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Aan de lezers van Kerk in Uitvoering, 

Zoals al eerder gemeld is, is deze uitgave van Kerk in Uitvoering een 
jaaruitgave geworden, waarin veel te lezen valt en waarin u ook veel 
informatie treft over kerkdiensten, kringen, concerten, maaltijden en 
andere activiteiten. 
Het is een praktisch naslagwerk; bewaart u deze uitgave daarom goed. 
En er staan boeiende verhalen in, waarin verteld wordt over vrijzinnigheid 
en ook een stukje geschiedenis van de Oudshoornsekerk. 
Er is geschreven over de muziek in de kerk en ook zijn er persoonlijke 
verhalen te lezen. 

U kunt er voor gaan zitten, want het is een heel boekwerk geworden. 
Natuurlijk zullen er in de loop van het jaar hier en daar wijzigingen 
optreden en deze worden dan vermeld in de weekbrief. 

Veel leesplezier. 
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Werk in uitvoering  
 
Als een werk in uitvoering is, dan word je meestal geconfronteerd met 
hekken, muren, afsluitingen of afgravingen, opgebroken wegen, rood-witte 
linten of hekken. Het gevolg is dat er allerlei dingen niet mogelijk zijn. Geen 
toegang, geen doorgang, niet (normaal) bereikbaar, doorgaand rijverkeer 
gestremd! 
Vaak zijn er mensen die er direct door getroffen worden, benadeeld of 
gedupeerd. En bijna altijd duurt het werk in uitvoering langer dan van te 
voren was aangegeven. En het kost ook (bijna) altijd meer dan eerder 
geraamd was. Meestal proberen we dat dan te doorstaan met de gedachte 
dat er ooit een eind aan zal komen en 
dat het dan ‘allemaal makkelijker en 
beter’ zal zijn. 
 
Gelukkig is veel naderhand makkelijker 
en beter, maar helaas niet altijd. Vooral 
niet als je met een andere kijk of met 
andere verwachtingen het werk in 
uitvoering beschouwt.  
Om maar een paar concrete 
voorbeelden te noemen:  
vroeger kon je als kind gewoon op straat spelen. Nú worden de wegen zo 
ingericht dat vooral de ‘doorstroming van het verkeer’ gediend wordt. En 
kinderen moeten leren dat de straat vooral het domein van de auto is. 
Of al die open vlaktes met geparkeerd blik. Heerlijk efficiënt natuurlijk, 
maar niet erg klimaatvriendelijk.  
 
Doorgaan of omrijden? 
Als je geconfronteerd wordt met werkzaamheden kom je regelmatig voor 
het dilemma, ga ik door of rijd ik om? Doorgaan is vaak een weg met 

hindernissen, files en wat al niet 
meer. Maar omrijden is lang niet 
altijd eenvoudig, sneller of beter. 
En soms heb je niet eens de keuze, 
dan is er alleen nog de keuze van 
omrijden.  
Met berusting of met ernstig 
oplopende frustratie zoeken we 
dan onze weg om de werken in 

uitvoering heen. 
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Uiteindelijk resulteert dat bij velen tot boze reacties, ingezonden brieven 
en veel ergernis via twitter, facebook en mail. Want er is natuurlijk altijd 
wel íemand verantwoordelijk voor het leed dat we hierdoor lijden. 
 
Kerk in uitvoering 
Hoe anders is dat bij kerk-in-uitvoering. Niet dat er geen stremmingen zijn, 
of ongenoegens. Zeker, er gaat ook in de kerk met regelmaat van alles 
niet door, of anders dan we gewild hadden. 
Denk maar aan de afgelopen jaren, waarin Covid ons danig parten heeft 
gespeeld. En toch…. 
 
Nooit gestremd 
De verbondenheid met elkaar, de onderlinge liefde en zorg, de 
barmhartigheid, liefde en genade van God kan domweg niet/nooit 
gestremd worden. Die stroomt altijd en is altijd aanwezig, als je er oog 
voor kunt/wilt hebben. Wat er ook op de schop gaat, hoe anders het soms 
ook lijkt te zijn, wat altijd hetzelfde is en blijft is die gezamenlijkheid van 
zoeken en proberen te ontdekken hoe God met liefde, zorgzaamheid en 
barmhartigheid een rol speelt in het leven van mensen en in de gang van 
deze wereld. 
 
Open 
De gemeenschap is daarom altijd open. Een warm welkom voor ieder die 
voor even of voor langer wat geborgenheid, steun of verbondenheid zoekt. 
Ik hoop van harte dat onze gemeente die openheid en warmte ook in het 
komende jaar zal blijven koesteren en uitleven. Want daar ligt de kern van 
leven in liefde en geloven in Gods goede toekomst. 
 
Ds. Leo Webbink 
 
 
Van de dominee… 
 
Beroeping 
Vorig jaar rond deze tijd liep het beroepingsproces. Het bleek voor beide 
zijden een aangename verrassing en opluchting te zijn dat er zo’n goede 
klik ontstond. Zó goed, dat we binnen een heel snelle tijd alle afspraken, 
regelingen en formaliteiten konden doorlopen, zodat we half januari 
samen verder konden als gemeente en predikant. Een keuze die tot op 
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heden leidt tot grote tevredenheid, in ieder geval bij mij en hopelijk ook bij 
u. 
 
Vrijzinnig 
Een vraag die geregeld speelde en speelt: wat is vrijzinnig? En: wanneer 
ben je dan een vrijzinnig iemand? 
Eerlijk gezegd heb ik daar niet echt een antwoord op, behalve dan, dat ik 
het vrij zinnig vindt om als mens, en zeker ook als gelovige een open en 
kritische houding te hebben. Open en kritisch naar jezelf, naar anderen, 
naar deze wereld en daarmee ook naar Bijbel, geloof en God. 
Kritisch naar anderen is vaak makkelijk, maar kritisch naar Bijbel en God, 
kritisch naar jezelf, valt niet altijd mee. 
Maar toch…. het gezamenlijk zoeken is belangrijker dan het mogelijke 
antwoord. 
Dat betekent niet alleen dat het antwoord zomaar uit zou kunnen blijven, 
maar dat het gaat om zoeken, en vooral om gezamenlijk! 
 
Gemeenschap 
Het afgelopen jaar heeft voor mij vooral in het teken gestaan van 
kennismaken. Onderzoeken hoe deze gemeente is, wie de mensen zijn 
die er ’s zondags zijn, maar ook wie er ’s zondags niet is, om wat voor 
reden dan ook. 
Daarbij kan het goed zijn dat ik uw deur nog steeds voorbij ben gegaan. 
Dat is niet met opzet. Dus als u mij graag uw deur binnen wilt zien komen, 
laat mij weten dat u contact op prijs stelt, dan maken we een afspraak. 
Want op die manier vormen we samen een gemeenschap die verder kan 
zoeken naar antwoorden op vragen van deze tijd.  
 
En samenleving 
Onze samenleving staat bol van de vragen, maar ook van de nogal stellige 
in besliste meningen en antwoorden. Meningen en antwoorden die wat mij 
betreft smeken om kritische vragen. Dat zou een goede invulling kunnen 
zijn van vrijzinnig zijn in deze tijd. Met een open houding, met een open 
hart en open verstand niet de vragen van deze tijd te lijf gaan, maar juist 
al die stellige meningen en antwoorden van hen die zeggen het zo goed 
te weten.  
 
Ds. Leo Webbink 
telefoon/whatsapp  06 19 26 25 66 
mail:  dswebbink@outlook.com 
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Startzondag 11 september 2022 
 
Het thema is “Aan tafel” 
 
Wat een geweldig thema: “Aan tafel”. Wat kun je allemaal met zo’n thema? 
Wat denkt u hiervan: 
➢ aan tafel ontstaan vaak de mooiste gesprekken,  
➢ proef je met elkaar het lekkerste eten,  
➢ deel je je zorgen,  
➢ deel je je vreugde,  
➢ deel je je verdriet, 
➢ kan je verschrikkelijk veel lol hebben. 

Kortom, er gebeurt veel aan tafel. 
Het mooiste is als oud en jong aan tafel zitten, al etend leren we zoveel 
van elkaar en dus van iedere generatie. 
 
Voor onze startzondag hebben we weer gekozen voor het “lepeltjes eten” 
Velen van u hebben toegezegd een gerecht te maken voor ongeveer 4 
personen. Dit scheppen we in eerste instantie met een koffielepel op: 
iedereen 1 koffielepel, zo heeft u een bord vol met verschillende 
gerechten. Er blijft natuurlijk genoeg over en is uw bord leeg: schep gerust 
nog eens op. 
Er zal ook een dessertbuffet zijn, wat we op dezelfde manier zullen eten. 
 
Maar eerst: na de dienst drinken we koffie met wat lekkers erbij. Daarna 
hebben we met elkaar de tijd om eens na te denken over ons thema. 
Hoe we dat gaan doen? Dat blijft nog even een verrassing. 
 
Rond 14.00 uur gaan we aan tafel. We hopen op mooi weer zodat we 
buiten kunnen zitten, lukt dat niet? Dan maken we het binnen gezellig. 
Een eindtijd hebben we niet echt, u mag gaan wanneer u wilt, maar raakt 
u in een mooi gesprek, neem de tijd. 
We willen er met elkaar een mooie start van een nieuw seizoen van 
maken. 
Komt u ook? 
 
Maartje Hesseling, scriba 
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Kerkrentmeesters 
 
Organisatie 
Het bijzondere aan de kerk als organisatie is dat zij 
een organisatie ‘sui generis’ is, wat betekent dat zij 
een eigen aard kent. De kerkelijke organisatie 
bestond al voordat er sprake was van afgebakende 
landen. Tegenwoordig functioneert de kerk als een 
gewone organisatie, waar werkgever, regels,   
verantwoordelijkheden en financieel beheer 
geregeld worden. Een kerk in Nederland is geen 
bedrijf, stichting of vereniging, maar een kerkgenootschap, waarbij een 
grote mate van vrijheid en daarom ook een eigen statuut (kerkorde) 
voorhanden is. Alle PKN-gemeenten moeten aan de toezichthouder van 
de PKN, het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, 
laten zien dat het financieel beheer goed geregeld is. Aangezien de 
Protestantse Kerk een kerkgenootschap is, zijn de kerken van elkaar 
afhankelijk en kan men, dankzij bijvoorbeeld de Solidariteitskas, op elkaar 
terugvallen. Kerkrentmeesterschap is een onderdeel van de kerkelijke 
interne organisatie om met andere colleges, zoals de kerkenraad, de 
werkzaamheden zo goed mogelijk ten uitvoer te kunnen brengen. 
 
Taken kerkrentmeesters 
Kerkrentmeesters (vroeger kerkvoogden) zijn onder meer betrokken bij 
het beleidsplan, de financiële begroting en de jaarrekening. Het is een 
college dat zelfstandig in de kerkorde verankerd is en heeft een eigen 
werkterrein, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, tezamen 
vermogensrechtelijke aangelegenheden genoemd. In 
vermogensrechtelijke zin wordt de kerk vertegenwoordigd door de 
voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters. 
 
Het beheer van kerkgebouwen werd tot de scheiding van kerk en staat 
(1795) uitgevoerd door kerkmeesters die door de overheid werden 
aangesteld. In 1798 werden gebouwen en goederen eigendom van 
kerkelijke gemeenten. Zo beheert het college het kerkgebouw en overige 
onroerende goederen en is verantwoordelijk voor onderhoud en verhuur 
daarvan. Daarnaast is het verantwoordelijk voor betaalde en vrijwillige 
werkers in de kerk, moet het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van 
ruimten voor de eredienst en andere gemeentelijke activiteiten, het 
beheren van kerkelijke goederen en moet het zich bezighouden met het 
kerk-zijn in de toekomst, wat inhoudt dat de kerkrentmeesters op zoek 
gaan naar manieren om als gemeente te kunnen blijven bestaan: 
geldwerving. 
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Geldwerving 
Wekelijkse collecte                                                                                                        
Voor de collectes in onze kerk kunt u 
gebruik maken van collectemunten. Dit 
heeft voor u als voordeel dat u een factuur 
kunt krijgen van de aankoop van deze 
munten. De kosten kunnen dan 
afgetrokken worden van uw 
inkomstenbelasting. Voor ons, als 
kerkrentmeesters, heeft het als voordeel 
dat wij niet hoeven te betalen om munten 
te storten. Een win-win-        situatie dus!  
U kunt de munten eenvoudig aanschaffen door geld over te maken op 
rekeningnummer NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Oudshoorn, o.v.v. Collectemunten + uw 
achternaam. 
De witte munten zijn € 10,-- waard, de gele € 5,--, de 
blauwe € 2,-- en de rode munten € 1,-- . Als u geld 
heeft overgemaakt, wilt u dan e-mail sturen naar 
kerkrentmeester@oudshoornsekerk.nl, zodat de 
penningmeester de koster kan vragen de munten in 

de kerk voor ze klaar te leggen. U kunt ze daar dan ophalen. 
 
Kerkrentmeesterlijk Quotum 
Onze kerk moet een verplichte financiële bijdrage leveren aan het 
bovenplaatselijke ambtelijke en dienstverlenende werk, het 
kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum. Bij het kerkrentmeesterlijk 
quotum moet de kerk een verplichte bijdrage betalen op basis van de 
inkomsten (levend geld). Voor 2022 is dat, voor de kerkrentmeesters, op 
4,35 % vastgesteld.  
Dit bedrag is dus afhankelijk van de inkomsten in het vorige jaar, maar één 
van de ‘vaste’ lasten die de kerkrentmeesters betalen. 
 
Solidariteitskas 
Zoals gezegd kunnen we als PKN gemeenten een beroep doen op elkaar. 
Daarvoor is de Solidariteitskas. Elke jaar vragen wij u voor een bijdrage 
hieraan. Voor elk ingeschreven lid moeten wij € 5,- betalen aan de 
solidariteitskas van de PKN. Gemeenten kunnen een beroep doen op 
deze kas, als  
financiële verplichtingen hun vermogen te boven gaan. Gelukkig kunnen 
wij ook een beroep doen op de Solidariteitskas. Dit hebben wij gedaan bij 
de verbouwing van de achterzaal, en kunnen wij opnieuw doen bij de bouw 
van ons Jeugdhonk. Alle gemeenten kunnen op de solidariteitskas een 

mailto:kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl
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beroep doen voor zaken als gemeenteopbouw, jeugdwerk, provinciaal 
kerkenwerk, communicatie, fondsenwerving en personeelswerk besteed 
worden. De collecte voor de Solidariteitskas wordt in mei gehouden.  
 
Kerkbalans 
Een kerk moet geld betalen voor het traktement (salaris) van de predikant, 
maar ook (zoals elk huishouden) voor het onderhoud van het pand, gas, 
water, licht en verzekeringen. Vanuit de thuissituatie weet een ieder van 
ons, dat de vaste lasten aardig in de papieren kunnen lopen, zeker in deze 
tijd. Voor sommigen lopen die kosten zo erg op, dat ze het hoofd 
nauwelijks boven water kunnen houden. En met deze gemeenteleden 
willen we graag rekening houden, maar dat kan alleen als we weten dat 
de wil er wel is, maar de middelen er niet zijn. Zo hopen we te voorkomen, 
dat deze gemeenteleden een brief van het Kerkbalans of Solidariteitskas 
krijgen, terwijl zij het al moeilijk genoeg hebben.  
 
Helaas krijgen kerken geen subsidies. Alleen voor het onderhoud van een 
monumentaal gebouw zoals de Oudshoornse Kerk zijn er beperkte 
subsidiemogelijkheden. Om te kunnen blijven bestaan en de kosten zoals 
hierboven genoemd te kunnen betalen, hebben kerken een financiële 
bijdrage nodig. Sommigen zeggen, dat het logisch is dat elk gemeentelid 
de kerk een jaarlijkse bijdrage betaalt, aangezien men dat ook doet als 
men lid van een vereniging is. Of daar een kern van waarheid inzit is aan 
u, maar het moge duidelijk zijn dat deze uitspraak niet voor iedereen geldt. 
Wist u, dat het mogelijk is via een periodieke gift een deel van uw gift voor 
Kerkbalans van de belasting terug te krijgen? We krijgen regelmatig te 
horen dat mensen zich te oud voelen om nog zo’n overeenkomst aan te 
gaan, niet weten hoe het formulier ingevuld moet worden of dat ze er niet 
aan vast willen zitten. Inmiddels hebben we een aantal ouderen kunnen 
helpen met het invullen van de formulieren en kunnen vermelden dat de 
overeenkomst komt te vervallen indien de financiële middelen een stuk 
minder worden of dat er sprake van een overlijden is. Als u over dit 
onderwerp meer wilt weten, dan kunt u met Barbera Bolt-Roza contact 
opnemen. Een aantal gemeenteleden heeft inmiddels vijf jaar via de 
periodieke gift geld voor de Actie Kerkbalans overgemaakt en zal na de 
zomervakantie een nieuw formulier krijgen met de vraag een nieuw termijn 
aan te gaan. 
 
Aangezien informatie betreffende de Actie Kerkbalans in januari 2022 
hoofdzakelijk per mail verzonden was en deze mail velen niet bereikt 
heeft, hebben we ervoor gekozen de brief nogmaals te versturen. Helaas 
bleek dat sommige mensen onterecht aangeschreven zijn. We begrijpen, 
dat dat heel vervelend is! Onze welgemeende excuses daarvoor.  
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Natuurlijk hebben we geprobeerd te achterhalen wat op korte termijn beter 
zou kunnen. De penningmeester voelt zich regelmatig een detective. Nu 
zien we u al fronsen: Detective? Jazeker! Alhoewel veel giften duidelijk 
omschreven worden, ziet hij ook omschrijvingen met een minder duidelijke 
omschrijving of geen omschrijving bij de gift. Een aantal daarvan willen we 
u niet onthouden. Gemakshalve zetten we het doel erachter waarop het 
volgens de penningmeester geboekt moet worden: Krukbelens 
(kerkbalans), Mei (collecte van heel mei?), 2022 (Kerkbalans? 
Solidariteitskas?), Periodiek (Kerkbalans), Colkerk (Collecte. Welke?), 1e 
en 2e collecte (van welke datum?), 3 maanden (om welke collecte gaat 
het?), Diverse (om welke giften gaat het?), Deelbetaling (Kerkbalans?), 
Slotsak 2022 (Solidariteitskas?).  
De wekelijkse collecte is grofweg bestemd voor kerkgerelateerde kosten 
(kerkrentmeesters, orgelfonds, onderhoud gebouw, jeugdwerk etc.), de 
diaconie en eenmalige collectes met een specifiek doel. U zult begrijpen, 
dat wij uit de omschrijvingen zoals die hierboven staan niet kunnen 
achterhalen welk bedrag waarvoor bestemd is en uw gift onder de 
verkeerde post geboekt wordt. Het zou de penningmeester dan ook heel 
veel tijd besparen als iedereen bij giften aan de kerk zijn/haar eigen 
voorletter(s), achternaam, het doel, het juiste jaartal of de juiste datum zou 
zetten. Zo kan voorkomen worden dat mensen onterecht nog een keer 
benaderd worden of dat het bedrag bij een verkeerde collecte geboekt 
wordt. Gelukkig heeft de brief flink wat extra inkomsten voor onze kerk 
opgeleverd. Onze dank aan allen die aan de Actie Kerkbalans 2022 alsnog 
gehoor gegeven hebben!  
 
Overige giften 
Tijdens de eredienst wordt regelmatig voor het werk van de 
kerkrentmeesters gecollecteerd. Het is fijn, dat daar zo ruimhartig voor 
gegeven wordt. Voor het corona-tijdperk verzorgden veel vrijwilligers van 
de Oudshoornse Kerk de Zomermarkt, waar handgemaakte artikelen, 
antiek en versnaperingen verkocht werden en waarmee een prachtige 
bedrag voor de kerk verdiend werd. Helaas is dit door corona niet mogelijk 
geweest. We spelen met de gedachte de markt dit jaar weer te 
organiseren, maar dan in de maand november. Dat is de maand waarin 
mensen op zoek gaan naar een cadeautje voor de feestdagen. Hopelijk 
levert de markt dan wederom een mooie bijdrage voor onze kerk op. Wij 
zullen u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden en na de zomer 
een oproep doen of er mensen zijn die mee willen helpen deze markt weer 
tot een groot succes te maken. Ten slotte bedanken we via deze weg de 
geldgevers die er elk jaar weer voor zorgen dat de Oudshoornse Kerk een 
extra grote financiële impuls krijgt, die zo enorm belangrijk is.  
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Kosten 
Nu horen wij u denken: al die fondsenwerving is leuk en aardig, maar wat 
doen de kerkrentmeesters vervolgens met mijn centen? Nou, misschien 
meer dan u denkt.  
 
Al lange tijd hebben we een parttime predikant. En als kerkrentmeesters 
proberen we dat parttime percentage natuurlijk zo hoog mogelijk te 
houden. Maar het traktement van een predikant (net als de vergoeding 
voor preekbeurten) wordt door de PKN vastgesteld en is één van de 
grootste kostenposten.  
(Jaarrekening 2021 ruim € 57.000,—). 
 
Ons kerkgebouw is natuurlijk een prachtig monument. Maar om dit 
gebouw in stand te houden moeten we onderhoud plegen. En niet zomaar 
onderhoud, maar onderhoud dat rekening houdt met de monumentale 
status van het pand. De gebruikte materialen moeten passen bij de 
oorspronkelijke materialen en in veel gevallen moeten we 
gespecialiseerde bedrijven vragen om ‘klusjes’ te doen. Gelukkig kunnen 
onze vrijwilligers ook veel zelf. Dus wij zijn erg blij en dankbaar voor de 
vrijwilligers die bijdragen aan het onderhoud van onze gebouwen.  
 
Rondom het kerkgebouw ligt de tuin. En ook de tuin heeft regelmatig 
onderhoud nodig. Ook hier zijn veel vrijwilligers regelmatig druk mee. Let 
u op de bloembakken naast het pad en hoe er elk seizoen nieuwe bloemen 
in staan?  
Maar ook dit kunnen de vrijwilligers niet alleen. Ook hier is regelmatig een 
hovenier met zwaar materieel nodig. Ook de vrijwilligers die de tuin 
onderhouden verdienen hier een eervolle vermelding.  
 
Bedankt 
In bovenstaand stuk heeft u kunnen lezen dat de kerkrentmeesters 
verantwoordelijk zijn voor een aantal vrijwilligers in de kerk. Ondanks de 
lockdown is een aantal van hen blijven doorwerken. Wij zijn alle 
vrijwilligers heel dankbaar voor alles wat ze doen. Toch willen we een 
aantal in het bijzonder bedanken. De kosters, Wim en (de veel te jong 
overleden en zeer behulpzame) Anja van der Kwaak, Andries en Adrie 
Paats, hebben, al dan niet met hulp van hulpkosters, (Arie van der Waal, 
Roel en Joke Bos en Patrick Lamme) en niet te vergeten 
Loes Marcin, een aantal zaken toch draaiende gehouden. 
Dankzij hun enorme toewijding heeft de kosterij veel geld 
opgeleverd. Wij zijn daar heel dankbaar voor! Ook willen 
we Koos Tollenaar nogmaals hartelijk bedanken. Inmiddels 
is hij voor zijn werk voor het Kerkblad in het zonnetje gezet. 
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We zijn heel blij, dat hij dat jarenlang voor zijn rekening heeft willen nemen! 
Zijn taken zijn inmiddels overgenomen door Paul van der Kwaak.  
 
Wie zijn wij, de kerkrentmeesters? 
Arian Stijf is de trotse vader van Michael en getrouwd met Vera. In het 
dagelijks leven werkt hij als ZZP'er en houdt zich bezig met beheer en 
advies over financiële systemen en databases (Oracle). Bij de 
kerkrentmeesters is hij sinds 2018 als penningmeester bezig met de 
financiële kant van de gemeente (facturen, binnenkomende gelden, de 
begroting en jaarrekening). Ook onderhoudt hij contact met 
subsidiegevers, de PKN en andere instanties en leveranciers. 
Riek van der Waal-Bruggeman is moeder van twee kinderen, getrouwd 
met Arie en oma van vier kleinkinderen. Riek is in 2019 bevestigd en 
vervult de rol van secretaris. Haar hoofdtaak is het notuleren van de 
vergaderingen en, net zoals Arian, als ouderling het terugkoppelen van 
benodigde informatie naar de kerkenraad.  
Sinds februari 2022 is Patrick Lamme ouderling-kerkrentmeester. Patrick 
is getrouwd met Tirza en de vader van Mirjam en Timo. Hij is 
servicemanager bij Eqeep Consulting en houdt zich bezig met applicatie-
, server- en oracle databeheer. Als kerkrentmeester is hij hoofdzakelijk 
gericht op het kerkgebouw, de zaal en communicatie naar de kosters.  

Barbera Bolt-Roza is op 29 mei 2022 
als kerkrentmeester bevestigd. Zij is 
met Richard getrouwd, de moeder 
van Annefleur en geeft les aan een 
internationale schakelklas in Gouda. 
Zij zal zich met name bezighouden 
met de communicatie via de 
weekbrief, Kerk in Uitvoering, de 
verspreiding van collectebrieven en 
communicatie met de vrijwilligers die 
onder de kerkrentmeesters vallen. 
 

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bereiken via de 
telefoonnummers of mailadressen die in deze Kerk In Uitvoering 
opgenomen zijn. 
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De liturgiecommissie 
 
Vaak opereert de liturgiecommissie op de achtergrond, en misschien 
daarom vraagt u zich wel eens af, wat doen ze voor de kerk?  
Laat ik ons dan eerst eens voorstellen. De commissie wordt gevormd door 
onze dominee Leo Webbink, onze organist Ad Hesseling, Mirjam Bons, 
Hennie van Marsbergen, Janneke Verleng, Tineke van der Kwaak en 
Patrick Lamme.  
 
En wat is dan liturgie? De definitie daarvan is als volgt: Liturgie is het 
geheel van (voorgeschreven) gebeden, ceremoniën en handelingen die 
een eredienst uitmaken. 
 
Niet dat dit nu goed uitlegt wat we doen, maar het geeft wel een mooi 
kader aan. Want wat dacht u bijvoorbeeld van de gastmuzikanten die bij 
bepaalde diensten aanwezig zijn? Die worden door ons uitgenodigd. Maar 
ook houden we een vinger aan de pols. Ongemerkt horen wij na de dienst, 
of lezen soms mails over “iets” uit een bepaalde dienst. Dat kan heel 
positief zijn, maar soms ook een wat mindere ervaring. Dat bespreken we 
dan om zo tot een geheel te komen waarin iedereen zich kan vinden. 
 
Ook denken we na over onderwerpen, thema’s en muziek voor speciale 
diensten. Denk daarbij aan de Stille week voor Pasen en de 
Paasmorgenviering, of de Adventstijd met de 2 Kerstvieringen op 24 en 
25 december.  En zo zijn er nog wel een aantal van die “bijzondere” 
zondagen te benoemen. 
 
Maar we moeten ook vooruit kijken. De definitie van liturgie lijkt star. Alles 
wat zo is voorgeschreven. Maar dat is maar schijn. Door bepaalde 
nuances aan te brengen lijkt iets ineens anders te zijn. Of door een keuze 
te maken voor een andere liturgische lijn (je kunt dan bijvoorbeeld denken 
aan een klassiek protestantse liturgie, een lutherse liturgie of een 
oecumenische liturgie). Dat kan soms even wennen zijn. En natuurlijk 
horen we dan graag uw feedback. Want net als in het dagelijkse leven 
verandert er ook wel het een en ander in de Kerkdienst. 
 
Alleen al de aanduiding van de zondagse bijeenkomst kan het geheel een 
andere kleur geven. Is het Eredienst, Kerkdienst, of een viering? 
Als we brood en vrucht van de wijnstok delen, is dat dan Avondmaal, of 
zelfs Heilig Avondmaal, of schuiven we aan bij de Maaltijd van de Heer? 
 
Om meer inzicht te krijgen in ‘liturgie’, op basis van de gedachte dat er niet 
alleen meerdere vormen van liturgie zijn, maar ook dat er een behoorlijke 
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ontwikkeling en verandering in liturgie geweest is in de afgelopen eeuwen 
- een ontwikkeling die nog steeds doorgaat – gaan we het komende jaar 
proberen u mee te nemen op die reis en uit te leggen wat dan die 
verschillen zijn, en waarom. Want één ding is wel duidelijk. Belangrijke 
gebeurtenissen in het verleden hebben voor grote veranderingen gezorgd. 
En hoe mooi is het dan om die geschiedenis mee te nemen naar de dag 
van vandaag, en daaraan te koppelen. 
 
Nog niet zo lang geleden hadden we een zangdienst. Er was geen 
predikant, maar toch was er een dienst. En we volgden daarbij eigenlijk 
liturgische regels. Elk lied dat we zongen had een betekenis. Nu eens niet 
uitgesproken door de voorganger, of voorgelezen door de lector, maar 
door ons allen in samenzang. En ook al was dit misschien een idee uit 
nood geboren, als commissie willen we u graag zo nu en dan eens 
uitnodigen tot iets anders. Iets om over na te praten en na te denken. 
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Van de Diaconie 
 
Zoals u weet, wordt er regelmatig gecollecteerd voor de Diaconie. 
Deze collectes zijn bestemd voor ondermeer onze eigen gemeente (voor 
het ouderen- en jeugdwerk), voor Kerk in Actie (dienstenorganisatie van 
de PKN die op vaste data collectes organiseert) en 3 doelen die de 
Diaconie heeft uitgekozen en waaraan tijdens de dienst speciale aandacht 
wordt gegeven. 
Deze doelen zijn op dit moment: de Voedselbank (plaatselijk doel),  
Diaconaal Centrum de Bakkerij (landelijk doel) en Stichting Kolewa (buiten 
Nederland). 
 
Diaconaal Centrum de Bakkerij te Leiden biedt ondermeer hulp in de 
vorm van onderdak, voeding, kleding, medische zorg en juridische 
ondersteuning. Op zondag 29 mei jl. was er de collecte voor dit diaconaal 
centrum. Er is toen € 248,85 opgehaald, waarvoor hartelijk dank! 
 
In de kerkdienst van 10 oktober vorig jaar, heeft Koos van Alphen weer 
een indrukwekkend verhaal gehouden over Stichting Kolewa, die zich op 
het Indonesische eiland Bali zich al jaren inzet. 
Op 16 mei jl. mochten we een email van Koos ontvangen: “Als bestuur 
van Stichting Kolewa zijn we blij u dit verslag te kunnen aanbieden waarin 
u terug kunt vinden waar we de gift van de diaconie van de Oudshoornse 
Kerk aan besteed hebben.” 
In het meegestuurde verslag was ondermeer te lezen: 
“In het eerste kwartaal van 2022 konden we eindelijk weer volop hulp 
verlenen aan kinderen, geboren met hazenlip en/of open gehemelte. 
Deze kinderen stonden bijna allen al enige tijd op de wachtlijst voor 
plastische chirurgie, de corona pandemie zorgde voor een flinke 
vertraging, net als in Nederland. We zijn blij dat alle Kolewa-projecten 
inmiddels zijn herstart. Van de diverse Indonesische eilanden konden we, 
alhoewel met meer haken en ogen dan tevoren, 40 kinderen en hun ouder 
ophalen voor de operatie op Bali en verblijf van enkele weken in ons 
opvanghuis.” 
Tijdens de herfstdienst zal er gecollecteerd worden voor de Stichting 
Kolewa. 
We hopen dat u mee wilt helpen om van deze collecte weer een succes 
te maken. 
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Misschien heeft u een idee? 
Omdat we graag 3 nieuwe doelen willen steunen (en natuurlijk zullen we 
de 3 oude doelen blijven steunen) willen we u vragen of u een idee heeft 
voor 3 nieuwe doelen die we als diaconie kunnen steunen. Het gaat dus 
om een plaatselijk doel, een landelijk doel en een doel buiten Nederland. 
Ideeën kunt u inleveren bij de diaconie. 
 
Tot slot willen we nog speciaal bij u onder de aandacht brengen, de 
Lisette Vroege Stichting, waarvoor we ook ieder jaar in november 
collecteren. 
Op 20 november a.s. (de zondag waarop we de overledenen zullen 
herdenken) is er de collecte voor de Lisette Vroege Stichting. 
In 1998 is de Lisette Vroege Stichting opgericht met als doel het op 
respectvolle wijze voortzetten van de levensinstelling van Lisette Vroege 
(geboren in 1965 en vermist sinds 1992). 
Dit vindt plaats door middel van financiële en materiële hulp aan 
gehandicapte, kansarme kinderen die fysiotherapeutische behandeling 
nodig hebben. 
De Lisette Vroege Stichting steunt sinds maart 1999 financieel en met 
andere middelen het fysiotherapiecentrum van de Integrated Highschool 
te Narasaraopet  in India. 
 
 
de Diaconie. 
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Jeugdwerk 

 

 
Kids in Action 
Iedere laatste zondag van de maand en de feestdagen is er KIA. We 
vertellen een verhaal, denken samen na over wat we ervan kunnen leren 
en we doen een knutsel of spel. Het is altijd fijn om elkaar te zien en te 
delen dat we bij elkaar horen!  
Is het lang geleden dat je bent geweest en vind je het spannend? Vraag 
dan of papa of mama aan de leiding vraagt om voor de kerk begint even 
naar je toe te komen. Dat doen we graag! En natuurlijk mogen papa en 
mama ook mee naar KIA, dat is namelijk heel erg leuk! 
 
Voor informatie over KIA kun je contact opnemen met jeugdouderling 
Annelies Speekenbrink: 06-24542352 (ook whatsapp en signal).   
 
KIA data 2022/2023 
11 september - Startzondag 
25 september  
30 oktober  
27 november  
25 december - Kerst  
29 januari  
26 februari  
26 maart  
9 april - Pasen 
30 april  
28 mei - Pinksteren 
25 juni  
In juli en augustus is er geen KIA. 
 
Heel hartelijk groet van de leiding:  
Ilona, Jessica, Mirjam en Annelies  
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Tieners 
Van 10 tot 14 jaar is er voor de tieners tijdens de dienst een apart 
programma. We zijn hier mee gestart omdat we merken dat het 
programma van de KIA niet goed meer aansluit bij deze leeftijdsgroep.  
Op iedere KIA zondag is er daarom altijd óók een programma voor de 
tieners. Dus kom gerust mee naar de kerk! 
 
Alphense Squad 
Wat doe je als je geen zin hebt in vroeg op staan op je vrije zondag? En 
je wil met leeftijdsgenoten een goed gesprek voeren? Dan kom je naar de 
Alphense Squad! 
We stellen elkaar lastige vragen en geven zo eerlijk mogelijk antwoord. 
Dat we het niet altijd eens zijn, is alleen maar goed: iedere mening is even 
waardevol.  
Afgelopen jaar hebben we Halloween gevierd in de kerk en we zijn heel 
fanatiek met bingo. We doen een Kahoot, spelen Party&Co of Over de 
streep. Het maakt niet uit wat we doen, het gaat erom dat we leren van 
elkaar.  
We zien elkaar om de week op zaterdagavond van 20:00 tot ongeveer 
21:30 in de achterzaal van de kerk. De data staan in de weekbrief.  
Ook aansluiten? App Annelies even: 06-24542352. Welkom! 
 
Jongeren 
Vind je het interessant om met anderen van gedachten te wisselen over 
het geloof en/of wil je graag iets van vrijwilligerswerk doen in de kerk? We 
zijn op zoek naar jongeren die samen met ons willen kijken hoe we ons 
aanbod kunnen uitbreiden. Goed idee? Neem contact op met Annelies: 
Whatsapp 06-24542352.  
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Nieuwe medewerkers voor de Commissie Aandacht 
 
In onze gemeenschap kennen we elkaar van de ontmoetingen in en na de 
dienst op zondag. Of we leren elkaar beter kennen wanneer we meedoen 
in een studiekring, een lezing bijwonen, deel uitmaken van de cantorij, de 
Hof van Eten bezoeken, er zijn heel veel mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten, samen inhoudelijk te verdiepen of betrokkenheid en 
belangstelling voor elkaars wel en wee uit te wisselen. 
De basis van de persoonlijke belangstelling die we elkaar gunnen zie je 
terug in de groep mensen die we de Commissie Aandacht noemen. Een 
(te) klein groepje gemeenteleden dat systematisch aandacht organiseert 
voor wel en wee. Voor aandacht bij een verjaardag, maar ook voor een 
betrokken bezoekje bij verdriet. Die aandacht vormt de basis van de 
persoonlijke verbinding tussen de leden van onze gemeente onderling. 
De contacten die er in dit verband ontstaan zijn altijd maatwerk. Natuurlijk 
geen plichtmatig bezoek, juist niet. 
De leden van de Commissie Aandacht, we streven naar 12 tot 15 vaste 
medewerkers, komen vier keer per jaar bij elkaar. Om gegevens uit te 
wisselen, ervaringen te delen en soms aangevuld met een gespreksthema 
met een gast aan tafel. 
Tweemaal per jaar organiseert de commissie een lunch voor alle 
gemeenteleden om met elkaar onze betrokkenheid en verbinding te 
vieren. 
De Commissie Aandacht wil graag kennismaken met gemeenteleden die 
onze opdracht kunnen helpen uitvoeren. Een kleine, of grotere, bijdrage 
in tijd, is mogelijk. Stuur een mailtje naar jannekeverleng@gmail.com of 
bel naar 06 13371358 
 
Met vriendelijke groet, Janneke Verleng-Kool, 
Voorzitter Kerkenraad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jannekeverleng@gmail.com
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Vrijwilligers 
 
Tja, hoe moet een kerk functioneren zonder vrijwilligers? 
 
Een voetbalclub heeft vrijwilligers, een hockeyclub heeft vrijwilligers, de 
tennisvereniging heeft vrijwilligers, de padvinderij heeft vrijwilligers en ga 
zo maar door. 
Zonder die vrijwilligers zouden al die verenigingen niet kunnen bestaan! 
Of het nu autodienst is, in de kantine staan of het veld onderhouden, al 
die mensen zijn nodig. En weet u wat daar zo mooi aan is? Er ontstaat 
een enorm samenhorigheidsgevoel: want met elkaar houd je de club in 
stand. 
 
U begrijpt natuurlijk al waar ik naar toe wil: in een kerkgemeenschap is het 
niet anders: ook dáár moeten we met elkaar de handen uit de mouwen 
steken. 
En dat gebeurt gelukkig ook al jaren, maar momenteel komen we zo her 
en der wat handen te kort. En dát komt weer doordat velen die zich al jaren 
hebben ingezet voor de kerk, hun taken hebben neergelegd. Tijd voor 
nieuwe mensen. Het betekent ook dat al het werk nu door een relatief klein 
clubje gedaan wordt. Dat lukt, tot nu toe, aardig goed, maar is niet wat we 
eigenlijk willen. En laten we wel zijn, het is ook niet gezond dat onze mooie 
gemeente op een paar mensen leunt. U wilt toch ook weleens een ander 
gezicht zien? 
En als er wat meer “handen” zijn dan wordt de last voor iedereen wat 
minder, zo werkt dat nu eenmaal. Dus ook in deze starteditie van Kerk In 
Uitvoering doen we een dringend beroep op u. 
Het hoeft niet structureel te zijn, maar als er taken zijn waarvan u denkt: 
“hier wil ik wel eens aan meedoen” geef dat aan bij één van de leden van 
de kerkenraad. 
Zo kunnen wij een oproeplijst maken en zijn we wat geruster op het reilen 
en zeilen van onze gemeente. U mag ook een keer meekijken met een 
taak die u wel wat lijkt, om te zien of het inderdaad iets voor u is. 
We willen tenslotte over 10 jaar nog steeds een mooie bloeiende 
gemeente zijn! 
 
Maartje Hesseling, scriba 
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Jacqueline van Gemeren-Meijer, Diaken 
 
In dit stukje stel ik mij aan u voor. Ik ben Jacqueline van Gemeren- Meijer. 
Sinds begin dit jaar ben ik Diaken en lid van de Kerkenraad van de 
Oudshoornse kerk. Na de verhuizing naar de Hooftstraat zijn wij lid 
geworden van de gemeente van de Oudshoornse Kerk. In de 
beroepingscommissie voor de nieuwe predikant viel mij de prettige 
samenwerking en de goede sfeer op. Toen ik gevraagd werd voor de 
Kerkenraad heb ik hier positief op geantwoord. 
In 1978 ben ik in Alphen aan den Rijn gaan wonen. Ik kreeg een baan als 
docent in het basisonderwijs. In 1979 ben ik getrouwd met Aja van 
Gemeren. Wij hebben 3 kinderen en inmiddels 3 kleinkinderen. In het 
onderwijs ben ik groepsleerkracht, intern begeleider, remedial teacher en 
ambulant begeleider geweest. Naast mijn werk heb ik veel vrijwilligerswerk 
gedaan. 
Inmiddels zijn wij beiden met pensioen. 
Ik ben lid van de overkoepelende Centrale Clientenraad Verwanten van 
Ipsedebruggen. Een mooie en intensieve taak. 
Naast het vrijwilligerswerk heb ik ook hobby’s. Ik geniet van onze 
vakanties in de bergen, ook skivakanties, samen of met de hele familie, 
culturele uitjes, muziek, film, theater, wandelen, sociale contacten, en 
wekelijks zingen in een koor voor klassieke muziek. Ik denk dat u mij nu 
al een beetje kent. Wij zullen elkaar zeker de komende tijd gaan zien en 
spreken. 
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Mijn geloof 
 
Het geloof is in onze moderne tijd een moeilijke zaak. 
In de middeleeuwen met weinig kennis van heelal en natuur was het 
gemakkelijker om te geloven. Ook voor kleine kinderen, mensen met een 
beperkt verstand en natuurvolkeren is geloven, denk ik, gemakkelijker. 
Voor de tegenwoordige “intelligentia” is geloven veel moeilijker. Mijzelf wil 
ik niet onder die hoog-ontwikkelde groep rekenen, maar ik denk wel over 
veel zaken na, zoals over de Bijbel. 
Zo geloof ik, dat het oude testament door mensen met de kennis die zij 
hadden en waarschijnlijk geïnspireerd door Gods geest, geschreven is. 
Vooral het scheppingsverhaal zit knap in elkaar, maar is verre van 
wetenschappelijk verantwoord. Ik zie de schepping dan ook als een 
doorlopende evolutie, die door God geleid wordt. 
In het oude testament leren we God wel kennen, maar Jezus heeft, als 
Gods zoon, in het nieuwe testament het oude testament als het ware 
praktisch toepasbaar gemaakt en zijn leven voor ons opgeofferd. 
Nu zijn er een aantal vragen, waarvoor mijn verstand niet toereikend is, 
zoals: 
Waar eindigt het heelal? 
Wanneer begon en eindigt de tijd? 
Wat een wonder is de ”levende natuur”! 
Hoe zit het met het “hiernamaals”? 
Hoe moeten we ons God voorstellen? 
(Wat dat laatste betreft: We kunnen met een theelepeltje (ons beperkte 
verstand) toch niet de zee (de almachtige God) opscheppen?) 
Voor mij zijn dat allemaal mysteries, waarop niemand een antwoord kan 
geven. 
Daarom zeg ik:  
‘Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land.” 
maar: 
“Er is een land van louter licht!” 
 
Ries Karsemeijer 
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Is de vrijzinnigheid zouteloos?   
 
In het recent verschenen nummer van VrijZinnig, uitgave van de 
Vereniging van  Vrijzinnige Protestanten (VVP Nederland) stond een 
artikel met de prikkelende kop: Wanneer is de vrijzinnigheid uitgestorven?   
Het artikel is van de hand van de emeritus predikant ds. Paul Saraber, die 
onder andere de gemeente van de Oude Kerk in Naaldwijk diende.    
In plaats van uitgeblust te zijn vanwege mijn leeftijd brandt het bijbels vuur 
als nooit tevoren in mijn lijf, schrijft  Saraber.  Woede overvalt mij. Het hele 
kerkelijk bedrijf met zijn liturgische kalender,  jaar in, jaar uit. Advent, kerst, 
40 dagentijd, Pasen, Pinksteren enz. Zondag voor gebed van de eenheid. 
Bullshit. Het is een gepasseerd station. In alles mis ik het zout.  De 
vrijzinnigheid: lief en aardig. Niks mis mee, maar ook dat is naar mijn idee 
verworden tot een religieuze zelfbevredigingsclub. Het is tijd voor een 
nieuwe reformatie! Het zout der aarde zijn betekent in zijn visie daar ook 
politieke consequenties aan verbinden. Vrijzinnigheid is in zijn ogen 
vrijblijvendheid terwijl het de luis in de pels zou moeten zijn.  Politiek hoort 
echter niet op de kansel thuis  is in het algemeen  de vrijzinnige opvatting. 
Volgens hem  is de kerk nog maar een flauw aftreksel van wat ooit zout 
had moeten zijn. Met zijn artikel wil hij de vrijzinnig gelovende  mensen 
een wake up call geven. Wakker schudden. Maar hij vreest dat het einde 
van de vrijzinnigheid nabij is. Lang zal het niet meer duren, omdat een 
visioen ontbreekt. Dit kort samengevat de inhoud van zijn artikel.  
Ik moest het wel allemaal even laten bezinken dat  ik kennelijk behoor  tot 
een vrijblijvende religieuze zelfbevredigingsclub zonder visioen die niet 
doet wat het zou moeten doen namelijk de luis in de pels zijn bij hen die 
de macht hebben. Laat ik beginnen te zeggen dat ik waardering heb voor 
de ongezouten mening , om die term te gebruiken, die Paul Saraber hier 
geeft. De waarde van vrije meningsuiting is een groot goed en prima dat 
het werd geplaatst in het blad van de VVP. Als je met je artikel wakker wil 
schudden is het  denk ik ook onvermijdelijk dat je niet mis te verstane 
prikkelende woorden gebruikt.  Wees vooral  maar duidelijk! Maar de 
vraag is of hij ook gelijk heeft?  
Het eerste wat bij mij opkwam  was  dat hij met het opgeplakte etiket 
onrecht doet aan heel veel vrijzinnige gelovigen die zich al of niet in 
georganiseerd vrijzinnig verband  inzetten om het vrijzinnig gedachtegoed 
levend te houden en ook bepaald niet schuwen het daarbij te laten. Die 
individueel,  maar ook via zijn of aar  vrijzinnige organisatie of 
geloofsgemeenschap, een  stem laten horen in het maatschappelijk  
debat. Het hoort  mijns inziens ook bij vrijzinnigheid om je bewust te zijn 
van je individuele verantwoordelijkheid en op basis daarvan keuzes te 
maken. Ik  kijk  met bewondering en respect naar individuele leden van 
vrijzinnige organisaties en geloofsgemeenschappen die  lokaal, regionaal 
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en landelijk wel degelijk in mijn ogen gestalte geven aan het zout der aarde 
te willen zijn.  
Die op basis daarvan ook wel politieke keuzes maken.  Maar dat wil 
allemaal nog niet zeggen dat de spiegel die Paul Saraber  voorhoud 
helemaal onterecht is.  Want zijn vrijzinnige geloofsgemeenschappen niet 
wat gezapig en vaak naar binnen gericht?  Is er niet  sprake van een teneur 
in de trant van  ‘het zal onze tijd wel duren?’.  
‘Jullie zijn het zout van de aarde’  zei Jezus  (Matteüs 5:13). Om eraan toe 
te voegen: Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer tot 
zout gemaakt worden?   
 
Wat is het zoutgehalte van de vrijzinnigheid?  Zijn wij als vrijzinnige 
gelovigen zouteloos geworden  waardoor er geen kracht meer vanuit 
gaat? Ik blijf maar even weg van de vraag wat vrijzinnigheid is. Dat is op 
zichzelf nog niet eens makkelijk te beantwoorden.  Over wie hebben we 
het trouwens als het over de vrijzinnigheid gaat? De georganiseerde 
vrijzinnigheid  zoals de VVP , beweging van eigentijds geloven of de 
geloofsgmeenschappen van  Vrijzinnigen Nederland of de Remonstrantse 
kerk of de Protestantse gemeenten van vrijzinnige signatuur of gewoon  
alle mensen die een vrijzinnige levenshouding voorstaan?  Het beste is 
misschien om voor een mogelijk antwoord dicht bij huis te blijven en naar 
onszelf te kijken in de zin van de georganiseerde vrijzinnigheid waar wijzelf 
deel van uitmaken.   Zou misschien de conclusie van Saraber  
gerechtvaardigd zijn dat het vuur van vroeger, als het gaat om een 
vrijzinnige geluid te laten horen,  en de daaraan gekoppelde daadkracht  
heden ten dage nogal eens ontbreekt?  En hoe komt dat dan? Ik denk niet 
dat er één antwoord op is.   
 
Ons zout kan onder andere  vermengd zijn  
met de realiteit van krimp en vergrijzing, 
minder inkomsten en de zorg over het 
voortbestaan. Dat geldt natuurlijk niet alleen 
vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Op een 
paar uitzonderingen na hebben veel kerken 
met teruglopende ledenaantallen  te maken. 
Het omzien naar elkaar heeft,  is mijn indruk ,  
een hogere prioriteit gekregen dan uit te 
dragen waar we nu eigenlijk voor staan. In dat 
omzien naar elkaar zit volgens mij nog wel 
degelijk veel zoutkracht.  Misschien is het nog 
wel de belangrijkste pijler waarop kerken en 
geloofsgemeenschappen het  heden ten dage 
vol weten te houden. Maar het ontslaat ons 
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daarmee  natuurlijk niet van de verantwoordelijkheid  om, zoals de 
boodschap van het evangelie luidt,   bijvoorbeeld onze stem te verheffen 
tegen het onrecht in de wereld.  
Ik denk dat het ons allemaal wel eens, net als Saraber,  overkomt. Ineens 
ergens woedend over worden en het machteloze gevoel dat je niet weet 
wat je op je eentje zou kunnen  doen. Daar kan je je dan bij neerleggen of  
bijvoorbeeld de politiek opzoeken  om te kijken of je daar gehoord kan 
worden.  Het vertrouwen in de politiek is momenteel echter erg laag zoals 
peilingen uitwijzen.  Van mij mogen de kerken in het algemeen  best meer 
hun stem laten horen. Het geloof is niet iets voor achter de voordeur of 
alleen op zondag. Geloven is nog altijd een werkwoord dat gedaan moet 
worden! De voorspellingen  dat de kerk zonder ingrijpende  verandering in 
de toekomst een randverschijnsel zal zijn komt me niet onwaarschijnlijk 
voor.  Het huidige kerk zijn met zijn liturgische kalender echter afdoen als 
allemaal bullshit , zoals Saraber dat schrijft , is wel heel kort door de bocht!  
Vrijzinnige organisaties, vrijzinnige kerken en geloofsgemeenschappen 
zullen in hun huidige vorm misschien uitsterven. Maar niet het verlangen 
naar vrijheid en ruimte om anders te denken en te geloven en niet van 
alles voorgeschreven te willen krijgen. Voortdurend het zout der aarde te 
moeten zijn kan een mens trouwens  aardig nekken. Want dat lukt zelden 
helemaal. Hoe hoger je de lat legt voor jezelf of voor anderen, des te erger 
kunnen de verwijten en het gevoel van tekortkoming zijn. Hoe goed moet 
een mens eigenlijk  zijn en wie bepaalt trouwens wat goed is? Het zout 
der aarde te moeten zijn is in feite ook een dogma.  
De vrijzinnigheid is lief en aardig zegt Saraber , daar is niks mis mee, maar 
wel suggererend dat je daar niet veel mee opschiet.  Ik weet niet of dat lief 
en aardig trouwens minder geldt voor de niet vrijzinnigen. Maar ik weet 
wel dat zonder liefde, nog altijd de kernboodschap van het evangelie,  we 
niet het zout der aarde kunnen zijn en ook niet tot een gezamenlijk visioen 
kunnen  komen. Liefde is het wapen dat we als gelovigen kunnen inzetten. 
En het wordt  gelukkig ook ingezet. Maar  het kan  soms vast  wel meer 
worden  ingezet altijd  rekening houdend met ieders talenten en 
mogelijkheden.   
Ik kan het op dat punt  nog wel met Saraber eens zijn. We kunnen best  
denk ik ondanks onze beperkingen als vrijzinnige  gelovigen wat actiever 
worden. We kunnen ook gezamenlijk  de politiek  aanspreken als er 
onrecht wordt ervaren.  Als er bijvoorbeeld meer naar de regels dan naar 
de mensen wordt gekeken.  
Laten we daarom,  om met de woorden van Paulus te spreken, blijven 
trachten, met onze mogelijkheden,  het licht van de wereld  te zijn en ons 
ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de 
wapens van het licht (Rom. 13:13).  Opdat we niet als zouteloos worden 
ervaren.           Dick Peters         
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Margaretha Wilhelmina van Wermeskerken 1913-2006 
 
 
In het lange bestaan van de Oudshoornsde Kerk 
zijn er veel mensen geweest die van bijzondere 
betekenis voor het kerkgebouw en/of de kerkelijke 
gemeente zijn geweest en die vervolgens in de 
vergetelheid zijn geraakt. Zo gaat dat nu eenmaal. 
Soms is er een aanleiding dat een persoon in 
herinnering wordt geroepen.   Recent vroeg 
iemand me wie toch Margreet van Wermeskerken 
was waar een gelijknamig Fonds  naar is 
genoemd. Dat Fonds werd na haar overlijden 
opgericht. Margreet  had bepaald dat haar 
vermogen ten goede moest komen aan de 
(vrijzinnige)  jeugd. Zo profiteert één van mijn 
vorige gemeenten (Maasdijk) nog elk jaar van een subsidie uit dat Fonds 
ten behoeve van activiteiten voor de Maasdijkse jeugd. Maar het Fonds 
heeft in de loop der jaren al heel wat vrijzinnige doelen gesteund. Wie was 
Margreet van Wermeskerken?   
Zij bracht haar jeugd door in de vlak bij de kerk gelegen in 1844 gebouwde 
villa ‘Rijnoord’ op de plaats van het huidige ziekenhuis met die naam. 
Margreet ging naar de aan de andere  kant van de kerk gelegen Lagere 
School en aansluitend nog twee jaar in hetzelfde gebouw naar de MULO. 
De aan de Oudshoornse Kerk verbonden zondagschool werd bezocht  en 
ze nam deel aan het vrijzinnig jeugdwerk en kampwerk.  
 
Ik maakte voor het eerst met haar kennis naar aanleiding van een artikel 
dat ik in 1997 voor het blad ‘De Viersprong’ van de Historische Vereniging  
Alphen over die Lagere School schreef. Het schoolgebouw zou toen 
worden gesloopt en dat was weer aanleiding voor een reünie van 
leerlingen van de eerste klas van 1952 waar ik ook deel van uitmaakte. In 
die tijd bleven de leerlingen zes klassen op een paar zittenblijvers na 
onveranderd dezelfde.  Margreet van Wermeskerken reageerde op mijn 
artikel met een verhaal over haar eerste klas te weten die van 1919! Liefst 
33 jaar eerder. En beiden maakten we juffrouw Van Vliet mee die Kaatje 
werd genoemd. In die jaren gingen de veranderingen niet zo snel als 
tegenwoordig. Allebei leerden we lezen  met de Aap-Noot-Mies-leesplank, 
hadden min of meer dezelfde soort schoolreisjes en brachten een aubade 
op Koninginnedag met een optocht en een versierde fiets. Margreet 
eindigde haar artikel met de woorden dat de school evenals  de 
Oudshoornse Kerk haar na aan het hart lag. Reden om wat nader stil te 
staan bij het leven van  die bijzondere vrouw daarbij onder andere 
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geholpen door een interview  met haar dat in 2003 verscheen in het  boek 
VerledenHeden, Portretten van Alphenaren en oud-Alphen geschreven 
door Sandra  Visser en uitgegeven door het Alphens Nieuwsblad/Rijn en 
Gouwe.  
 
De vader van Margreet was dorpsarts voor de mensen van Oudshoorn en 
de Gnephoek en deed vanuit villa Rijnoord de huisbezoeken nog per 
koets. Hij  werd gereden door een koetsier die tevens tuinman was. Er 
waren ook dienstmeisjes.  
Dokter Willem van Wermeskerken (1883-1968) hield spreekuur in de grote 
serre achter het huis. Ik kan me dat zelf nog herinneren omdat ik als kind 
door hem behandeld werd voor ‘schurft’ dat toen veel voortkwam.  
 
Margreet had een geweldige jeugd in dat imposante huis met die grote 
tuin zoals ze zelf vaak benadrukte. Ze heeft zich desondanks  als kind niet 

bevoorrecht gevoeld. Ze zat 
net als ieder ander op school 
en in de kerk met alle rangen 
en standen door elkaar heen. 
Margreet en haar broer Koos 
werden al vroeg betrokken bij 
de werkzaamheden in de 
drukke apotheekhoudende 
praktijk. Ze mochten onder 
andere allerlei poeders in witte 

velletjes vouwen. Op haar dertiende ging ze naar de christelijke HBS in 
Alphen. Ondanks dat ze vrijzinnig was, werd ze toegelaten!  Na de HBS 
ging ze theologie in Leiden studeren. Ze wilde predikant bij de Hervormde 
Kerk worden. Helaas had ze alleen geen gevoel voor talen en zakte ze 
keer op keer voor de tentamens Latijn en Grieks. Ze zwaaide vanwege die 
reden om naar de studie medicijnen. In de zomer van 1942 studeerde ze 
op 29 jarige leeftijd af. Twee dagen na het behalen van haar bul werd haar 
vader,  die anti-Duits was,  gegijzeld. ‘Greetje het is zover’ zei haar vader, 
‘jij doet de praktijk’. Er brak voor haar een moeilijke tijd aan. Vader weg, 
haar zusje Nellie overleed kort daarna en haar jongste broer zat 
ondergedoken bij de  boeren om aan de arbeidsinzet te ontkomen.     
 
Na de oorlog, toen haar vader zijn praktijk weer hervatte, ging ze verder 
studeren voor kinderarts en nog weer later voor psychiatrie omdat ze meer 
wilde begrijpen van de geest van de mens. Haar werk heeft haar veel 
voldoening gebracht. Ze keek met tevredenheid op haar leven terug.  Ze 
werkte en woonde ook vele jaren buiten Alphen in Amsterdam maar bleef 
altijd belangstellend  in de Oudshoornse Kerk. Ik ontmoette haar daar bij 
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verschillende evenementen. Begin 2000 schonk ze aan het ziekenhuis 
Rijnoord  nog een nieuw toegangshek zoals deze voordien bij de ingang 
van haar ouderlijk huis had gestaan.  Het hek en de zuilen zijn nog altijd 
te bewonderen aan de Oudshoornse weg.  
 
Na haar overlijden in 2006 werd ze begraven op de Oosterbegraafplaats 
in Alphen. Als ik wel eens over de begraafplaats loop passeer ik haar 
eenvoudige steen. Die past bij de zo haar kenmerkende  bescheidenheid.   
Het bericht van haar overlijden dat ik via Internet recent onder ogen kreeg  
was eveneens zeer sober. Wat ik niet wist is dat ze een periode getrouwd 
is geweest. ‘Weduwe van G.J. Botterweg” stond er op de kaart. Goed om 
haar even in herinnering geroepen te hebben. 
 
Dick Peters    
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Muziek door het jaar heen 
 
Muziek en religie versterken 
elkaar, is mijn ervaring. Ze 
kunnen ook bijna niet zonder 
elkaar. Soms kan een tekst pas 
haar volledige reikwijdte 
krijgen als er muziek aan wordt 
toegevoegd. Soms ook maakt 
muziek door het spelen van 
een bekende melodie woorden 
even overbodig. En soms zijn 
zelfs wolken van ogenschijnlijk 
losse klanken genoeg om een 
religieuze verwondering 
teweeg te brengen. In onze 
mooie en van prachtige 
akoestiek voorziene kerk komt 
muziek fantastisch tot zijn 
recht. Met een monumentaal 
orgel en een fijne vleugel 
kunnen we heel veel 
toevoegen aan de erediensten. 
En dat doen we dan ook, 
waarbij ik u als gemeente 
nadrukkelijk aanmoedig om 
met suggesties aan te komen 
waar het uit te voeren muziek 
betreft. Iets wat u gehoord heeft en wat u raakte, deel het met me en we 
gaan kijken of we iets mee kunnen doen.  
 
Ik ben ontzettend blij dat we weer een cantorij in het leven hebben kunnen 
roepen. We repeteren (vrijwel) iedere woensdagavond van 20.00 tot zo’n 
beetje 21.30 uur of daaromtrent. We willen bijdragen aan de erediensten 
in onze kerk en we doen ons best om daarin goed voor de dag te komen. 
Als het u een goed idee lijkt om mee te doen, kom dan eens langs op een 
repetitie en luister of doe meteen mee. Dan proberen we het uit, voel u 
welkom! Wilt u vooraf van alles vragen over het hoe en wat van de cantorij, 
neem dan gerust contact op met ondergetekende op 06-53610787 of 
adh@hesrec.nl 
 

mailto:adh@hesrec.nl
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Naast ‘wijkgemeente’ zijn we ook in zekere zin een cultureel baken in het 
drukke dagelijkse leven van Alphen aan den Rijn en omstreken. Die 
functie kan best nog wel een zetje gebruiken. De Stichting Cornelis de 
Vlaming organiseert jaarlijks een aantal prachtige concerten met veelal 
bekende musici die ook in de grote zalen spelen. Ondergetekende 
probeert daarnaast ook een podium te bieden aan minder bekende, soms 
beginnende performers, omdat de culturele verarming van Nederland mij 
zorgen baart. Ik weet wat er voor nodig is om muziek op een 
aansprekende en verzorgde wijze tijdens een concert tot leven te brengen. 
En die kennis, dat besef, wil ik delen met u, onze gemeenteleden en zeker 
ook met de mensen die in kerkelijke zin niet zoveel hebben met onze kerk. 
Het is mijn overtuiging dat groei van dit besef bij zoveel mogelijk mensen 
helpt om meer muziek te willen beleven. En dat helpt vervolgens om 
minder bekende en beginnende musici meer plaats te geven in onze 
dagelijkse bezigheden.  
 
 
Het komende jaar organiseren we weer een aantal concerten volgens ons 
inmiddels bekender wordende recept: een uur, 5 kwartier goede muziek, 
gevolgd door een uiterst gezellige nazit met een hapje en een drankje. 
Daarbij is het de bedoeling dat het publiek daadwerkelijk in gesprek kan 
gaan met de musici die ze even tevoren in actie hebben gezien en 
gehoord. Nu hebben we nog iets bedacht om deze concerten extra onder 
de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen. Die ‘we’ zijn Peter 
Kwanten, Ben van der Goes en ondergetekende. Peter en Ben zijn 
gepassioneerde geluids- en video techneuten met een grote liefde voor 
muziek. Met elkaar hebben we Podium Oudshoorn bedacht.  
 
Podium Oudshoorn heeft als doel de afstand tussen uitvoerende musici 
en hun publiek te verkleinen en zodoende meer publiek op de been te 
krijgen. En hoe doen we dat? Uiteraard door het organiseren van 
concerten. Maar daarnaast door de musici het hemd van het lijf te vragen. 
Door hen de kans te geven zichzelf voor te stellen, hun dromen, ambities 
en keuzes toe te lichten zodat we als publiek als het ware dichterbij kunnen 
komen.  
We hebben de ambitie om zo’n 4 keer per jaar een tv-programma met de 
naam Podium Oudshoorn op te nemen in samenwerking met de eerder 
genoemde technici. Dit programma bestaat uit interviews met en ‘kleine’ 
optredens van musici die ook concerten komen geven in onze kerk. Met 
uiteraard ook weer een nazit met hapje en drankje. Van dit programma 
worden de opnames via diverse websites en enkele regionale televisie 
gestreamd en uitgezonden.  
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Ter promotie van onze Oudshoornse Kerk als Muziektempel aan de Rijn: 
Op 30 oktober aanstaande om 15.00 uur zal de eerste opnamemiddag 
worden gehouden. 
Volg onze website www.oudshoornsekerk.nl/muziek/concerten voor meer 
informatie die de komende tijd zal worden bekend gemaakt. We hopen op 
veel aandacht en op uw aller aanwezigheid. Een mooie kans om uw 
vrienden en familie uit te nodigen om dit mee te komen maken. Zo kunnen 
we het culturele belang van ons monumentale bezit optimaal tot zijn recht 
laten komen. 
 
Concerten 
Er zit nog van alles in de planning, maar om te beginnen is er op zaterdag 
24 september 2022 20.00 uur een concert door het Leiderdorps 
kamerkoor Cappella Frui Cantus met betoverend mooi hedendaagse 
meerstemmigheid, begeleid door piano en cello.  
Op zondagmiddag 6 november hoopt ondergetekende u te verblijden met 
een prachtig romantisch programma met muziek van Rachmaninov, 
Tsjaikovski, Kui en Piazzola. Samen met Tamara Obreskova, sopraan en 
Arkadij Gankin op accordeon.  
Op de website volgt nadere informatie!  
Even pas op de plaats hier: grote dank aan René van Elk die onze website 
steeds up2date weet te houden! Meer concerten volgen! 
 
Roder Jongenskoor 
Op zondagmiddag 11 december 2022 zal het beroemde en volgens 
Engelse koortraditie zingende Roder Jongenskoor weer een Even Song 
verzorgen. Dat is een geheel Engelstalige kerkdienst in het teken van 
Advent, die wordt geleid door onze eigen predikant, ds. Leo Webbink. De 
dienst wordt mede mogelijk gemaakt door het Ina van Damfonds, uiteraard 
houden we een collecte om de financiële uitdaging binnen de perken te 
kunnen houden. Volg ook hiervoor onze website en de weekbrief! 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, Ad Hesseling 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.oudshoornsekerk.nl/muziek/concerten
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Concerten 
 
Locatie:  Oudshoornse kerk te Alphen aan den Rijn 
Aanvang:  20.15 uur / kerk open 19.45 uur 
 
Voor het kamermuziekseizoen 2022-2023 heeft de Culturele Stichting 
Cornelis de Vlaming een mooi en afwisselend programma samengesteld 
met muziek uit de 17de eeuw tot eind 20ste eeuw.  
De volgende ensembles zullen bij ons optreden:  
 
22 september : Combattimento; programma Händel in Italië. 
13 oktober  : Brisk blokfluitensemble: Four in One, canons, fuga’s,  

  imitaties.  
17 november : Lumaka Ensemble: programma “Oostwaarts”. 
23 februari  : Wiener Mozart Trio: o.a. Mozart, Rachmaninoff. 
16 maart  : Ensemble Fantasticus: programma “Dimanches chez  

  Louis XIV’.  
20 april  : Calefax ensemble met hun programma “Een eeuw  

  geleden”.  
 
Wij hopen dat u hieruit een keuze kunt maken of een abonnement gaat 
kopen en zien u graag weer op 22 september 2022.  
Kaartverkoop begint medio augustus https://www.cornelisdevlaming.nl of 
via de mail penningmeester@cornelisdevlaming.nl 
 
Namens het bestuur van de  
Culturele Stichting Cornelis de Vlaming,  
Rob Fruman, voorzitter.  
 

 
    

 
 
 
  
 
 
 
 

https://www.cornelisdevlaming.nl/
mailto:penningmeester@cornelisdevlaming.nl
https://evorepro.us12.list-manage.com/track/click?u=a4521544a0de30e36e8072707&id=bb107d5325&e=661ab16644
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Hof van 
Eten (elke 3e woensdag van de maand) 

U bent van harte welkom op 21 september, 19 oktober en 16 november 
van 12.00 tot 14.30 uur in de achterzaal van de Oudshoornse Kerk. In 
december vindt er geen Hof van Eten plaats.  Heeft u belangstelling 
vergeet u dan niet eerst aan te melden bij Tineke v.d. Kwaak telefonisch: 
06 23210589 of bij ondergetekende per mail: l.marcin@tiscali.nl)  

Wat wij u aanbieden is een drankje, voorafje, lunch, dessert, koffie met 
wat lekkers. Elke maand is het weer een ander menu. En natuurlijk een 
hoop gezelligheid en dat voor € 5,- per persoon. Heeft u belangstelling om 
dit een keer mee te maken en houdt u ook van gezelschap en een praatje 
met degene die straks naast u zit? Schroom dan niet om ons te 
benaderen. Er is altijd een plekje voor u.  
 
Namens de werkgroep Hof van Eten 

Loes Marcin, gastvrouw/penningmeester 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:l.marcin@tiscali.nl
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Weer koffie met aandacht…. 

Iedere eerste woensdag van de maand wordt er een ontmoetingsochtend 
gehouden waarbij dikwijls een spreker aanwezig is met een meer of 
minder luchtig onderwerp. Deze ochtend staat open voor alle 
gemeenteleden en voor iedereen die geïnteresseerd is in wat onze 
wijkgemeente te bieden heeft. 
Bovenstaande tekst kunt u o.a. terugvinden op de website van onze 
gemeente.  
Voorafgaand aan het afscheid van Marijke Kwant in mei 2021, werden er 
onder de leden van de kerkenraad de commissies verdeeld waar Marijke 
normaliter aan deelnam. Vanaf dat moment waren de eerste 
woensdagochtenden van de maand geblokkeerd in mijn agenda. Zoals 
bekend, door alle tegenslag rondom de coronaperiode, duurde het echter 
even voordat de ochtenden weer fysiek konden plaatsvinden.    
In juli 2021 was het echter weer zover en gelukkig werden de eerste 
bezoekers weer hartelijk welkom geheten door Adrie en Nelly. Gedurende 
de maanden die volgenden, groeide het aantal bezoekers ook. Zo nu en 
dan kwam er een spreker waaronder onze nieuwe predikant ds. Leo 
Webbink, maar bovenal werd het contact met elkaar en het samenzijn 
enorm gewaardeerd. Met regelmaat komt er iets lekkers op tafel voor bij 
de koffie en hopelijk zal een dergelijke lange covidpauze niet meer in de 
herhaling vallen komend jaar. 
In de ‘rustige’ zomervakantiemaanden gaan de ontmoetingsochtenden 
gewoon door en bent u van harte welkom vanaf 10.00u, we zien u graag 
(weer) terug! 
 
Margriet Zondervan 
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 Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk 
 
 
correspondentieadres:  
p/a Oudshoornseweg 90 
2401 LC  Alphen aan den Rijn 
secretaris.vk@oudshoornsekerk.nl 

 
IBAN: NL83 ABNA 0830167358 

 
 

Nu de Corona-periode achter de rug is pakken wij ‘als vrienden’ onze 
activiteiten weer op. Tijd om de Oudshoornse Kerk weer in beeld te 
brengen. Tijd voor ontmoeten, rondleiden, een gesprek maar vooral 
gezelligheid onder en met elkaar.  
 
Open Monumentendag op 10 september a.s.  Het thema voor Open 
Monumentendag is duurzaamheid, maar wat is duurzaam; de kerk bestaat 
al van 1665 dus duurzaam genoeg. We kunnen zeggen dat het 
monumentaal gebouw goed wordt onderhouden. Daar hebben we de 
Commissie van Beheer voor die alle voorkomende werkzaamheden 
binnen als buiten het gebouw in de gaten houdt.  
De kerk is op 10 september a.s. open van 10.00 tot 15.30 uur voor 
bezichtiging, rust en rondleiding en vergeet niet het prachtige orgelspel. 
Ook de grafkelder is opengesteld tijdens deze uren. Het orgel wordt 
bespeeld door Ad Hesseling en er is muziek! Onze gidsen staan klaar voor 
de rondleidingen of om al uw vragen te beantwoorden.  De 
rouw(familie)kamer zal (indien beschikbaar) ook toegankelijk zijn voor 
bezichtiging.  
Wilt u uw indrukken verwerken dan is dat zeker mogelijk in de achterzaal 
onder het genot (tegen kleine vergoeding) van een kopje koffie/thee of 
glaasje fris/wijn. Wilt u een herinnering aan de Oudshoornse Kerk mee 
naar huis willen nemen dan is dat mogelijk door de aankoop van flessen 
wijn (met afbeelding van de Oudshoornse Kerk) voor een bedrag ad € 6,- 
per fles. Keuze uit wit of rood.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris.vk@oudshoornsekerk.nl
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Op 6 november a.s. komt het Elijah Gospel & Soul Choir uit Alphen 
aan den Rijn.  
 
Het gospelkoor kreeg bekendheid 
door een nationaal televisie 
optreden.   
Aanvang 14.30 uur.  
De toegangskaart kost € 15,00.  
Voor nadere inlichtingen  
(eind september/begin oktober) 
verwijs ik u naar de website van 
de Oudshoornse Kerk onder 
‘informatie’. Daar ziet u de link 
naar de stichting of neem contact op met Wim Tuijn, penningmeester  
 
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 dan is uw contactpersoon Ad 
Hesseling.  
 
Bent u nog geen donateur? Denk er dan eens over na. Met een 
minimumbedrag van  € 25,- per jaar bent u donateur. Uw bijdrage komt 
zeker ten goede aan het monumentale pand en u ontvangt twee 
nieuwsbrieven per jaar.  
 
U kunt zich aanmelden door het overmaken van minimaal € 25,- op 
rekening NL83 ABNA 0830 1673 58 t.n.v. Stichting Vriendenkring 
Oudshoornse Kerk o.v.v. van uw naam en adres. Als nieuw lid ontvangt u 
van ons een kleine verrassingsattentie. Wilt u meer informatie dan verwijs 
ik u naar de website van de Oudshoornse Kerk onder ‘informatie’ ziet u de 
link naar de stichting of neem contact op met Loes Marcin, secretaris of 
ondergetekende. 

 
Wim v.d. Kwaak, voorzitter 
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Lezingen 

 
 
  
Lezingen Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk  
 
Het programma voor het seizoen 2022-2023 ziet er als volgt uit: 
 
29 september Het bezielde landschap; spiritualiteit in schilderskunst 

door Kick Bras 
27 oktober Gustav Klimt (1862-1918) en de klanken van Wenen 

door Josée Claassen 
24 november De oppasser in Artis door Job van Tol 
15 december Kerstviering 
26 januari   Natuurlijke kristallen door Peter Slootweg 
16 februari  Biografie over Godfried Bomans door Gé Vaartjes  
23 maart  Godinnen in India door Marnel Breure 
13 april  Jaarvergadering/afsluiting seizoen  
 
De bijeenkomsten vinden plaats op de donderdagen van 20.00 tot 22.00 
uur in de achterzaal van de Oudshoornse Kerk. Contributie per seizoen 
bedraagt € 22,00 per persoon. Niet leden betalen voor een lezing € 5,00 
per persoon. Heeft u belangstelling om lid te worden van de Vrijzinnige 
Studiekring of wilt u meer informatie, dan kunt u mij benaderen.  
Bij voorkeur per mail: vrijzinnigestudiekring@oudshoornsekerk.nl of 
telefonisch: 06 20746122 
 
Loes Marcin (secretaris) 
 
 
 

 
 

mailto:vrijzinnigestudiekring@oudshoornsekerk.nl


39 
 

De kerkdiensten september 2022 tot september 2023 in de 

Oudshoornse Kerk (aanvang 10.00 uur) met als predikant 

04 sep ds. M. Driessen 
11 sep ds. L. Webbink 
18 sep ds. L. Lefeber 
25 sep ds. L. Webbink 
02 okt ds. M. Kloppenburg 
09 okt ds. L. Webbink 
16 okt ds. S. ten Heuw 
23 okt ds. L. Webbink 
30 okt ds. D. Peters 
06 nov ds. L. Webbink 
13 nov ds. W. Lagrauw 
20 nov ds. L. Webbink    Laatste zondag kerkelijk jaar 
27 nov ds. H. Legrand    1e Advent 
04 dec ds. L. Webbink    2e Advent 
11 dec ds. S. ten Heuw    3e Advent 
18 dec ds. L. Heuvelman   4e Advent 
24 dec ds. L. Webbink    Kerstnacht (22.00 u) 

25 dec ds. L. Webbink    Kerstmis 
01 jan ds. S. ten Heuw    Nieuwjaar 
08 jan ds. L. Webbink 
15 jan ds. L. Kromhout 
22 jan ds. L. Lefeber 
29 jan ds. L. Webbink 
05 feb ds. M. Walburg 
12 feb ds. L. Heuvelman 
19 feb ds. L. Webbink 
26 feb ds. M. Driessen 
05 mrt ds. L. Webbink 
12 mrt ds. W. Lagrauw 
19 mrt ds. M. Kwant 
26 mrt ds. L. Webbink 
02 apr ds. M. Hofman    Palmzondag 
06 apr ds. L. Webbink    Witte Donderdag 
07 apr ds. L. Webbink    Goede Vrijdag 
08 apr ds. L. Webbink    Stille Zaterdag 
09 apr  ds. L. Webbink    Pasen 
16 apr nog niet bekend 
23 apr ds. C. van der Ven 
30 apr ds. L. Webbink 
07 mei ds. L. Kromhout 
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14 mei ds. L. Webbink 
21 mei nog niet bekend 
28 mei ds. L. Webbink    Pinksteren 
04 juni ds. M. Kloppenburg 
11 juni Nog niet bekend 
18 juni Nog niet bekend 
25 juni ds. M. Walburg 
02 juli ds. L. Webbink 
09 juli Nog niet bekend 
16 juli ds. N. Verburg 
23 juli ds. L. Webbink 
30 juli Nog niet bekend 
06 aug ds. L. Webbink 
13 aug Nog niet bekend 
20 aug ds. L. Webbink 
27 aug ds. D. Peters 
03 sep Nog niet bekend 
10 sep ds. L. Webbink 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkblad “Kerken rond Rijn en Gouwe” 
Berichten hiervoor graag doorgeven aan de scriba. 
 
Ledenadministratie: 
Voor alle wijzigingen van persoonlijke aard zoals het in- en uitschrijven als 
lid van de Oudshoornse Kerk of als er mutaties zijn, bijvoorbeeld naam- 
en/of adreswijzigingen kunt u contact opnemen met mevrouw  
L. Marcin, Valeriusplein 376, 2402 TW  Alphen aan den Rijn via 
ledenadministratie@oudshoornsekerk.nl of telefonisch 06 20746122. Zij is 
uw contactpersoon. 
 
Kerkbladadministratie: 
Voor het in- en uitschrijven alsmede naam- en/of adreswijzigingen kunt u 
contact opnemen met de heer R. Bos, Groenoord 189, 2401 AD  Alphen 
aan den Rijn of via waldruf@hotmail.com of telefonisch 0172 444888.  
Hij is uw contactpersoon voor Het Kerkblad. 

 
 

mailto:ledenadministratie@oudshoornsekerk.nl
mailto:walruf@hotmail.com
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Belangrijke adressen  

Kerkgebouw 
Oudshoornse Kerk 
tevens postadres 

Oudshoornseweg 90, 
2401 LC Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 243088 

Predikant dhr. L. Webbink 
Oostdijk 11 
3461 GP Linschoten 
tel. 06 19262566 
e-mail: dswebbink@outlook.com 

Voorzitter 
Kerkenraad 

mw. J. Verleng-Kool,  
Tjalk 8, 2401 NC  Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 432747; 06 13371358 
e-mail: praeses@Oudshoornsekerk.nl

Scriba / ouderling mw. M. Hesseling-Kuijpers     
Elzekrulzoom 5, 2403 SJ  Alphen aan den Rijn 
tel. 06 23189584 
e-mail: scriba@Oudshoornsekerk.nl

Wijkouderling mw. J. Verleng-Kool,  
Tjalk 8, 2401 NC  Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 432747; 06 13371358 
e-mail: pastoraat@Oudshoornsekerk.nl

Wijkouderling mw. G.E.J. Zondervan-Verbeek 
Hazelaarstraat 8, 2404 VR Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 479190 
e-mail: pastoraat@Oudshoornsekerk.nl

Jeugdouderling mw. A. Speekenbrink-Blonk 
Grevelingen 27, 2401 DR Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 419884 

Wijkouderling en  
Ambstdrager voor 
verpleeghuis 
Oudshoorn 

mw. F.C.M. Roeland 
Klaverhof 19, 2403 XA  Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 431629 

Voorzitter College 
Kerkrentmeesters 

Dhr. P. Lamme  
Van Eeghenstraat 23 
2406 TJ Alphen aan den Rijn 
tel. 06-27245766 
kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl 

mailto:dswebbink@outlook.com
mailto:praeses@Oudshoornsekerk.nl
mailto:scriba@Oudshoornsekerk.nl
mailto:pastoraat@Oudshoornsekerk.nl
mailto:pastoraat@Oudshoornsekerk.nl
mailto:kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl


42 

Ouderling- 
Kerkrentmeester 

dhr. A. Stijf  
Watermunt 53, 2408LS Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 443813 
e-mail: kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl

Ouderling- 
Kerkrenrmeester 

mw. H.E. van der Waal-Bruggeman 
Aziëlaan 463, 2408 HZ Alphen aan den Rijn 
tel. 06 29517980 
e-mail: kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl

Penningmeester-
ouderling 

dhr. A. Stijf  
Watermunt 53, 2408LS Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 443813 
e-mail: kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl

Kerkrentmeester Mw. B. Bolt-Roza 
Anna van Burenlaan 8 
2404 GM Alphen aan de Rijn 
Tel. 06-12026590 
e-mail: kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl

Diaken Mw. J. van Gemeren-Meijer 
Hooftstraat 133 
2406 GG Alphen aan den Rijn 
tel. 06 19532479 
e-mail: diaconie@oudshoornsekerk.nl

Diaken mw. A.J. Baerveldt-Karsemeijer,  
Tarthorst 44, 2402 LN  Alphen aan den Rijn, 
tel. 0172 444771 
e-mail: diaconie@oudshoornsekerk.nl

Penningmeeester 
Diaconie 

dhr. L.W. van Marsbergen 
Hofzichtstraat 21, 2406 XT Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 473414  
e-mail: diaconie@oudshoornsekerk.nl
rekeningnr. NL 85 RABO 0373 7387 49 tnv Diaconie
Oudshoornse kerk.

Stichting 
Vriendenkring 
Oudshoornse Kerk 

dhr. W. van der Kwaak (voorzitter) 
Valeriusplein 166, 2402 TR  Alphen aan den Rijn 
tel. 06 43422874 
e-mail: kwaakwim@gmail.com
rekeningnr.  NL 83 ABNA 0830 1673 58 t.n.v. Stichting
Vriendenkring Oudshoornse Kerk

mailto:kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl
mailto:kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl
mailto:kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl
mailto:kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl
mailto:diaconie@oudshoornsekerk.nl
mailto:diaconie@oudshoornsekerk.nl
mailto:diaconie@oudshoornsekerk.nl
mailto:kwaakwim@gmail.com
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Ledenadministratie mw. L. Marcin 
Valeriusplein 376, 2402 TW  Alphen aan den Rijn 
tel. 06 20746122 
e-mail: ledenadministratie@oudshoornsekerk.nl

Koster 
Coördinatie 
en 
Verhuur van de kerk 

dhr. W. van der Kwaak 
Valeriusplein 166, 2402 TR  Alphen aan den Rijn 
tel: 06 43422874 
e-mail: verhuur@Oudshoornsekerk.nl

Beheercommissie 
Oudshoornse Kerk 

dhr. H. van de Meent (voorzitter) 
Schuberthof 5, 2402 GH Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 422399 
e-mail: henkvdmeent@online.nl
NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente
Oudshoorn.   (o.v.v. onderhoud gebouwen)

Organist dhr. A.C. Hesseling 
Elzekrulzoom 5, 2403 SJ Alphen aan den Rijn 
tel. 06 53610787 
e-mail: adh@hesrec.nl

Coördinatie auto 
rijdienst 

mw. H.J. van Marsbergen-Hoogeveen 
Hofzichtstraat 21, 2406 XT Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 473414 
e-mail: lwmarsbergen@ziggo.nl

Het kerkblad 
(administratie en 
abonnementen) 

dhr. R. Bos 
Groenoord 189, 2401 AD Alphen aan den Rijn 
tel. 0172 444888  
e-mail: waldruf@hotmail.com

Het kerkblad 
(distributie) 

dhr. P.T. van der Kwaak 
Leerhoevestraat 14, 2406DD Alphen aan den Rijn 
tel. 06 10093712 
e-mail: paultineke@outlook.com

website 
mailadres 
facebook  

www.oudshoornsekerk.nl 
redactie@oudshoornsekerk.nl 
www.facebook.com/deoudshoornsekerk 

Rekeningnummer 
Oudshoornse Kerk 

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Oudshoorn.  

Kerk in Uitvoering mw. A. L. Nooitgedagt-van Nes, redacteur 
Westkanaalweg 118b, 2461 GW  Ter Aar 
tel. 0172 605603 
e-mail: a.l.nooitgedagt@xs4all.nl

mailto:ledenadministratie@oudshoornsekerk.nl
mailto:verhuur@Oudshoornsekerk.nl
mailto:henkvdmeent@online.nl
mailto:adh@hesrec.nl
mailto:lwmarsbergen@ziggo.nl
mailto:waldruf@hotmail.com
mailto:paultineke@outlook.com
http://www.oudshoornsekerk.nl/
mailto:redactie@oudshoornsekerk.nl
http://www.facebook.com/deoudshoornsekerk
mailto:a.l.nooitgedagt@xs4all.nl
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