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Nieuwbrief 1-2020
Het is al weer een poosje geleden dat u iets heeft gelezen over de Stichting Vriendenkring Oudshoornse
Kerk. We zijn er en ook nog steeds actief, misschien niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. We
hebben in het afgelopen jaar ook weer financieel bijgedragen aan het onderhoud van het gebouw, te
weten:
Uitgevoerd in 2019:
-herstelwerkzaamheden aan een glas in loodraam
-herstelwerkzaamheden aan het dak
Planning in 2020:
-restauratie klokkentoren
-onderhoudswerkzaamheden Hess-orgel
-regulier onderhoud (op advies van Monumentenwacht)
Jaaroverzicht 2019
Aan donaties is in 2019 € 28.565,- ontvangen. In totaal hebben 37 vrienden van de 73 hun donatie
overgemaakt. In 2019 is € 11.038,- aan subsidie ontvangen. Aan reparatie glas in loodraam en
herstelwerkzaamheden aan het dak is een bedrag ad € 1.379,- uitgegeven.
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om voor 2019 een bijdrage (minimaal € 25,-) over te maken
dan vragen wij vriendelijk dit alsnog (eventueel aangevuld met uw bijdrage voor 2020) over te maken
op bankrekening NL83 ABNA 0830167358 t.n.v. Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk. Misschien
ten overvloede: de ING rekening van de stichting is opgeheven. De Stichting heeft de culturele Anbistatus. 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.
Wat ons (als bestuur) grote zorg baart is het aantal donateurs. Het aantal is in het afgelopen jaar
gedaald. De Stichting Vriendenkring zou graag het gebouw kwalitatief aan de toekomst willen
doorgeven. Zij wil het gebouw, dus niet de religie, méér in de belangstelling brengen van een groter
publiek. Daarbij zijn bijdragen van donateurs en sponsors, ook buiten de kerkelijke gemeente, zeer
gewenst. Het bestuur is daarmee aan de gang gegaan.
We merken dat bij veel mensen, die de kerk nooit van binnen hebben gezien, een positieve reactie
teweeg brengt als er een trouw- of rouwdienst wordt bijgewoond. Het is ook een prachtig monument en
dat wordt ook heel goed bijgehouden. Daar zorgen onze mensen voor die in de Beheercommissie
participeren. Inmiddels is de achterzaal vernieuwd. Helaas is de opening door de corona-virus op 14
maart j.l. niet doorgegaan. U houdt dat nog van ons tegoed. Het bestuur wilde u als donateur graag
uitnodigen voor een lunchconcert maar door de nog opgelegde maatregelen van de overheid gaat dit
ook op 28 juni a.s. niet door. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Zodra de Corona-crisis voorbij is,
zullen we opnieuw een poging doen. We hebben dan voor u als donateur een leuke en
gebruiksvriendelijke attentie.
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Helaas gaat Open Monumentendag in Alphen aan den Rijn op 12 september a.s. ook niet door. We
houden u op de hoogte als we meer weten over evenementen w.o. concerten en lezingen. Kijk ook
vooral op de website van de Oudshoornse Kerk.
We hopen in de toekomst privé-rondleidingen in onze mooie kerk te kunnen aanbieden. 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. In
onze nieuwsbrief van september 2019 is hierover uitgebreid geschreven. U kunt de achterzaal
bewonderen als u naar de website gaat van de Oudshoornse Kerk.
Binnen het bestuur van de stichting heeft er een wijziging plaatsgevonden. Onze secretaris Chris Smits
heeft te kennen gegeven dat hij na zes jaar het stokje wilde overdragen. Het bestuur heeft op passende
wijze afscheid van Chris genomen. Gelukkig hebben we Loes Marcin bereid gevonden zijn taak over te
nemen, daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor.
Met ingang van 1 februari 2020 bestaat het bestuur uit:
Wim v.d. Kwaak, voorzitter
Wim Tuijn, penningmeester
Loes Marcin, secretaris
Andries Paats, lid
Hans Altona, lid
Met vriendelijke groet,

Wim v.d. Kwaak, voorzitter
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