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Nieuwsbrief 2-2020
Door de Corona-virus zijn alle activiteiten w.o. de opening van de nieuwe achterzaal op 14 maart, een
concert-lunch op 28 juni en open monumentendag op 12 september niet doorgegaan. Helaas weet ik
niet of het dit jaar nog gaat gebeuren. Ik houd u op de hoogte als we meer weten. Kijk ook vooral op de
website van de Oudshoornse Kerk
Toch komt een en ander langzaam op gang. De concerten van de Culturele Stichting Cornelis de
Vlaming vinden weer plaats in de Oudshoornse Kerk. Het openingsconcert door de Fancy Fiddlers vindt
plaats op 27 september a.s. aanvang 14.30 uur in de Oudshoornse Kerk. Ook de Vrijzinnige Studiekring
heeft de lezingen weer opgepakt. De 1e lezing ‘Bommel en de Bijbel’ door Klaas Driebergen vindt plaats
op 24 september aanvang 20.00 uur in de achterzaal van de kerk. De vernieuwde achterzaal is van alle
gemakken voorzien, alsook een goede ventilatie. Meer activiteiten betekent ook meer inkomsten en dat
komt ten goede voor de investeringen en onderhoud.
De Oudshoornse Kerk staat er mooi bij, omdat steeds het nodige onderhoud wordt uitgevoerd. Dit jaar
vindt op advies van Monumentenwacht regulier onderhoud plaats. Daarnaast een restauratie aan de
klokkentoren en onderhoudswerkzaamheden aan het Hess-orgel. Het terras (grenzend aan de
achterzaal wordt afgemaakt en voorzien van beplanting. De verlichting rondom de kerk en de
aanlichting van de klokkentoren is vervangen door Led-lampen. De Beheercommissie is zich aan het
beraden om de toegang van de achterzaal te verbeteren.
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.
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.
U kunt het kerkgebouw, de vernieuwde achterzaal en de familiekamer bewonderen als u naar de
website gaat van de 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.
Met vriendelijke groet,

Wim v.d. Kwaak, voorzitter
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