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1. Protestantse Gemeente in Leidschendam/Leidschenveen. 
 

De burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg is in 2002 ontstaan na de fusie tussen de 
gemeente Leidschendam en de gemeente Voorburg. 
In dat jaar is de nieuwbouwwijk Leidschenveen, die oorspronkelijk deel zou uitmaken van de 
gemeente Leidschendam, een stadsdeel van Den Haag geworden maar maakt kerkelijk deel 
uit van de Protestantse Gemeente Leidschendam.  
De Protestantse Gemeente Leidschendam heeft vier kerkgebouwen, drie zelfstandig 
werkende wijkkerkenraden en een kerkteam. Het College van Diakenen bestaat uit 
ambtsdragers die lid zijn van een van deze wijkkerkenraden. 
 

De Dorpskerk, ook wel ‘De Peperbus” genoemd staat in het oude centrum van 
Leidschendam. Het achtkantige kerkgebouw dateert uit 1653. 
De Kruisheuvelkerk staat in de wijk de Heuvel en is in 1963 in gebruik genomen. 
De Leidraad staat in de wijk Leidschenveen, Deze kerk is in 2010 in gebruik genomen. 
De Hulp en Heilkerk ligt op het terrein van het GGZ Centrum ‘Rivierduinen’ in Leidschendam 
en dateert uit 1960. De gemeente van de Hulp en Heilkerk vormt een aparte entiteit die 
rechtstreeks verbonden is met de Algemene Kerkenraad van Leidschendam.  
 

Het College van Diakenen heeft een diaken benoemd speciaal voor de contacten met het 
Verpleeghuis Prinsenhof in Leidschendam. In Woon- en Zorgcentrum Schoorwijk en MCH 
Haaglanden locatie Antoniushove zijn de diakenen betrokken bij de vieringen van het Heilig 
Avondmaal. De overige diaconale taken in het Woon- en Zorgcentrum Schoorwijk en MCH 
Haaglanden locatie Antoniushove worden ingevuld door de bij die instellingen betrokken 
predikanten.   
In Woon- en Zorgcentrum Leilinde - Leidschenveen worden de kerkelijke, inclusief de 
diaconale activiteiten verzorgd door Protestantse Gemeente te Voorburg. De reden hiervoor is 
dat Leilinde de voortzetting is van Verzorgingshuis Rustoord in Voorburg. Veel bewoners van 
dat huis zijn overgegaan naar Leilinde maar wilden hun kerkelijke band met Voorburg 
behouden. De diaconie van Leidschenveen heeft wel contacten met de bewoners. 
Er zijn goede contacten met de geestelijke verzorging van WZH/Leilinde. 
 
 

2. Activiteiten van de diakenen. 
 

Het College van Diakenen geeft leiding aan het diaconaal handelen van de gemeente.  
De dagelijkse leiding van het College berust bij het moderamen dat bestaat uit vier leden:  
de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een lid. De verantwoordelijkheid voor de 
diaconale activiteiten berust bij het College van Diakenen als geheel.                                                                                     
 

De leden van het College van Diakenen hebben verschillende taken:                                                     
* Het collecteren in de kerkdiensten voor doelen genoemd in het vastgestelde collecterooster 
  en het doorgeven van deze gelden. 
* Als ambtsdrager aanwezig zijn in de (kerk)diensten en daarin taken vervullen zoals  
  o.a. het betrokken zijn bij de viering van het Heilig Avondmaal. 
* Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van de gemeente. 
* Financiële hulp bieden waar hulp van anderen ontbreekt of ontoereikend is - zie hoofdstuk 3. 
* Jongeren diaconaat  - zie hoofdstuk 4. 
* Senioren diaconaat  - zie  hoofdstuk 5. 
* Werelddiaconaat ‘mondiaal denken, lokaal handelen’  ZWO-groep - zie hoofdstuk 6. 
* Verzorgen van bloemengroet aan zieken binnen de gemeente.  
* Bloemendienst: zorgen dat er iedere zondag bloemen in de kerk staan. 
* Wanneer daarom gevraagd wordt deelnemen aan de vergaderingen van de algemene  
  kerkenraad, van de plaatselijke Raad van Kerken en van de classis en de synode.    
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Moderamen van het College van Diakenen.                                                                                              
 

voorzitter:                                                                                                                                                        
- organiseert 5 x per jaar, met de leden van het moderamen een vergadering ter 

  voorbereiding voor de vergadering van het College van Diakenen.                                                                                                                                                                                                         
- behandelt, met de sociaal diaken, de ingekomen steunaanvragen en deelt, zonder namen 
  te noemen, de beslissing mee in de diaconievergadering. Wanneer de diaconie geïnformeerd  
  wordt over nood in de gemeente zal actief gewerkt worden aan hulp daar waar nodig.  
  Voor hulpaanvragen kunt u zich richten tot de voorzitter van de diaconie. 
- stelt jaarlijks,met het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad het 
  collecterooster op. 
- is lid van de wijkkerkenraad.                                                                                                                                  
 

secretaris: 

- stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de moderamen vergadering en de 
  vergadering van het College van Diakenen.       
- maakt het verslag van de moderamen vergadering en van de vergadering van het College 
  van Diakenen.    
- is betrokken bij de afhandeling van ingekomen steunaanvragen.               
- is verantwoordelijk voor het opstellen van het vergaderrooster van het moderamen en het  
  College van Diakenen. 
- stuurt de bestemming van de collectes naar de eindredacteur van het Kerkblad. 
- is verantwoordelijk voor verwerking van de ingekomen en verzonden post. 
- is lid van de wijkkerkenraad. 
 

penningmeester: 
- alle collecten opbrengsten worden doorgestuurd naar de penningmeester. Hij verzorgt de  
  verrekening met de kerkrentmeesters. 
- verantwoordelijk voor juiste, tijdige en volledige vastlegging van uitgaande en inkomende    
  gelden binnen de hiervoor geldende regels. 
- stelt de begroting en de jaarrekening op en na vaststelling door het College van Diakenen   
  en de Algemene Kerkenraad wordt de jaarrekening ter inzage gelegd in de kerk. Daarna    
  stuurt de scriba van  de Algemene Kerkenraad de begroting en de jaarrekening ter  
 goedkeuring naar het Regionaal College voor de behandeling van beleidszaken Zuid-Holland. 
- stelt jaarlijks, in overleg met het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad het 
  collecterooster op. 
- is betrokken bij de afhandeling van ingekomen steunaanvragen. 
 
 

3. Financiële hulp (sociaal diaken). 
Het komt regelmatig voor dat mensen in financiële problemen komen en tijdelijk ondersteuning 
kunnen gebruiken. In dit soort gevallen kan de diaconie een helpende hand toereiken. Dit kan 
op twee manieren: 
 

A: Het sociaal Fonds. 
Onze kerkelijke gemeente  participeert in het Sociaal Fonds samen met de andere kerken en 
de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit Fonds kan eenmalig een gift geven om tijdelijk een 
financieel gat te vullen. De aanvragen zijn erg divers en worden vervolgens getoetst of zij 
binnen de criteria vallen. Het Kwadraad Maatschappelijk Werk coördineert deze aanvragen.  
Bezoekadres: Willem de Bijelaan 147 in Voorburg, tel: 088.900.4000,  
website: www kwadraad.nl 
 
B: Via de sociaal diaken. 
De sociale diaken ontvangt een verzoek voor financiële hulp. De diaken neemt contact op met 
de hulpvrager en onderzoekt of de hulpvraag kan worden gehonoreerd. Samen met het 
moderamen van de diaconie wordt besloten of er geholpen kan worden. De hulp kan bestaan 
uit een gift of een lening zonder rente of in een combinatie van deze twee vormen. 
Sociaal diaken: Kees van der Brugge, tel:  070 - 327.28.59 
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4. Jongeren diaconaat. 
De jongeren worden actief betrokken bij de diaconie. Het doel is om de jongeren meer bewust 
te maken van de problemen in de wereld en wat maatschappelijke organisaties daaraan doen 
zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.  
De jongeren worden op 2 manieren betrokken: 
- de jeugd wordt ingezet bij het collecteren in de kerken 
- bij de ZWO het 40 dagen project verkopen de jongeren allerlei producten om het ZWO 
  project te ondersteunen. 
De bewustwording van het diaconale werk wordt op deze wijze op jonge leeftijd bij de 
jongeren opgepakt, met de hoop dat de juiste instelling op latere leeftijd wordt voorgezet. 
 
 

5. Senioren diaconaat. 
In Leidschenveen: 

- Er wordt ± 6 x per jaar een seniorenmiddag georganiseerd waarbij soms ds. Haitjema  
  aanwezig is en soms een gastspreker en kunnen spelletjes worden gespeeld.  
  Doel is voornamelijk onderling contact en ontmoeting. Er zijn rond de 16 deelnemers.  
- Er wordt geen structureel bezoekwerk gedaan. 
 

In Vlietwijk:  
- Huisbezoeken: Er zijn veel vrijwilligers die de 115 ouderen structureel bezoeken en op een 
  verjaardag een bloemetje brengen.  
- Elke week wordt in de Binnenhof uit de Bijbel gelezen en daarover nagepraat.  
- Om de 14 dagen komen ± 7 ouderen naar de Binnenhof voor spelletjes. 
- Ouderen bezoeken de creamarkt en de filmavonden in de Binnenhof. 
- Rond de kerstdagen is er een attentie voor ouderen 80+.  
- Jaarlijks is er in april een ouderendag met een thema, een lunch en een Vesper met 
  ± 70 deelnemers, Veel ‘oudere’ vrijwilligers begeleiden de deelnemers.  
 

In Heuvelwijk: 
De organisatie is opgedeeld in ‘buurtjes’. Jaarlijks organiseren wij:  
- een middag met een leuk thema.  
- het terras bij de Kruisheuvel kerk wordt in de zomer ook door ouderen bezocht.  
- een reisje.  
- een Kerstviering.  
Van de evenementen zijn draaiboeken gemaakt zodat de kennis behouden blijft. 
 

In Schoorwijk: 
- Elke week zingt het koor in Schoorwijk olv mw. Lida de Bruin. 
- Elke vrijdagmiddag is er een weeksluiting olv een predikant.  
- Eenmaal per maand wordt bij de weeksluiting ook het avondmaal gevierd m.m.v een  
  predikant en een diaken. 

 
Vervoer: 
Wanneer ouderen vervoer naar een kerkdienst of een activiteit nodig hebben kan dat worden 
geregeld. 

 
Kerkwebradio.  
Wie de kerkdienst niet kan bijwonen, kan de dienst wel meemaken.  
Via www.kerkomroep.nl kunt u de dienst beluisteren. Als u geen computer heeft, kunt u een 
kerkwebradio-ontvanger in bruikleen krijgen. Daarvoor kunt u contact opnemen via 
kerkwebradio@pgleidschendam.nl of telefonisch met dhr. R. van den Bout 070-3175790 

 
Vakanties met aandacht.  
Deze vakanties worden georganiseerd door ‘Het Vakantiebureau.nl’ dat deel uit maakt van de 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Zij verzorgen speciale vakanties voor o.a. 
senioren met of zonder lichte zorg, vakanties voor mantelzorgers en hun thuiswonende 
partner.  

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Rokus/Documents/Kerk/Diaconie/www.kerkomroep.nl
mailto:kerkwebradio@pgleidschendam.nl
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De mantelzorger en de partner die zorg nodig heeft, kunnen samen een week op vakantie in 
aangepaste accommodaties. Door de inzet van vrijwilligers die de zorgtaken overnemen, kan 
men ontspannen vakantie vieren. Het vakantiebureau streeft er naar de vakanties niet alleen 
zorgeloos te maken maar ook zo betaalbaar mogelijk. Indien nodig kunnen gemeenteleden 
een beroep doen op de diaconie voor een financiële bijdrage. 

 

6. ZWO-commissie. 
De ZWO-commissie heeft als taak de gemeente te informeren en te betrekken in projecten 
buiten Nederland. De projecten hebben betrekking op het gebied van zending, 
werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. 
- Voorbereiden en begeleiden van het zgn. 40 dagentijd project. 
- Voorbereiden en begeleiden van een twee jarig ZWO-project. 

 

7. Betrokkenheid  bij de Stichting STEK = Stad en Kerk 
Stek - stichting voor stad en kerk - in Den Haag wil mensen stimuleren om zich met elkaar te 
verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Elke protestantse 
(wijk)gemeente in Den Haag en de buurgemeenten Voorburg, Rijswijk, Leidschendam en 
Leidschenveen, kan een beroep doen op Stek Gemeentesupport.  Gemeentesupport denkt 
mee over vragen die te maken hebben met de opbouw van uw gemeente en het ontwikkelen 
van missionair en diaconaal werk. Stek Gemeentesupport sluit aan bij de diversiteit aan 
vragen, die er binnen uw kerkelijke gemeente leven. Centraal staan daarin de vier 
werkwoorden uit de missie van Stek: versterken, verbinden, beschermen en bezielen. 
Contact: info@stekdenhaag.nl 

 

8. Vastensoep. 
Jaarlijks wordt in de veertigdagentijd de ‘vastensoep’ georganiseerd namens het College van 
diakenen samen met leden van de Rooms-Katholieke parochie. Het bedrag dat u uitspaart 
omdat u thuis geen maaltijd gebruikt hopen wij in de collecte terug te vinden. De opbrengst 
van de collecte wordt verdeeld tussen de landelijke Vastenactie van de Rooms-Katholieke 
kerk en de veertigdagen-actie die wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente 
Leidschendam. 

                                                                                                       

9. Voedselinzamelingsactie. 
Jaarlijks wordt rond de Dankdag voor gewas en arbeid een inzameling georganiseerd voor de 
plaatselijke voedselbank zodat gezinnen die van de voedselbank gebruik moeten maken met 
kerstmis van iets extra´s kunnen genieten. 

 

10. Rechtspersoonlijkheid. 

De diaconie wordt gevormd door alle diakenen uit de verschillende wijkgemeenten.  
Op grond van de kerkorde is de diaconie een ‘rechtspersoonlijkheid’. In vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van diaconale aard wordt de gemeente daarom vertegenwoordigd door het 
College van Diakenen. Dit College wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden 
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Als gevolg van deze 
rechtspersoonlijkheid dient het College een eigen begroting, een jaarrekening en beleidsplan 
op te stellen. 
 

11. Kerkordelijke regels. 
Begroting: 
De diaconie dient elk jaar voor 1 november een ontwerpbegroting in bij de Algemene 
Kerkenraad vergezeld van een ontwerp-collectenrooster. Na voorlopige goedkeuring wordt 
een samenvatting gepubliceerd en liggen de stukken in hun geheel een week ter inzage voor 
de gemeenteleden en hebben zij gelegenheid te reageren. Hierna worden de stukken definitief 
vastgesteld.  
Voor 15 december worden begroting en het beleidsplan door de scriba van de Algemene 
Kerkenraad opgestuurd aan het ‘Regionale College voor de behandeling van beheerszaken’. 
Dit College ziet toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 

mailto:info@steknet.nl
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gemeenten en diaconieën. Daarnaast adviseert en ondersteunt dit College de colleges van 
kerkrentmeesters en diakenen. 
 

Jaarrekening 
De diaconie levert elk jaar voor 1 mei bij de Algemene Kerkenraad de ontwerpjaarrekening in 
over het laatst verlopen kalenderjaar. Een samenvatting wordt gepubliceerd in het kerkblad en 
op de website. De volledige stukken worden minimaal één week ter inzage neergelegd in de 
alle kerkgebouwen. Gemeenteleden hebben hiermee de kans te reageren. 
Voordat de Algemene Kerkenraad de jaarrekening vaststelt dient de financiële administratie 
van de diaconie gecontroleerd te worden door een gecertificeerde accountant of door twee 
onafhankelijke deskundigen die door de Algemene Kerkenraad worden benoemd. Daarna stelt 
de Algemene Kerkenraad de jaarrekening vast. Vóór 15 juni wordt het stuk incl. de 
bevindingen van de kascommissie door de scriba van de Algemene Kerkenraad gestuurd aan 
het door de landelijke synode van de PKN ingestelde Regionale College voor de behandeling 
van beheerszaken. 

 
12. Verzekering van diakenen en andere kerkelijke vrijwilligers. 

De burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een verzekering afgesloten voor al 
haar vrijwilligers, maatschappelijk stagiaires en mantelzorgers. Hieronder vallen dus ook de 
ambtsdragers. De verzekering is bedoeld voor de vrijwilliger die in organisatorisch verband 
niet verplicht onbetaald werk doet, met een maatschappelijk belang voor anderen en/of de 
samenleving, mantelzorgers en maatschappelijk stagiaires.  
De collectieve vrijwilligersverzekering is kosteloos. Een vrijwilliger hoeft zelf geen actie te 
ondernemen om aan deze verzekering mee te doen, maar moet wel worden aangemeld bij de 
(verzekeringsmaatschappij van de) gemeente. Dit is geregeld via de organisatie waarvoor het 
vrijwilligerswerk gedaan wordt.  
Het gaat om een complete dekking voor de vrijwilliger, uitgebreid met onder meer 
rechtsbijstand en werkgeversaansprakelijkheid en een goede basisdekking voor 
vrijwilligersorganisaties. Voor alle verzekeringen (behalve voor de ongevallenverzekering) 
geldt een secundaire dekking.  
Een secundaire dekking houdt in dat de gemeentelijke vrijwilligers verzekering alleen uitkeert 
als de schade niet door de andere verzekering wordt gedekt.  
 

Wie zijn verzekerd?   Alle vrijwilligers en maatschappelijk stagiaires zijn verzekerd:                                                                                                                                
* ongeacht waar de activiteit plaatsvindt;  
* ongeacht hun leeftijd;  
* ook bij eenmalige activiteiten;  
* er zijn geen minimum aantal uren;  
* ook bij kerkelijk werk, school- en buurtactiviteiten.  
 

Voor alle schade/ongevallen claims van de deelnemende vrijwilligers geldt dat deze verband 
moeten houden met vrijwilligerswerk. De gemeentelijke verzekering dekt de schade die tijdens 
de activiteit waaraan de vrijwilliger meewerkt ontstaat als het gevolg van onoplettendheid of 
nalatigheid van de vrijwilliger. De gemeentelijke vrijwilligers verzekering bevat ook een 
rechtsbijstand verzekering voor de vrijwilliger,   
 
Op  www.vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg.nl  is de folder ‘Vrijwilligerspolis’ 
gepubliceerd. 

 
13. Giften - erfstellingen - legaten. 
 

a. Giften van het College van Diakenen: 
 

Het College van Diakenen verstrekt zo mogelijk jaarlijks incidentele giften.                                                 
Een diaconale gift is altijd bestemd voor werk van diaconale aard.                                                         
Per jaar wordt een lijst opgesteld met maximaal 5 instellingen. 
In aanmerking voor een incidentele gift komen in volgorde van prioriteit in aanmerking: 
1. Giro 555 t.n.v. Samenwerkende Hulp Organisaties. 
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2. Stichtingen/Instellingen die een directe verbinding hebben met de kerkelijke gemeente 
    Leidschendam/Leidschenveen. 
3. Stichtingen/Instellingen die een directe verbinding hebben met de burgerlijke gemeente 
    Leidschendam-Voorburg. 
4. Stichtingen/Instellingen die een directe verbinding hebben met de PKN, zoals projecten van 
    KerkInActie. 
5. Instellingen op voordracht van de kerkelijke gemeente of enkele van haar leden, mits met 
    een motivatie en niet vallend onder de hieronder genoemde instellingen. 
 
Niet in aanmerking voor een incidentele gift komen: 
* Landelijk bekende organisaties die over een eigen collecte beschikken. 
* Instellingen met betaald management. 
* Instellingen die voor een aanmerkelijke overheidssteun/ subsidie in aanmerking komen. 

 
b. Giften - erfstellingen - legaten aan het College van Diakenen en/of de kerk in het 
algemeen. 
 

Sinds 2014 zijn de Protestantse kerken in Nederland en al haar gemeenten en diaconieën 
door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).                               
Dankzij deze ANBI-status kan elke gift aan de kerk, b.v. in het kader van de actie Kerkbalans 
of de aankoop van collectebonnen binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden voor de 
zgn. giftenaftrek vermeld worden bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.  
Gemeenteleden kunnen ook afspraken maken over het meerdere jaren achter elkaar een 
schenking doen aan de kerk. Een meerjarige schenking is aantrekkelijker dan een gewone 
gift, omdat de vastgelegde meerjarige schenking volledig aftrekbaar is voor de belasting- 
aangifte (de giftendrempel is dan niet van toepassing). Zo betaalt de fiscus mee aan het werk 
van de kerk. 
     
Erfstellingen en legaten.                                                                                                                                                        
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt.                              
Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament.                                      
Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.  
Eén van die goede doelen kan de plaatselijke kerkelijke gemeente of de diaconie zijn. 
U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente of de diaconie als 
(mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw 
nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. 
 
Er is een groepsbeschikking afgegeven waarbij de Protestantse Kerken in Nederland, ook de 
plaatselijke kerk en diaconie geen successierecht behoeven te betalen over legaten en 
erfstellingen. Ook hier geldt: Zo betaalt de fiscus mee aan het werk van de kerk.                                                  
Legaten ter vrije besteding kunnen over een periode van maximaal 3 jaar door het College van 
Diakenen als incidentele giften worden uitgegeven 
 

Waarom geld nalaten aan de kerk? 
- De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het evangelie plaatsvindt, die veel mensen 
  tot steun is.  
- De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van  
  zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben.                                
- De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.                       
- De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn 
  gekomen, weer een menswaardig bestaan bieden.                                                                                           
- De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.                                                                  
- De kerkelijke gemeente, die een al dan niet monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in 
  onze stad het beeld bepaalt. 
 
De diaconie of de kerkrentmeester zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden. 
Zie ook de website www. pgleidschendam.nl                                                         
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