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Nieuwsbrief 1-2022 
Het bestuur is op 19 april jl. bij elkaar geweest. Allereerst  hebben 3 leden van het bestuur zich 
herkiesbaar gesteld voor de periode 2022 t/m 2024. Daar zijn wij (als bestuur) heel blij mee.  

Mededeling van de beheercommissie Oudshoornse Kerk.  
‘Na de februaristorm van 2022 is door de loodgieter een inspectie uitgevoerd aan de lood- en 
leienbekleding van het kerkdak en toren. Tevens zijn enkele werkzaamheden uitgevoerd zoals het 
vastzetten van een bliksemafleider op de dakgoot van dakvlak 19 met een vast gesoldeerde 
muurbeugel en zijn scheuren op het bellenplat tijdelijk gedicht. Door het regelmatig matig uitgevoerde 
onderhoud aan kerk, toren en orgel is dit alles in een goede staat van onderhoud. Wel zijn er altijd 
zaken die vernieuwing of herstel behoeven.  
In het kader van het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) goedgekeurde 
meerjarenprogramma 2018-2023 is door Loek van Marsbergen een geactualiseerd overzicht gemaakt 
van nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de daarbij behorende bedragen voor de 
komende tijd. Een probleem waar in dit plan nog niet was voorzien is de technische staat van het 
bellenplat en de daarop staande klokkenstoel. Het lood dat bij de restauratie in 1980 is aangebracht 
vertoont veel scheurvorming en moet vervangen worden. Tevens vertoont het houtwerk van de 
klokkenstoel verrottingsverschijnsel dat herstel behoeft. Beide werkzaamheden zijn ingrijpend en 
zouden gelijktijdig aangepakt moeten worden. De geraamde kosten voor dit herstel passen nog 
binnen de door de RCE goedgekeurde begrotingsbedragen, doch zijn niet in het meerjarenprogramma 
genoemd. Gezien de urgentie van de situatie wordt door onze adviseur aan de RCE gevraagd een 
gewijzigde programma goed te keuren en de geplande werkzaamheden naar het instandhoudingsplan 
2024-2029 door te schuiven’.  

De Beheercommissie Oudshoornse Kerk is op zoek naar een secretaris/notulist en iemand die het 
archief over de onderhoudsperiode vanaf 1980 tot heden wil ordenen en bijhouden. Misschien iets 
voor u? 
       
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om voor 2021 een bijdrage (minimaal € 25,-) over te maken 
dan vragen wij vriendelijk dit alsnog (aangevuld met uw bijdrage voor 2022) 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 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. 

We hopen dit jaar een bijeenkomst met u als donateur te organiseren. Maar eerst open 
monumentendag 2022. Ook wij doen mee met open monumentendag op 10 september 2022. Zodra 
het programma bekend is zal ik u op de hoogte brengen. 

Op de website van de Oudshoornse Kerk (link Stichting Vriendenkring) kunt u het jaarverslag 2021, de 
jaarrekening 2021, het beleidsplan 2021-2026 en de privacyverklaring inzien.  
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Mede namens de bestuursleden wens  ik u mooie zomerse dagen en blijf gezond en wij hopen u te 
mogen ontmoeten op 10 september a.s. 

Met vriendelijke groet, 

Wim v.d. Kwaak, voorzitter 
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