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Geachte leden,

Op zaterdag 5 november 2011 bezochten 
wij de RK kerk in de Elandstraat, Onze Lieve 
Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, te Den Haag. 
Onze gastheer was Ed van Aken.
Het orgelspelen werd vooraf gegaan door 
een zeer feestelijke ledenvergadering, 
waarbij Aart de Kort benoemd is tot erelid 
en waarbij het HOK jubileumboekje werd 
gepresenteerd. Na een demonstratie van het 
orgel door Ed, werd dit vervolgens door de 
leden enthousiast bespeeld.

 

Excursie Leidschenveen februari 2012.

Op 4 februari bezoeken wij de PKN kerk te 
Leidschenveen, met als gastheer, Hans de 
Jong. Er zal koffie en thee zijn.

Uit Reformatorisch Dagblad, 30 maart 2010.

De protestantse gemeente Leidschendam 
heeft in de Haagse Vinex-wijk Leidschenveen 
deze maand een nieuw kerkgebouw in 
gebruik genomen. Het kerkgebouw maakt 
deel uit van een groot zorgcentrum, maar 
is vanaf de straat wel als kerk herkenbaar, 
zo meldde het maandblad Kerk in Den Haag 
vorige week. De kerkzaal telt 150 zitplaatsen 
en daarnaast zijn er nog enkele kleinere 
ruimten.

Na tien jaar plannen maken heeft de 
protestantse wijkgemeente, die deel 
uitmaakt van de protestantse gemeente 
Leidschendam, een eigen onderkomen. 
Tot nu toe kwam ze samen in aula van 
basisschool De Walvis aan het Eendenplein 
in Den Haag.

Leidschenveen is de tweede Haagse 
nieuwbouwwijk waar wijkbewoners zelf 
voor een kerk hebben gezorgd. In het 



 locatie excursie
 4 februari 2012

aanvang 13.30 uur
PKN kerk De Leidraad
Harriet Freezerhof 20
Leidschenveen

Bereikbaar met Randstadrail 3, 4 
of Erasmuslijn of tram 19, halte 
Leidschenveen Centrum, dan nog vijf 
minuten lopen, het winkelcentrum 
voorbij.

Eindtijd 16.00 uur

stedenbouwkundig ontwerp was daarmee 
geen rekening gehouden. Ook in de wijk 
Ypenburg zorgden de bewoners zelf voor 
een kerkruimte.

Het orgel (met drie manualen) is in 1980 
door de firma Ernst Leeflang (Apeldoorn) 
gebouwd voor het conservatorium te Zwolle. 
In 1997 werdt het overgeplaatst naar de 
Opstandingskapel te Nijmegen. Nadat 
deze in 2009 werd gesloten, plaatste de 
firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam) het 
orgel in 2010 over naar De Leidraad te 
Leidschenveen.

 
 

Dispositie:
(met een correctie t.o.v. de dispositie die ik per mail eerder heb rondgestuurd)

Manuaal 1 (onderste klavier) : Blokfluit 4' - Prestant 1' - Harpregaal 8'.
Manuaal 2 (middelste klavier): Roerfluit 8' - Prestant 4' - Gedekte Quint 2 2/3'
- Woudfluit 2' - Mixtuur 2-3 sterk - Regaal 16'
Manuaal 3 (bovenste klavier): Holpijp 8' - Roerfluit 4' - Prestant 2' - Terts 1 3/5' 
- Nasard 1 1/3’ - Cimbel 1 sterk.
Koppelingen: manuaal 2 aan pedaal - manuaal 3 aan pedaal - manuaal 2 aan 
manuaal 3.
Het onderste klavier kan niet worden gekoppeld.

Tot ziens op 4 februari!
groet, Annemieke Verkerk

secretaris HOK

 Contributie 2012

Bij deze het verzoek om in de komende 
maand de contributie voor het jaar 2012 
à € 15 euro over te maken op postbank 
nr. 630045 t.n.v. de penningmeester 
HOK, te Den Haag. 


