PGL Kerkenpad 2020
Fietstocht langs kerkelijke gebouwen en gebouwen waar kerkelijke activiteiten
plaatsvinden in het gebied van de PG Leidschendam. Daaronder vallen dus ook
Leidschenveen, Wilsveen en Stompwijk. Ook gaat de tocht langs voormalige
kerkgebouwen en gebouwen van andere religies. Zelfs voert de tocht langs plekken
waar in vroeger tijden kerken of kerkelijke gebouwen hebben gestaan.
Iedere plek kan als beginpunt van de route worden gebruikt, zodat je altijd – min of
meer – een rondje kunt rijden. Ook is deze tocht grotendeels in deze volgorde met de
auto te volgen. Veel plezier! (en eventuele aanvullingen zijn natuurlijk welkom!)

Leidschendam
1. Voormalige Gereformeerde Damlaankerk, nu Het Veur Theater, Damlaan
2. Dorpskerk, Protestantse Gemeente Leidschendam, Damhouderstraat
3. Petrus en Pauluskerk, Rooms Katholieke Parochiekerk, Sluiskant
4. Parochiecentrum De Haard, RK verenigingsgebouw, Molenpad 2A.
Het is even zoeken, maar dan zie je, achter een hek verscholen, dit gebouw,
in de tuin van de Petrus en Pauluskerk.
5. WZH Schoorwijck, Zaagmolenstraat 96.
Iedere vrijdagmiddag is hier een weeksluiting, afwisselend RK en Prot
6. Hulp en Heilkerk, voormalige instellingskerk, Veursestraatweg 185
Schakenbosch, Psychiatrische Inrichting Robert-Fleury Stichting tot 2005,
vanaf 2005 Rivierduinen. Na meer dan vijftig jaar dienst gedaan te hebben als
kerkzaal met de daarbij behorende kerkdiensten vond op 13 november 2016
om 10.00 uur de laatste kerkdienst plaats in de Hulp en Heilkerk.
7. Koninkrijkszaal Jehova’s Getuigen, Frekeweg 1.
De Jehova's getuigen vormen een adventistische geloofsgemeenschap met
geloofspunten die op onderdelen van de meeste christelijke geloofsrichtingen
afwijken.
8. Verpleeghuis Prinsenhof, Gravin Juliana van Stolberglaan 1
Iedere zondagmorgen een viering om 11.00 uur, in een eigen kerkzaal,
afwisselen RK en Prot, een paar keer per jaar oecumenisch, bij de kerkelijke
hoogtijdagen en dienst met ziekenzalving.
9. Volle Evangeliegemeente, Schoolgebouw De Trampoline, De Haar 200
De VEG is lid van een koepel van Vrije gemeenten, zij vormen geen
kerkverband (zoals de PKN), maar gaan in een los verband als zelfstandige
gemeenten met elkaar om. Het is een kleine gemeente, die wekelijks bij elkaar
komt, in het schoolgebouw van de Trampoline en in huiskringen.
10. Voormalig Rooms Katholiek Johannes XXIII Centrum, nu Yi Jun Memorial
Church, Stichting Korean Methodist Church Nederland, Park Prinsenhof

11. Duivenvoorde: Dienstencentrum Noord. Duivenvoorde 262
Wekelijks is hier een RK bijeenkomst op donderdagmorgen, driemaal per jaar
een oecumenische viering met Schrift en Tafel,
12. Voormalig schoolgebouw School voor Toerisme en Recreatie, nu de ElTawheed Moskee, Stichting de eenheid, Zilvermeeuwlaan
13. Voormalig Nederlands Hervormde Andreaskerk, nu Trinity International
Church, Gruttolaan
14. HMC Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1
In de kerkzaal wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen, afwisselend RK en
Prot, Burgemeester Banninglaan 1. In de hal van het ziekenhuis is een
bijzonder schilderij te zien: het “ezelwonder”. Als het weer mogelijk is, zeker de
moeite van het bekijken én lezen waard!
Voor het ziekenhuis is overigens een prachtig bronzen beeld te zien van de
Barmhartige Samaritaan.
15. Rooms Katholieke kerk St.Jozeph Opifex, daarna RK spiritueel centrum
Tso’ar, daarna Crossroads International Church, nu de EgyptischKoptische Heilig Maria en Papa Kyrillous VI kerk, aan de Burgemeester
Sweenslaan.
16. Kruisheuvelkerk, Protestantse Gemeente Leidschendam, Burg.Roeringlaan
17. RK Begraafplaats Sint Barbara met kapel, Veurse Achterweg
18. Het voormalig klooster Mariënpark aan de Bachlaan. Op deze plek staan nu
de woontorens van Nieuw Mariënpark.

Leidschenveen
19. Kerkelijk centrum De Leidraad, Harriët Freezerhof 20
Vanaf april 2010 is de Leidraad in gebruik als kerkelijk centrum van de PGL.
20. WZH Leilinde, Harriët Freezerhof 32
De geestelijk verzorger in dit verzorgingshuis is ds. Tim van Iersel, hij is als
pastor aan onze PGL verbonden. Landelijke (kerkelijke) bekendheid heeft hij
gekregen door zijn zorg aan mensen met dementie, onlangs verscheen van
zijn hand het boekje God vergeten?, over de omgang in de geestelijke
verzorging en in de kerken met mensen met dementie.
21. Woonhuis De Bergeendsingel 1
Vanaf begin 2000 werd dit woonhuis gehuurd door de gezamenlijke SoW. en
RK kerk om samen kerkelijk present te zijn in de nieuwe Vinex-wijk
Leidschenveen. Op 29 juni 2002 beëindigde de RK Parochie de
samenwerking, en gaat de kerk in Leidschenveen onder de vlag van de SoW
kerk Leidschendam verder, als één van de drie wijkgemeenten van de PGL.

22. RK Basisschool De Walvis, Eendenplein 5
Vanaf oktober 2002 tot de opening van De Leidraad werd de Aula van De
Walvis gehuurd als kerkzaal van de Wijkgemeente Leidschenveen.
23. Kunstwerk “'de Terp' (2009) in Leidschenveen
Concept: Laurens Kolks en Dennis Lohuis; Ontwerp: Laurens Kolks
Locatie: geluidswal De Dijken, Leidschenveen
Het kunstwerk bestaat uit een hagelwitte kerk, dat op het hoogste punt van de
geluidswal De Dijken is gerealiseerd. Het kerkje is in opdracht van
Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL) ontworpen door Laurens Kolks van
Laurens Kolks Ontwerpprojecten naar een concept dat hij samen met Dennis
Lohuis van Ontwerpbureau Puntkomma ontwikkelde. Vanaf het kerkje kan
men een gedeelte van de wijk Leidschenveen overzien.

Wilsveen
24. Begraafplaats Wilsveen en voormalige Hervormde kerk van Wilsveen
De begraafplaats ligt aan Wilsveen 10C in de Nieuwe Driemanspolder aan de
weg van Leidschendam naar Zoetermeer. De begraafplaats is in 1820
aangelegd op de plaats waar vanaf de 17e eeuw de Hervormde kerk van
Wilsveen heeft gestaan. Deze kerk werd in 1684 gebouwd naar een ontwerp
van Jacob Roman. Nadat in 1818 de kerkgemeenschap van Wilsveen was
samengevoegd met de Hervormde kerk te Leidschendam (het achthoekige
kerkje bij de sluisbrug), werd het kerkgebouw gesloopt. Het oudste deel van
de begraafplaats is gelegen tussen de gedeeltelijk afgebroken muren van het
vroegere kerkje. De bovenste delen van de kerkmuren zijn thans nog
zichtbaar. In de loop der tijd is de begraafplaats drie keer uitgebreid, laatstelijk
in 2009 waarbij het aantal graven nagenoeg werd verdubbeld tot ca. 250. De
bewogen geschiedenis van deze plek in de polder is weergegeven op de zuil
(een z.g.stadsbaken) bij de ingang. Sinds 1998 heeft de begraafplaats de
status van beschermd rijksmonument.

Stompwijk
25. RK Sint-Laurentiuskerk in Stompwijk, Doctor van Noortstraat 8
De Sint-Laurentiuskerk werd tussen 1871 en 1878 gebouwd aan de Dr.v.
Noortstraat. De oude schuilkerk van Nootdorp was bouwvallig geworden en
werd na afbraak in 1871 tijdelijk vervangen door een noodkerk. De kerk werd
gebouwd naar een ontwerp van Evert Margry, een van de belangrijkste
leerlingen van Pierre Cuypers. Margry ontwierp een driebeukige neogotische
kruiskerk. De kosten werden begroot op f. 52.532,12. De Sint-Laurentiuskerk
werd op 12 september 1878 ingewijd. De fundering van de kerk bleek in de
jaren 1920 niet goed te zijn, waardoor de vloer ernstig verzakte. Hierdoor
vielen de muren bijna uit elkaar en dreigde de toren in te storten. Een
soortgelijk lot trof de 15 km verderop gelegen en door dezelfde architect in
dezelfde periode ontworpen Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade,
die in juni 1929 deels instortte en moest worden gesloopt. Een grote
restauratie in 1928-1929 voorkwam dat de Laurentiuskerk ook werd verwoest.
Onder leiding van de architecten B.J. Koldewey en L. Huydts werden de
vloeren en muren verstevigd en de toren grotendeels herbouwd. De kerk is tot
op heden in gebruik bij de H. Laurentius-parochiekern. In 2010 en 2011 is de
kerk grondig gerestaureerd.

