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Nieuwsbrief 1-2021 

 
De tijd gaat snel. We leven nu al een jaar in onzekere Coronatijd. Het coronavirus raakt ons allemaal. 
We zien dat de maatregelen om het virus terug te dringen ons dagelijks leven steeds meer beïnvloeden. 
Coronamoe? Diep in ons hart zeker, maar we mogen en kunnen geen risico’s nemen. Het bestuur 
hoopte zo u te ontmoeten op de donateursmiddag op 18 oktober jl. Maar het was niet verantwoord. 
Maar u kent het spreekwoord ‘wat in het vat zit, verzuurt niet’. U houdt dit nog zeker van ons tegoed. 
 
Het bestuur is op 16 maart jl. bij elkaar geweest. Allereerst  heeft Andries Paats zich herkiesbaar gesteld 
voor de periode 2021-2024. Daar zijn wij (als bestuur) heel blij mee. De beheercommissie is door de 
Corona-crisis geruime tijd niet bijeen geweest, maar er is een begroting voor het onderhoud 2021 
ingebracht, te weten: inspectie klokkenstoel, reparatie buiten voegwerk en binnen pleisterwerk, 
brandwerend maken van toegang naar kapruimte. Kostenplaatje: € 11.947,- 
Op de website van de Oudshoornse Kerk (link Stichting Vriendenkring) kunt u het jaarverslag 2020, het 
beleidsplan 2021-2026 en de bijgestelde privacyverklaring inzien. Jaarrekening 2020 volgt nog. 
 
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om voor 2020 een bijdrage (minimaal € 25,-) over te maken 
dan vragen wij vriendelijk dit alsnog (eventueel aangevuld met uw bijdrage voor 2021) 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. 

We hopen echt in dit jaar een bijeenkomst met u als donateur te organiseren. Ook houden wij het 
evenement open monumentendag 2021 goed in de gaten. Als dit doorgaat zullen wij hierop inhaken. 
We organiseren (wanneer het weer mogelijk is) 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: denk dan aan onze vernieuwde achterzaal.  
 
Nu even iets anders dan onderhoud en financieel. Op 1 juni 2021 gaat de predikant van de Oudshoornse 
Kerk met emeritaat. Zoals u misschien weet is zij de eerst vrouwelijke predikant (periode 2013-2021) 
vanaf het moment dat de kerk werd ingewijd door ds. Haeck op 18 oktober 1665. Wist u dat de prijs van 
het kerkgebouw met school en pastorie 42.000 gulden bedroeg? Er vanaf 1665 eeuwenlang geen plaats 
was voor vrouwen als ambtsdrager in de kerk? Maar in de gebrandschilderde glazen komen wel degelijk 
vrouwen voor, bijvoorbeeld in de vorm van zinnebeeldige voorstellingen waarbij een menselijk figuur, 
meestal een vrouw, met kenmerkende attributen de (christelijke) deugden verbeeldt. Daarnaast komen 
de namen van vrouwen voor in de zogenaamde alliantiewapens van individuele schenkers. Ik geef u 
een tipje van de sluier. Mogelijk heeft u het boek ‘de gebrandschilderde glazen’ geschreven door Dick  
Peters in uw boekenkast staan. Pak deze er dan bij. Zo niet, dan kunt u het boek alsnog bestellen of u 
neemt het onderstaande voor kennisgeving aan en zodra u in de kerk bent kunt u het zelf aanschouwen.  
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Beginnende bij binnenkomst 1e raam links. In de top van het glas 1 ziet u een vrouw uitbeeldend het 
Christelijk Geloof. Dan volgt glas 3. In de top van het glas ziet u vrouwe Fortitudo, de deugd van 
dapperheid, moed en kracht. Deze zinnebeeldige voorstelling komt ook voor in glas 4 en 9. Glas 6. In 
de top van het glas ziet u vrouwe Temperantia oftewel Zelfbeheersing. Glas 7. U ziet in de top van het 
glas vrouwe Abundantia oftewel Overvloed. Glas 8. U ziet hier vrouwe Prudentia oftewel 
Voorzichtigheid. Glas 10. Hier ziet u de Maagd van Rijnland. Op glas 11 ziet u vrouwe Spes, de deugd 
van de Hoop. In Glas 12 ziet u vrouwe Justitia oftewel de Rechtvaardigheid. Dit komt u ook tegen bij 
Glas 17. Glas 14. Hier ziet u vrouwe Caritas oftewel Liefde en in glas 15 vrouwe Faam oftewel Roem 
(ze wordt omgeven door zwevende engeltjes). Daarnaast is het rouwbord van Claasje Hooft (echtgenote 
van Cornelis de Vlaming, heer van Oudshoorn en stichter van de Oudshoornse Kerk). Wist u dat er een 
straat in Alphen aan den Rijn naar haar is vernoemd en dat er slechts een zijstraat vernoemd is naar 
Cornelis de Vlaming?. Dan gaan we naar glas 16. Hier zit u de vier maagden Van Tol. Dit is toch wel 
bijzonder raam omdat het alleen familiewapens van vrouwen betreft. Het raam is niet door deze vrouwen 
zelf geschonken want het waren kinderen (3 zusjes en 1 nichtje). Hun vaders zijn de echte schenkers 
van dit raam. Het glas is meer uniek omdat het als uitzondering teksten ter glorie van de Eeuwige bevat 
in tegenstelling tot de andere gebrandschilderde glazen waar het accent op de schenkers en hun titels 
ligt.  
 
Dit bovenstaande stukje over de gebrandschilderde glazen in de Oudshoornse kerk is in overleg met 
Wim Tuijn en met de auteur van het boek zeer kort samengevat. Genoeg wetenswaardigheden.  
 
Ik wens u mede namens alle bestuursleden van de stichting hele fijne paasdagen toe en blijf gezond. 
Let op u zelf maar ook op uw naasten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Wim v.d. Kwaak, voorzitter 
 
 
 

 


