
 
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.  

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 in de Oudshoornse Kerk. 
Toegangskaart kost € 15,-. Voor nadere inlichtingen (eind september/
begin oktober) verwijs ik u naar de website van de Oudshoornse Kerk 
onder ‘informatie’ ziet u de link naar de stichting of neem contact op met 
Wim Tuijn, penningmeester  
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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 kalenderjaar 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.  

Wim v.d. Kwaak, voorzitter 


