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Mededeling van de voorzitter: 
In aansluiting op de Nieuwsbrief 1-2022 kan ik u berichten dat Open 
Monumenten Dag op 10 september jl. met een feestelijk tintje is verlopen. 
Onze secretaris, Loes van Donk-Marcin kreeg een koninklijke 
onderscheiding voor al haar vrijwilligerswerk voor de Stichting Ina van Dam 
Fonds, Oudshoornse Kerk, Parochie Heilige Thomas en haar 
mantelzorgtaken. Ze straalde op deze dag van oor tot oor. Het feit dat ze 
daags voor Open Monumentendag te horen kreeg dat de Burgmeester deze 
dag officieel zou gaan openen ging er nog geen lichtje bij haar branden. Op 
het moment dat de Burgemeester zei dat zij voor de opening iemand in het 
zonnetje wilde zetten keek Loes van links naar rechts om te kijken wie dat 
zou kunnen zijn. Zij zelf dus en het is haar van harte gegund. Open 
Monumentendag was goed bezocht en de grafkelder was een blikvanger 
voor velen.  
 
Mededeling van de beheercommissie: 
Op 21 september jl. is de Monumentenwacht op bezoek geweest. De losgeraakte bliksembeveiliging 
aan de goot bij de lage kap is inmiddels vastgezet. Verder is de leiendakbedekking en goten van de 
lage kappen vernieuwd. De bij de restauratie, van rond de jaren 1980, inmiddels meer dan 40 jaar 
geleden zijn de afmetingen van de loodbekleding over de gehele lengte van het bellenplat aan gebracht. 
Het gevolg is dat door uitzetting, als gevolg van temperatuurverschillen, het lood dat om de stijlen van 
de toren is bevestigd scheurt en lekkages veroorzaakt. De loodbekleding wordt nu in een stervorm 
aangebracht waardoor het lood vrij kan uitzetten en krimpen. 
De oorspronkelijke klokkenstoel, is bij de vorige restauratie van enkele nieuwe onderdelen, tevens heeft 
men hem op vast op de loodbekleding van het bellenplat geplaatst. Na herstel van de klokkenstoel zal 
deze op klossen geplaatst worden. Deze constructie zorgt ervoor dat het lood vrij kan uitzetten en 
krimpen. De uitvoering van de werkzaamheden, let op we zijn in een voorbereidende fase, zal circa, ijs 
en weder dienende, circa twee maanden in beslag nemen. In die perioden kan de klok niet luiden en de 
slagklok niet slaan.             
Het voornemen bestaat om de loodconstructie van het bellenplat en de daarop in slechte staat 
verkerende klokkenstoel te herstellen. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. 
Het verzoek aan de planning van Monumentenwacht om bij de inspectie de telmerken op te nemen, 
(het gaat hier om het gebruik van Arabische cijfers) heeft tot resultaat gehad dat deze zeldzame 
gebruikte cijfers aanwezig zijn. De andere nummers in de kap bestaan uit Romeinse cijfers. Door 
Monumentenwacht zal de in het rapport genoemde oude zaken worden verwijderd. 
Rest de beheercommissie u te berichten dat zij het bezoek met de monumentenwachters en het daarbij 
getoonde vakmanschap zeer op prijs heeft gesteld.  
 
Wist u dat de Beheercommissie Oudshoornse Kerk nog steeds op zoek is naar een secretaris en een 
archivaris die het archief over de onderhoudsperiode vanaf 1980 tot heden wil ordenen en bijhouden. 
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Herinnering: 
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 2022 een bijdrage (minimaal € 25,-) over te maken 
dan vragen wij vriendelijk dit alsnog (eventueel aangevuld met een extra gift) over te maken op:  
bankrekening NL83 ABNA 0830167358 t.n.v. Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk. De Stichting 
heeft de culturele Anbi-status. Dat betekent dat uw bijdrage bij de aangifte voor de inkomstenbelasting 
met 25% wordt verhoogd. Misschien voor u een reden om uw bijdrage te verhogen. Wij stellen uw 
financiële bijdrage ten behoeve van het bevorderen van de instandhouding van de Oudshoornse Kerk 
weer bijzonder op prijs. Alvast heel hartelijk dank. 

Rondleiding of receptie: 
We organiseren privé-rondleidingen in onze mooie kerk. 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: de vernieuwde achterzaal is hiervoor bij uitstek meer dan geschikt. De zaal is ruim en 
licht en biedt hiervoor de mogelijkheid. 
 
Uitnodiging: 
Naast de zakelijke informatie wil ik u namens het bestuur van de Stichting Vriendenkring graag 
uitnodigen voor een muzikale middag. Op zondag, 6 november a.s. komt het Gospel & Soul Choir 
Elijah. Het gospelkoor kreeg bekendheid door een televisie-optreden bij Korenslag.  Aanvang 14.30 
uur in de Oudshoornse Kerk. Toegangskaart kost € 15,-. Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de 
balie van het VVV kantoor, Aarkade 10, of per mail te bestellen via: muziek@oudshoornsekerk.nl (onder 
vermelding het aantal en uw naam) of op de dag zelf bij de ingang van de kerk. 
 
En dan op 11 december a.s. komt het Roder Jongenskoor weer naar de Oudshoornse Kerk voor 
een Advents Evensong. Aanvang: 15.00 uur. Toegang is gratis. Na afloop wordt er gecollecteerd voor 
een vrijwillige bijdrage. Wilt u hierover meer informatie kijk dan t.z.t. op de website van de Oudshoornse 
Kerk onder de link: muziek of stuur een mail naar muziek@oudshoornsekerk.nl 
 
Stukje historie: 
Laatst heb ik nog een stukje gelezen uit het boek ‘Op pad langs Rijnlandse Dorpskerken’ en mijn oog 
viel op de alinea ‘begraven in het kerkgebouw’. Ik citeer uit dit boek het volgende: ‘Eeuwenlang werd in 

en rondom kerken begraven. Die gewoonte heeft ons een rijk bezit aan 
grafzerken, grafmonumenten en rouwborden nagelaten. Ook in de 
Oudshoornse Kerk zijn nog sporen te vinden van ruim anderhalve eeuw 
begraven onder de vloer. Het in de kerk worden begraven of bijgezet was 
een voorrecht dat slechts voor de aanzienlijken was weggelegd. Een graf 
in de kerk gaf ook de beste mogelijkheid een blijvend gedenkteken te 
stichten, al was het maar een grafsteen. Bovendien was het een welkome 
bron van inkomsten voor de kerkrentmeesters. In de kerken van na de 
Hervorming was de beste plaats om begraven te worden een plek in de 
buurt van de preekstoel of daar waar  het avondmaal werd gehouden. Het 
ligt dan ook voor de hand dat de grafkelder van de familie van de 
ambachtsheren zich onder de preekstoel en het liturgisch centrum bevindt. 
 
 
Ik wens u mede namens het bestuur van de stichting mooie herfstachtige 

dagen toe en blijf gezond en ik hoop u te mogen ontmoeten op 6 november a.s. bij het optreden van het 
Eijlah Gospel koor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim v.d. Kwaak, voorzitter 
 

 


