgekomen Activiteitencommissie verzorgt
centrale activiteiten voor ouderen, zoals de jaarlijkse busreis, lunches en
ontspanningsmiddagen en de Kerstviering.
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Voorts zijn er op initiatief van enkele gemeenteleden twee Gemeente Groei Groepen. Verder
is er o.l.v. de predikant een gespreksgroep ‘Met de Bijbel op Tafel’, met aan het begin van de
avond als vast onderdeel de ‘Lectio divina’.
5. Erediensten
Elke zondag wordt er om 10.00 uur een eredienst in de Kruisheuvelkerk gehouden. Eens in
de zes weken wordt de Dienst van Schrift en Tafel gevierd. Deze diensten zijn “open”, d.w.z.
dat iedereen welkom is, ook de kinderen. Meestal wordt hiervoor de lopende vorm gebruikt,
maar een enkele keer gebeurt dit ook in de vorm van een kring. De Dienst van Schrift en
Tafel wordt op verzoek ook bij gemeenteleden, die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn of niet
meer naar de kerk kunnen, thuis gevierd.
Gelet op de beschikbare ruimte in de kerkzaal worden de gezamenlijke diensten voor heel
protestants Leidschendam meestal in de Kruisheuvelkerk gevierd.
6. Jeugd en jongeren
De belangstelling voor de klassieke catechisatie is matig. De basiscatechisatie wordt geleid
door de jeugddiaken. De Youthgroup en de Young Adults (zie elders bij A 7) worden wel
door een grote, trouwe groep jongeren bezocht.
Tijdens de kerkdiensten is er wekelijks een crèche voor de allerkleinsten (0 - 4 jarigen). Voor
de kinderen van de basisschool worden er wekelijks kindernevendiensten gehouden. Hier
wordt gewerkt met de methode Godly Play.
In de Kruisheuvelkerk wordt tien maal per jaar tijdens de kerkdienst ook een tienerdienst
gehouden.
In de Kruisheuvelkerk wordt er jaarlijks in samenwerking met de rk/pc samenwerkingsschool
“Emmaüs” een schoolgezinsdienst gehouden.
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D Gegevens wijkgemeente Vlietwijk
1. Algemeen
Het arbeidsveld van de wijkgemeente Vlietwijk, ligt aan beide zijden van de Vliet rondom de
sluis van Leidschendam. Verder behoren het dorp Stompwijk en de buurtschap Wilsveen tot
het territoir van deze wijkgemeente. De aantrekkingskracht van het voornoemde sluisgebied
is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd door de bouw van nieuwe huizen, restaurants en
winkels. Vooral in de zomermaanden levert de bedrijvigheid in de sluis een boeiend
schouwspel op, waar zowel inwoners van Leidschendam als toeristen graag naar komen
kijken. Door deze centrale ligging in het sluisgebied neemt Vlietwijk ook actief deel aan de
festiviteiten op Koningsdag en de activiteiten op Open Monumentendag.
De wijkgemeente Vlietwijk heeft momenteel 592 gemeenteleden, waarvan meer dan de helft
60+ is. De betrokkenheid van deze groep bij het gemeenteleven is nog groot. De
leeftijdsgroep van 30-50 is een stuk kleiner (ca. 200), zij bezoeken de kerkdiensten
regelmatig. De jongere generaties zijn op kleine schaal aanwezig in de zondagse
kerkdiensten.
2. Kerkgebouw
Sinds 1653 staat er aan de sluis bij Leidschendam een kerkgebouw: de Dorpskerk. Door een
brand in 1693 werd het gebouw zwaar beschadigd. Met hulp van diverse gulle gevers werd
25.000 gulden ingezameld waarmee de herbouw gefinancierd kon worden. In de daarop
volgende eeuwen werd het gebouw meerdere keren gerestaureerd, maar de kenmerkende
onderdelen (preekstoel, herenbank en octagonale vorm) bleven behouden. Het huidige orgel
dateert uit 1896 en is gebouwd door de Leidse orgelbouwer J. van Gelder.
Bij de Dorpskerk is in de jaren tachtig een grote multifunctionele zaal aangebouwd: de
Binnenhof. Behalve voor kerkelijke activiteiten wordt deze ruimte geregeld gebruikt door
derden.
De huidige inrichting van de Dorpskerk dateert uit de jaren vijftig en is aan vervanging toe.
De plannen hiervoor zijn gereed. In het seizoen 2019-2020 moeten de financiën hiervoor
gevonden worden, zodat niets meer de realisatie daarvan in de weg staat.
3. Kerkenraad
Ouderlingen en diakenen vormen samen de wijkkerkenraad, op dit moment bestaat deze uit
5 ouderlingen en 1 ouderling-kerkrentmeester, 4 diakenen en 1 jeugddiaken. Er wordt 1 keer
in de 2 maanden vergaderd. Het moderamen (4 personen) vergadert maandelijks en daarbij
is ook een predikant aanwezig. Samen met de koster regelen de kerkenraadsleden alle
activiteiten in en om de Dorpskerk.
Ik kom tot 5 ouderlingen en een ouderling-kerkrentmeester, en 4 diakenen en 1 jeugddiaken.
4. Gemeente-opbouw
Op woensdag is er open kerk, dan kunnen gemeenteleden en buurtgenoten in de kerk een
moment rust vinden en een kaarsje branden, in de bibliotheek een boek uitkiezen, advies
vragen bij een juridisch deskundige of gewoon een kopje koffie/thee drinken. Ouderen
kunnen de spelletjesochtend bezoeken en op vrijdag is er een keer per maand een
bijbelleesgroep. Vanuit deze activiteiten willen we in Vlietwijk onze buurtfunctie versterken.
Ook Vlietwijk is ingedeeld in ‘buurtjes’: een gemeentelid is contactpersoon voor alle
ingeschreven leden in zijn/haar buurt en bezorgt bij hen enkele keren per jaar een pastorale
brief. Bij bijzondere gelegenheden brengt de contactpersoon een bezoek. Sinds 2019
worden in Vlietwijk ook ontmoetingsochtenden voor gemeenteleden, die bij elkaar in de buurt
wonen, georganiseerd. Daarnaast organiseert het ouderenwerk ook verschillende
activiteiten.
5. Erediensten
De zondagse kerkdienst is het wekelijkse ontmoetingsmoment voor de gemeente, waarin lief
en leed met elkaar worden gedeeld. Er komen 60-100 kerkgangers op zondag (gemiddelde
in 2018: 78). De kerkdiensten worden in samenspraak tussen voorganger en gemeenteleden
vorm gegeven. Er participeren ook steeds meer gemeenteleden actief op zondagochtend in
de diensten. Goede muzikale ondersteuning tijdens de kerkdienst vindt de wijkgemeente
Vlietwijk fijn en belangrijk. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er wekelijks een
kindernevendienst.
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6. Jeugd en jongeren
De jongeren van Vlietwijk nemen ook deel aan de PGL-brede activiteiten voor jeugd en
jongeren. De bijeenkomsten van de jongerengespreksgroepen uit heel de PGL worden
gehouden in de Dorpskerk.
In Vlietwijk is het contact met de pc-school ‘De Zonnewijzer’ de afgelopen jaren aangehaald.
Er zijn ook een paar schoolgezinsdiensten gehouden.
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E Gegevens wijkgemeente Leidschenveen
1. Algemeen
Leidschenveen is één van de drie grote Vinex-wijken in de nabijheid van Den Haag.
De wijkgemeente Leidschenveen heeft momenteel 528 gemeenteleden.
2. Kerkgebouw
Leidschenveen heeft in de loop van de tijd een groei doorgemaakt van “enkele vrijwilligers in
een huiskamer” naar een volwaardige gemeente met sinds april 2010 in het centrum van de
wijk een eigen kerkruimte (met nevenruimtes) in het Woon-zorgcentrum ‘Leilinde’, genaamd
‘De Leidraad’. Deze ruimten worden gehuurd van WZH en mogen onderverhuurd worden.
Tegenwoordig gebeurt dit veel en wordt er naar gestreefd nog meer huurders te vinden.
3. Kerkenraad
Ouderlingen en diakenen vormen samen de wijkkerkenraad. Op dit moment bestaat deze uit
2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen. Er wordt 1 keer in de 2
maanden vergaderd. Het moderamen (3 personen) vergadert maandelijks. Daar is ook een
predikant bij aanwezig.
4. Gemeente-opbouw
In de wijkgemeente Leidschenveen zijn in diverse functies circa 60 vrijwilligers actief. Deze
organiseren alle activiteiten rondom De Leidraad, zoals middagen voor senioren en met
elkaar uit eten gaan.
Door de inzet van een aantal gemeenteleden is er in ‘De Leidraad’ een uitdeelpunt van de
Voedselbank van Den Haag.
In 2018 is op verzoek van de Algemene Kerkenraad door een Denktank een rapport over de
toekomst van de PGL geschreven. Geadviseerd werd om “rond 1 januari 2020 De Leidraad
aan de zondagse eredienst te onttrekken”. Dit heeft zowel in Leidschenveen als ook in
Leidschendam tot veel reacties geleid. Daarom zijn er twee werkgroepen geformeerd:
‘Kerkzijn in Leidschenveen’ en ‘Continuïteit van Leidschenveen’ om de mogelijkheden tot
verbetering te bestuderen. Deze hebben samen aan de AK een rapport uitgebracht. Op
grond daarvan is besloten om het nemen van een besluit over de toekomst van
Leidschenveen tot 1 april 2020 uit te stellen. Deze werkgroepen werken nu samen met de
kerkenraad aan de invulling van nieuwe activiteiten, verdere verhuur van de Leidraad en
verhoging van de kerkelijke bijdrage in Leidschenveen. Hun streven is om De Leidraad en de
gemeente Leidschenveen nog lang in stand te houden.
5. Erediensten
De wekelijkse eredienst wordt gemiddeld door rond de 50 gemeenteleden bezocht
(gemiddelde in 2018: 54), waarvan een deel uit kinderen bestaat. De samenstelling van de
overige leeftijdsgroepen is vrij gebalanceerd te noemen. De groep jonge gezinnen is
evenals die van de senioren goed vertegenwoordigd. De vieringen zijn levendig, openhartig
en hebben een ruimhartige sfeer.
6. Jeugd en jongeren
De catechisatie voor de jongeren van de groepen 7 en 8 van de basisschool wordt geleid
door een gemeentelid. Er is elke zondag een crèche voor de jongsten en een
kindernevendienst.
Verder heeft Leidschenveen een kinderclub voor de jongsten. Voor de jongeren van 11-15
jaar is er The Lounge.
Leidschendam, 20 september 2019
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