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Nieuwsbrief 2-2021 

 
De corona-virus heeft ons in de afgelopen anderhalf jaar beperkt in ons doen en laten. Maar er is licht 
in de tunnel.  Velen onder ons zijn gevaccineerd en ik hoop natuurlijk dat u allen gevrijwaard bent 
geweest van dit virus. Men kijkt weer vooruit en plannen al voorzichtig uitjes, reisjes en andere 
activiteiten. De horeca, dierenparken, sportscholen en musea ontvangen ons weer met open armen. En 
dat wil het bestuur van de Stichting Vriendenkring ook. U persoonlijk ontmoeten, tijd voor een gesprek, 
vragen beantwoorden maar vooral gezelligheid.  
 
Daarom nodigt het bestuur u uit op zondag, 7 november a.s. U als donateur ontvangt hiervoor een 
aparte uitnodiging. Maar ik geef u alvast een tipje van de sluier. Op 7 november a.s. om 14.00 uur is 
er een concert met Lenny Kuhr (u kent haar vast en zeker van de liedje ‘de Troubadour’), maar ze 
heeft in de afgelopen jaren meer prachtige liederen geschreven en…. gezongen. Ikzelf ben onder de 
indruk van haar album ‘het lied gaat door’. Lenny Kuhr treedt op met haar vaste begeleiders Mischa en 
Reinier. De toegang bedraagt in principe € 15,- per persoon, maar bent u donateur dan ontvangt u twee 
toegangskaarten voor de prijs van € 10,- per persoon. U kunt de toegangskaart(en) bestellen door het 
bedrag over te maken op de rekening NL83 ABNA 0830167358 t.n.v. de Stichting Vriendenkring 
Oudshoornse Kerk onder vermelding van naam en adres. De kaart(en) zal/zullen worden bezorgd of 
toegestuurd. Misschien ten overvloede. Toegang is alleen mogelijk met een QR bewijs dat u 
gevaccineerd en coronavrij bent, in combinatie met een geldig ID bewijs (rijbewijs, pastpoort of ID kaart). 
 
Om een mooi monument in stand te houden vereist een voortdurende alertheid en zorg en kan alleen 
slagen met behulp van giften of uitbreiding van donateurs. Dit is echt van groot belang om voldoende 
gelden te kunnen genereren voor het in stand houden van dit monumentale kerkgebouw.  
 
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om voor dit jaar uw bijdrage over te maken dan vraag ik 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.  
Het bestuur stelt uw financiële bijdrage ten behoeve van het bevorderen van de instandhouding van de 
Oudshoornse Kerk weer bijzonder op prijs. Alvast heel hartelijk dank. 
 
Heeft u iets bijzonders te vieren. Wellicht een idee voor een familiedag of een personeelsuitje. Neem 
voor meer informatie contact met ons op. En heeft u nog iets te vieren in de trant van een receptie: denk 
dan aan onze vernieuwde achterzaal. Ook wil ik u de familie/rouwkamer onder uw aandacht brengen. 
Bovendien wil ik u ook het door de stichting aangeboden fotoschilderij ‘the beacon’ van Jesper 
Krijgsman onder de aandacht brengen. Dit schilderij hangt nog steeds te pronken in de achterzaal van 
de kerk.  
 
Laatst heb ik nog een stukje gelezen uit het boekje ‘De Oudshoornse Kerk; het pronkje van Rijnland’ en 
mijn oog viel op het verhaal ‘een mensenkerk’. Ik citeer uit dit boekje het volgende:  
‘de geschiedenis van een kerkgebouw is tegelijkertijd ook de geschiedenis van de mensen die met het 
gebouw verbonden zijn geweest. De gemeenteleden die bij vreugde en verdriet de gang naar het 
kerkgebouw maakten, de ambtsdragers, de predikanten, de organisten en de kosters. 
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De geschiedenis van de kerkelijke gemeente zou een apart boek rechtvaardigen. Het gaat hier echter 
primair om het gebouw op zich, hoe het al dan niet de tand des tijds heeft doorstaan, welke 
cultuurschatten het bezit en wat we er nog van weten. Het kerkgebouw laat zich echter toch niet 
beschrijven zonder ook met enige woorden stil te staan bij de mensen die het ons hebben nagelaten of 
het hebben beschermd en behoed tegen verval.  In de eerste plaats de kunstenaars uit de Gouden 
Eeuw, zoals bouwmeester Stalpaert, glasschilder Janssen, beeldhouwer Eggers en vele anderen. En 
we kunnen ook niet heen om de ambachtsheerlijke families De Vlaming en Van Reede van Oudshoorn. 
Het hele interieur is een herinnering aan de dit adellijk geslacht. Hun wapens sieren vele plaatsen, hun 
grafkelder, hun rouwborden, het geschonken avondmaalzilver, de gebrandschilderde glazen en vele 
andere zaken hebben een stempel op het kerkgebouw gedrukt. Behalve verantwoordelijk voor de 
stichting Vriendenkring zijn er vele momenten in de geschiedenis van het kerkgebouw geweest, dat 
dank zij de financiële en morele steun van deze hiervoor genoemde familie behouden bleef wat waard 
was om behouden te blijven’.    
 
Ik wens u mede namens alle bestuursleden van de stichting mooie nazomerse dagen en blijf gezond 
en ik hoop u mede namens het bestuur u te mogen ontmoeten op 7 november a.s.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Wim v.d. Kwaak, voorzitter 
 
 
 
 

 


