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Nieuwsbrief 3-2020 

 
 
 
Door de Corona-virus zijn wederom alle activiteiten in de Oudshoornse Kerk w.o. de donateursmiddag 
op 18 oktober jl. gecanceld. Jammer, maar begrijpelijk. De corona-crisis laat het nog steeds niet toe dat 
bijeenkomsten of activiteiten in de Oudshoornse Kerk kunnen plaatsvinden. Misschien waren we te 
optimistisch. Bij elke persconferentie zitten wij op het puntje van onze stoelen te luisteren. Mogen we 
nu wel of niet doorgaan. Nee, wij denken, maar eigenlijk weten we het zeker, dat het niet gaat lukken. 
We houden goede moed en hopen dat we begin 2021 voorzichtig kunnen opstarten. Heel raar… want 
zien we elkaar dan nog wel voor de komende feestdagen? Ja, mogelijk op straat of op de markt. We 
kunnen elkaar natuurlijk bellen en moed en gezondheid toewensen want we gaan een andere advents- 
en kerstperiode tegemoet.  
 
Terug naar 18 oktober jl. De Stichting Vriendenkring heeft voor de vernieuwde kerkzaal een mooi 
kunstwerk gekocht. Dit wilden wij tijdens de feestelijke bijeenkomst aan de kerkenraad overhandigen, 
maar helaas. Na overleg met de Kerkenraad werd besloten het kunstwerk na de kerkdienst op 18 
oktober jl. uit te reiken aan Janneke Verleng (voorzitter van de Kerkenraad). Wij willen u een stukje van 
haar toespraak niet onthouden.  
 
“355 jaar geleden werd de Oudshoornse kerk gebouwd. Zou de stichter, Cornelis de Vlaming zich 
hebben afgevraagd of de kerk er in 2020 nog zou staan? Als we aan onze kerk denken, denken we 
eerst aan een gebouw, maar het is zoveel meer dan een gebouw: er zijn concerten, activiteiten, 
bijeenkomsten, jubilea maar ook rouw- en trouwdiensten. Kortom het kerkgebouw is een spin in het web 
van initiatieven en gebeurtenissen. Toen de penningmeester in 2018 aantrad als ouderling-
kerkrentmeester, kreeg hij te maken met de verbouwing van de kerkzaal. Het bleek niet alleen een likje 
verf, maar het werd grond aankopen, uitbreiden, nieuwe keuken en wat nog zo meer. Uiteindelijk werd 
het benodigde geld opgebracht door onze gemeenteleden, subsidiegevers, giften en betrokken derden. 
Er is met het bestuur van de Stichting Vriendenkring afspraken gemaakt over de kosten van het 
onderhoud van het kerkgebouw, zodat de kerkenraad niet voor extra kosten kwamen te staan. 
Uiteindelijk kwam zo de begroting rond en het resultaat mag er zijn. Er zullen steeds nieuwe uitdagingen 
op ons pad komen, maar deze verbouwing heeft laten zien, dat de gemeente, de kerkenraad en de 
Stichting Vriendenkring in staat zijn om ook de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. De 
Stichting Vriendenkring speelt een belangrijke rol in die toekomst. Door haar bijdragen aan het 
onderhoud van de kerk, maakt het voor de Kerkenraad mogelijk om beschikbare gelden te besteden 
aan andere belangrijke initiatieven. Op deze manier vormen we met elkaar het fundament voor het 
voortbestaan van de Oudshoornse Kerk in de breedste zin van het woord. Dit geschenk is dan ook de 
bevestiging van de goede samenwerking tussen ons allen.”  
 
Er is een opname gemaakt die u op de website van de ‘Oudshoornse Kerk’ kunt bekijken. Als u op 
de website van de Oudshoornse Kerk bent klikt u ‘nieuws’ aan (in de rode balk bovenaan) en dan ziet 
u rechts in beeld de link naar de opname ‘overhandiging cadeau Vriendenkring’. Daarop  klikken en 
u kunt kijken.  
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De corona-virus zorgt voor veel onrust en verdriet. Maar wij hopen dat met deze nieuwsbrief alsmede  
met de door ons beloofde bruikbare attentie (het brillendoekje met afbeeldingen van en in de 
Oudshoornse Kerk) een lichtpunt mag zijn in deze schaduwperiode. Straks Kerstfeest.. en het doet er 
echt wel toe om even te laten weten; houdt goede moed.   
 
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om voor dit jaar uw bijdrage over te maken dan vragen wij u 
vriendelijk dat alsnog (eventueel aangevuld met een extra gift) over te maken op: bankrekening NL83 
ABNA 0830167358 t.n.v. Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk.  
 
Een warme groet mede namens het bestuur, 
 
 
 
Wim v.d. Kwaak, voorzitter 
 
 
 
Fotoschilderij ‘the beacon’ van Jesper Krijgsman. 
 

 
 

Kent u dat moment dat je een prachtige vogel ziet en dat je deze dan wilt fotograferen. Er is niets zo 
hatelijk als een vogel die er dan net niet  helemaal lekker op staat. Bewogen bijvoorbeeld of zelfs erger 
als de vogel de andere kant op kijkt. Het eerste waar je dan aan denkt is’ wissen’. Zo snel mogelijk, 
maar voor Jesper begint de pret juist bij deze beelden. Want hij weet ze als geen andere perfect samen 
te stellen en er een kunstwerk van te maken. Je zou het haast niet zeggen, maar de achtergrond van 
dit schilderij is een foto van de TV die een beetje stoffig was. Jesper haalde het microvezeldoekje erover 
waarna er een strepenpatroon ontstond. Dit bracht hem op het idee om er een foto van te maken en dit 
is resultaat. Ziet u de vogel en de insecten en de prachtige bloemen? Kom gerust kijken. Het schilderij 
hangt in de vernieuwde achterzaal.  


