Jaarverslag 2015
Stichting 350 jaar Oudshoornse Kerk
Activiteiten in het jubileumjaar 2015
Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat we in
het afgelopen jaar uitbundig het 350 jarig
bestaan van de Oudshoornse Kerk hebben
gevierd. Aan het einde van dit jubileumjaar
willen we verslag doen van de activiteiten.
Temeer omdat er ook verantwoording moet
worden afgelegd over de besteding van de
gelden en de daarbij behorende activiteiten.
Zonder de gulle gevers was dit programma niet
mogelijk geweest. Enkele gevers hebben
nadrukkelijk aangegeven de gift anoniem te
houden. U zult begrijpen dat we dit ook
respecteren. Maar laten we beginnen bij het begin. In 2014 is er al volop gebrainstormd over
plannen en de realiteitswaarde. In grote lijnen wilden we aandacht voor zowel de jeugd als
de senioren. Verder wilden we de kerk zoveel als mogelijk in de publiciteit brengen zodat
veel mensen kennis kunnen maken met dit schitterende monument. In alle bescheidenheid
denken we dat we deze doelstelling hebben gehaald.
Vele honderden leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs zijn in de
kerk te gast geweest. Jan Vroege
heeft veel verteld over de
gebrandschilderde glazen en
Johan van Donk heeft vele malen
kinderen mogen begroeten in de
grafkelder. Willem v.d. Kwaak en
Wim Tuijn hebben de
geschiedenis verteld van de
Oudshoornse Kerk en de
buitenkant van dit gebouw. Ad
Hesseling heeft op speelse wijze
de jongeren kennis laten maken
met het orgel. De leerlingen konden raden welk lied er op het orgel
gespeeld werd. Kortom het scholenproject hebben we positief kunnen
afsluiten. Het project is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie
van het VSB-fonds. Ook konden de kinderen mee doen met een wedstrijd waar een mooie
prijs mee te winnen was. Archeologisch themapark Archeon stelde als prijs beschikbaar: een
dagje naar Archeon voor de hele klas.
Het winnende ontwerp voor een glas-in-loodraam ziet u hierboven.
In het voorjaar werd er een senioren dag georganiseerd. Er waren veel rolstoelen en
rollators te zien. Dit gebeurde met een zeer geslaagde boottocht met een heuse lunch. Er
hebben 90 gemeenteleden meegedaan. Ook op de boot was er aandacht voor het jubileum.
Jan Vroege heeft het een en ander verteld over de geschiedenis van de kerk.

Veel aandacht is er besteed aan het onder de aandacht brengen van de kerk. Er is een
DVD uitgebracht met nieuwe feiten en
wetenswaardigheden. Studio Alphen heeft deze DVD
gedurende een week via de televisie uitgezonden.
Overigens is de DVD nog te koop bij de Vriendenkring
voor slechts 10 euro.
Een editie van “De Viersprong”, het kwartaalblad van
de Historische Vereniging van Alphen aan den Rijn
(1400 leden), is uitgebracht met uitsluitend artikelen
over de kerk. Het Catharijneconvent en het Rijks
museum hebben een exemplaar opgevraagd voor hun
archief!!
Er zijn brochures en ansichtkaarten en kalenders uit
gebracht .
Mede ter gelegenheid van het jubileum is de traditionele dag van de Provinciale VVP in onze
kerk georganiseerd.
Er was een tentoonstelling in de Vergulde Wagen over de geschiedenis van de kerk.

De Open Monumentendag
was een groot succes. We
hebben nimmer zoveel gasten
mogen ontvangen. Omdat alle
bezoekers een mooie pen als
geschenkje kregen kunnen we
vrij nauwkeurig bepalen hoeveel
bezoekers er geweest zijn. De
organisatie heeft ruim 1000
pennen uitgedeeld. Mede door
het feit dat de Oldtimers dag
voor de kerk plaatsvond hebben ook veel passanten een bezoekje
gebracht. Het bestuur van de Stichting 350 jaar Oudshoornse Kerk
was verkleed in kostuums die gedragen werd rond 1665. In samenwerking met Archeon is er
gezongen door de Minderbroeders en was er een Romeinse soldaat aanwezig.
Het spreekt bijna voor zich dat de startzaterdag van de samenwerkende kerken (de
Bron/Goede Herderskerk, Sionskerk en Oudshoornse Kerk) bij ons plaatsvond. Met een
gezellige quiz en een boeiend verhaal over de geschiedenis van de kerk door Maarten
Westerduin en mooie orgelmuziek werden onze vrienden prima vermaakt.
Het schildje dat aangeeft dat men een Rijksmonument bezoekt is
veranderd. Het blauwe witte schildje is vervangen door een wit oranje
schildje. Ook de Oudshoornse Kerk heeft sinds vorige maand het
nieuwe schildje aan de muur hangen.

Aan de organisatie van het jubileumconcert en de jubileumkerkdienst is veel
voorbereiding vooraf gegaan.
Het concert is door 300 gasten bezocht en het optreden van het Apollo ensemble was
geweldig. Ook het verhaal van Dick Peters had de volledige aandacht van de aanwezigen.
Een boeiend relaas!

Als klap op de vuurpijl
verraste Burgemeester
Liesbeth Spies een drietal
gemeenteleden t.w. Marian
en Huug van Veen en Wim
Tuijn, met een Koninklijke
onderscheiding.
Na afloop werden de
gedecoreerden gefeliciteerd
en was er een sfeervolle
receptie.

Zondag 18 oktober 2015 was het precies 350 jaar geleden dat de kerk officieel in
gebruik werd genomen. Een mooie dienst met veel muziek en zang kenmerkte de viering.
Naast het Pretorius ensemble gaven ook het NPB-koor en de cantorij acte de préséance.

Het leek er in eerste instantie op dat met de festiviteiten in het weekend van 17 en 18
oktober 2015 er een einde was gekomen aan de feestelijkheden binnen de Oudshoornse
Kerk. Echter niets is minder waar.
Op 1 november 2015 was er nog een afsluitend concert aangeboden aan de inwoners van
Alphen aan den Rijn. Men kon luisteren naar een vijftal getalenteerde en internationaal
befaamde dames van het blokfluitkwintet Seldom Sene. Aansluitend kon men luisteren naar
een optreden van Simon Stelling en Julia Philippens, respectievelijk op het Hess-orgel en op
viool. Simon Stelling speelde een geïmproviseerde Franse Suite over songs van The

Beatles. Samen met Julia Philippens werden er werken gespeeld van Bach en improvisaties
van Billy Joel en Eric Clapton.
Op 16 december zijn de feestelijkheden met een avond voor medewerkers en
belangstellenden afgesloten. Hilarisch was de parade van 12 medewerkers in
predikantenkledij door de eeuwen heen.

De stichting 350 jaar Oudshoornse Kerk kon de gemeente
nog een geschenk aanbieden als herinnering aan dit jubileum.
De gedenktafel is op Zondag 22 november officieel in gebruik
genomen.

De doelstelling van de stichting om de inwoners van Alphen aan den Rijn te
laten kennismaken , met het culturele erfgoed: ”de Oudshoornse Kerk” is ten
volle geslaagd.
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