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    Jaarverslag 2018 
Raad van Kerken  
Leidschendam-Voorburg 

 
 

1. vooraf 
Al heel vroeg in het jaar werd bekend, dat Joost Hagesteijn overleden was. Joost was ruim 25 jaar 
lid geweest; eerst in de Raad van Leidschendam (vertegenwoordiger van de Andreaskerk en later 
de Kruisheuvelkerk) en vanaf 2006 in de gefuseerde Raad van Voorburg en Leidschendam. We 
zullen hem herinneren als een aimabel mens, voor wie niets te veel was. Actief op zoveel terreinen 
het scholenwerk, de vredesweek, de culturele markt en ook de kascommissie. Een man op wie de 
Raad jaren heeft kunnen bouwen! Hij zal gemist worden. 
 
2. Vergaderingen 
De Raad is zesmaal bijeen geweest: 17 januari, 13 maart, 6 juni, 3 juli, 30 augustus en 6 novem-
ber. Op de vergaderingen lag de nadruk op de afhandeling van het jaarprogramma van de Raad. 
Daarnaast werden er twee speciale thema’s of activiteiten behandeld (zie hierna: § 3).  
Het dagelijks bestuur is zesmaal bijeengekomen op 10 januari, 7 maart, 9 april, 25 juni, 22 augus-
tus en 29 oktober.  
 
3. Speciale thema’s en activiteiten 

 
3.1. Reintegratie van ex-gedetineerden 

Ieder jaar komen er circa 20.000 mensen uit detentie. Deze groep is zeer divers en bestaat uit mannen en 
vrouwen, kort en lang gestraften, jongeren en ouderen, goed en minder goed opgeleiden, mensen met een 
migrantenachtergrond, alleenstaanden of met een gezin/partner, mensen met eventuele psychische 
problemen, met schulden en met eventueel een plan iets van de rest van het leven te gaan maken en met 
diverse belangen en verlangens, dromen en realiteitszin. De organisatie ‘Kerk met Stip’ is een 
samenwerkingsverband van kerken die mensen met een justitieverleden bijstaan met perspectief terug te 
kerenhelpen in onze samenleving. De Verrezen Christus parochie in Voorburg is zo’n kerk. De Raad heeft 
in een thema-bijeenkomst over het justitiepastoraat de problematiek besproken zijn leden-kerken 
aanbevolen kennis te nemen van de ervaringen van die parochie en zich te beraden of soortgelijke 
activiteiten kunnen worden ontplooid. 

3.2. Maatjes asielzoekers/statushouders 

Voor statushouders is in Voorburg-Leidschendam het maatjesproject opgezet. Maatjes bieden 
taalondersteuning, ingangen om (samen) te sporten, en wijzen naar de wegen in bureaucratisch 
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Nederland. In 2018 is een fototentoonstelling gemaakt: de statushouders en hun maatje krijgen 
een gezicht. De opening van de tentoonstelling in het Gemeentehuis door de burgemeester was 
druk bezocht en vormde de start voor de werving van nieuwe maatjes. De tentoonstelling zal in 
2019 in verschillende kerken en publieke gebouwen te zien zijn. 

3.3. Arm in arm 

Arm in arm is de plaatselijke organisatie van de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. De 
stichting is opgericht in 2014. De schuldhulpmaatjes van de stichting verlenen belangrijke steun aan 
mensen die in armoede en langdurige schulden terecht zijn gekomen. Uit de reguliere contacten 
tussen Arm in Arm en de Raad kwam naar voren dat de Gemeente LV het subsidiesysteem anders 
wil gaan opzetten. De Raad zal bij de Gemeente bepleiten de Stichting en  soortgelijke organisaties 
niet in een tender-/subsidietafelsysteem onder te brengen. De stichting zou subsidie kunnen 
verliezen, waarmee de ondersteuning op een belangrijk beleidsterrein van de Gemeente in gevaar 
dreigt te komen.  

 

3.4. Oecumenisch vrouwenwerk 

Het aantal deelnemers aan de verschillende kringen van het vrouwenwerk bedraagt 75. Het zijn 
vrouwen die diepgaand willen nadenken over allerlei onderwerpen; vraagstukken willen aansnijden 
die je niet wilt delen met de buurvrouw, maar wel met en in de groep. Laagdrempeligheid is een 
kenmerk. 

3.5. Gebed 
De raad besteedde een themabijeenkomst aan de plaats van het gebed  in het dagelijks werk en leven 
van voorgangers, pastores en leden van de RvK, vanuit hun eigen achtergrond en geloofstraditie. Een 
verdiepend gesprek is het geweest. 

 
3.6. Kerkproeverij 
Een zevental kerken in de gemeente (RK Trinitas-Sint Maarten/Petrus & Paulus, Verrezen 
Christus, PKN Leidschendam Dorpskerk en Kruisheuvelkerk, PKN Voorburg Oude Kerken  en de 
Doopsgezinde streekgemeente in Den Haag hebben in het weekend van 15 en 16 september de 
kerkproeverij georganiseerd. Evenals voorgaand jaar coordineerde de Raad de gezamenlijke 
activiteiten van de kerken: een noveen, een advertentie met editorial in het Krantje, het laten 
drukken van uitnodigingskaarten. De kerken hebben een succes gevonden. Het aantal proeverij-
gasten verschilde per kerk van ongeveer 20 – 60.  
 
4. Vieringen 

 
Op 28 januari werd in het kader van de Week voor de Eenheid een vesper gehouden in de Petrus 
& Pauluskerk in Leidschendam. Voorganger was ds Antje van der Hoek (Remonstrantse 
Gemeente Den Haag). Het thema van deze week was ‘Recht door Zee’ met het uittochtlied van 
Mirjam, aangereikt door de christenen uit de Caraiben. Uittocht wordt tot een spiegel voor hen in 
de Caraiben voor bevrijding van de slavernij. Maar, daarnaast ook tot een spiegel  voor óns, in 
ónze specifieke situatie, waarin we 'ons gezamenlijke spoor' enigszins bijster zijn geraakt.  Waarin 
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we in ellenlange discussies zijn verzand van wie wij 'samen' – als Nederland - nu eigenlijk zijn. En 
waarin 'onze doortocht'  er wellicht mee begint dat we over de, al dan niet virtuele, schotjes 
diepgaander voeling krijgen voor wat leeft achter al die verschillende 'huiskamerramen'. Zodat we 
ons, niet alleen als christenen, maar ook als burgers, proberen te laten leiden door wat ons bindt. 

Op 11 maart werd een dienst voor Wereldgebedsdag en Internationale vrouwendag gehouden in 
de Oude Kerk. Voorganger was Barbara Zwaan, geestelijk verzorger in Nebo. Vrouwen uit 
Suriname hadden het thema aangedragen: ‘En God zag dat het goed was..’ Nadenken over deze 
tekst uit Genesis doet kernwoorden als ‘verwondering, dankbaarheid en verantwoordelijkheid’ 
opkomen.  
Verwondering hoe ingenieus de schepping in elkaar zit en over wat de mensen in alle vernuft 
kunnen doen, wetend die bijna-God door God geschapen is. Dankbaarheid dat de mens door die 
God gekend wordt. Verantwoordelijkheid omdat het zegenrijke werk van God aan de mensen 
vraagt creatief elkaar tot zegen te zijn. 
 
De viering op 4 mei voorafgaand aan Dodenherdenking is gehouden in de St. Martinuskerk. De 
viering werd omlijst door het al jaren bij deze herdenkingen optredende 4 mei ensemble o.l.v. Wim 
Keijzer en Nadia Askarova, piano.  
Dit jaar stond “verzet” centraal. In de viering kwamen flitsen voorbij uit de oorlogstijd, het nieuws-
van-vandaag en de Bijbel. Symbolen, liederen, teksten, beelden en actualiteit maakten de opzet 
aansprekend voor jong en oud, ongeacht hun kerkelijke betrokkenheid. De stille tocht naar het 
herdenkingsmonument in het Park Sijtwende was indrukwekkend. Bij het monument werden ook 
namens de Raad van Kerken bloemen gelegd. 

5. De Schakel 
De Schakel als fysiek ontmoetingspunt in het winkelcentrum Leidsenhage is in 2018 opgehouden 
te bestaan: de grootscheepse verbouwing stond het verder functioneren in de weg. De 
‘nalatenschap’ was een fonds dat in beheer aan de Raad van Kerken werd gegeven. Voor de 
financiering van projecten uit dit fonds heeft de Raad criteria opgesteld. Uitgangspunt is dat de 
activiteiten steeds door meerdere kerken of door de Raad zelf moeten worden  ondernomen. In 
2018 werden goedgekeurd:  het Zin-nog Café Maria van de Kruisheuvelkerk en de Petrus en 
Paulus kerk, de door de Raad uitgegeven kerstflyer , het Maatjesproject en de ontwikkeling van 
een nieuwe website van de Raad.  
Nu de eerste contouren van de nieuwe Mall of the Netherlands zichtbaar worden, werd het overleg 
met de bouwer hervat over de plaatsing van een permanente herinnering of verwijzing naar de 
Raad van Kerken. 
 
6. Gemeente Leidschendam-Voorburg 

Met de burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg bestonden steeds goede contacten. De 
collegevorming na de verkiezingen in maart 2018 en de inwerkperiode voor de verschillende 
wethouders zijn afgewacht voor een wederzijdse (her)nieuw(d)e kennismaking. Een afspraak wordt 
in 2019 gemaakt. De hiervoor § 3 genoemde onderwerpen zullen zeker op de agenda komen. 

De inburgering van vluchtelingen/statushouders ligt helemaal op het terrein van de Gemeente. Met hulp van 
Vluchtelingenwerk en veel vrijwilligers zetten velen zich daarvoor in, en in de eerste plaats natuurlijk de 
nieuwkomers zelf. Goede inburgering, zonder bureaucratische belemmeringen of eisen, zijn daarbij 
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essentieel. Van gemeentelijke instanties verwachten wij, dat ze dit krachtig ondersteunen.  
Belangrijk bij de inburgering is voor velen de gezinshereniging. Echte inburgering kan vaak pas beginnen 
als er een veilige situatie is ontstaan voor het hele gezin. Pas dan is er voldoende ruimte om bezig te zijn 
met de nieuwe toekomst. Gezinshereniging is een fundamenteel recht. 

 

7. Kerstflyer 
Bij het aansteken begin december van de kerstbomen (bij de Oude kerk in Voorbrug en in 
Leidsenhage) zijn flyers uitgedeeld met daarop alle door de leden-kerken in de kerstweken 
georganiseerde activiteiten en een overzicht van alle kerstdiensten op kerstavond en kerstmis. De 
folder is ook in de verschillende kerken, en diverse publiekspunten verspreid. Reacties waren 
steeds ‘geinteresseerd’ en ‘fijn zo’n overzicht te krijgen’. 

8. Interne organisatie 
 
8.1  Het dagelijkse bestuur 

Na het aftreden van Annelies van Kampen in de functie van secretaris is Oscar de Man als 
secretaris aangetreden in de vergadering van januari. Hans Kruijssen voorheen administrator is 
toegetreden tot het dagelijkse bestuur in de functie van penningmeester. Oscar trad vanwege 
persoonlijke overwegingen in november 2017 terug als secretaris. Hans Kruijssen neem het 
secretariaat tijdelijk waar. 
Het dagelijkse bestuur bestaat per 31 december 2018 uit: 
• Bep van Sloten (voorzitter) 
• Hans Kruijssen (penningmeester en  waarnemend secretaris) 
• Johan Kunst (lid) 
• Paul den Hoed (lid) 

 
8.2  De leden 

In de Raad zijn vertegenwoordigd de RK Parochies St. Maarten en Trinitas, de RK Parochie De 
Verrezen Christus, de Protestantse Gemeente Leidschendam (PGL), de Protestantse Gemeente 
Voorburg (PGV), het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, de Doopsgezinde Gemeente Den Haag en 
de Remonstrantse Gemeente Den Haag.  

 
Leden van de Raad waren:  
• Bart Dijkstra (Verrezen Christus parochie),  
•     Adriënne van Mourik (PGV, wijkgemeente Martini / Oude Kerk ),  
• Joost Hagesteijn (PGL, Heuvelwijk / Kruisheuvelkerk), overleden 
• Paul den Hoed (Remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten),  
• Johan Kunst (PGL, Vlietwijk / Dorpskerk en lid bestuur),  
• Jacques Merx (PGV, wijkgemeente De Open Hof / Koningkerk),  
• Simon van Proosdij (Vrijzinnigen / de Hoeksteen) (waarnemend), 
• Bep van Sloten (PGV, wijkgemeente Martini / Oude Kerk),  
• Diaken Pier Tolsma (St. MaartenTrinitas parochies) 
• Leo Valk (St. Maarten Trinitas parochies/ HH Petrus en Pauluskerk),  
• ds. Jan van der Wolf (namens de predikanten en pastores), 
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• Hans Kruijssen  
 

8.3.  Andere taken 
De kascommissie bestond uit Jacques Merx en Leo Valk.  
Simon van Proosdij beheerde de website. 

9. Tot slot 
De Raad blijft geconcentreerd op de hoofdtaak: het ondersteunen van de onderlinge betrokkenheid 
en de samenwerking tussen de kerken en geloofsgemeenschappen en het leveren van een 
bijdrage aan de samenleving vanuit een gemeenschappelijke christelijke inspiratie. 
 
 
 

 
Leidschendam, 1 januari 2019  
 
 
 

 

 

 


