Nieuwsbrief maart 2016 van de

“Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk”
ANBI geregistreerd sinds 19 februari 2008

Vriendinnen en vrienden,
Uitnodiging voor 9 april 2016
Op deze zaterdag willen wij onze kerk weer openstellen
van 10 uur tot 16 uur voor alle belangstellenden.
Naar aanleiding van het grote succes van vorig jaar hebben de Stichting Vriendenkring
besloten om op deze dag ons kerkgebouw weer open te stellen.
Jullie zijn van harte welkom, maar familie, kennissen en buren zijn uiteraard uitgenodigd om
onze kerk die dag te bewonderen. U kunt hierbij allen worden rondgeleid door een gids.
Het jaar 2015 was inderdaad een geweldig jaar, waarin we in samenwerking met de
Stichting 350 jaar Oudshoornse Kerk van de vele activiteiten hebben kunnen genieten in
het kader van het 350 jarig bestaan van onze mooie Oudshoornse Kerk. Het gevolg hiervan
was de groei van 8% van het aantal vrienden/donateurs.
De Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk neemt actief deel aan de activiteiten, die in
onze kerk worden georganiseerd. Zo worden Open dagen georganiseerd en worden er
rondleidingen gegeven. Ook worden in 2016 weer leerlingen van scholen rondgeleid.
Verder is nu de nieuwe brochure achter in de kerk beschikbaar, waarin alle mogelijkheden
staan vermeld over de verhuur van de kerk.
Onze kerk staat er mooi bij, omdat steeds het nodige onderhoud wordt uitgevoerd. Zo is in
2014/2015 met name de kwetsbare west muur hersteld en ziet deze er door de nieuwe
kalklaag weer fraai uit. In 2016 staat een nieuwe reparatie op het onderhoudsprogramma.
Het gaat om de lage leien op het dak. Ook dat is weer een kostbare restauratie. Een
monument in stand houden vereist een voortdurende alertheid en zorg en kan alleen
slagen met behulp van u als donateurs en met giften van afzonderlijke gemeenteleden.
Wij hopen op ieder moment vrienden/donateurs van de Stichting Vriendenkring
Oudshoornse Kerk te mogen begroeten. Dit is van groot belang om voldoende gelden te
kunnen genereren voor het in stand houden van onze monumentale kerk.
Feest-ideetje: Stel u bent jarig of u heeft iets bijzonders te vieren. Als vriend van onze kring
bieden wij u tegen een sterk gereduceerde prijs een rondleiding in de kerk aan met gids,
aan uw eigen vriendenkring. Een heel speciale verrassing voor uw vrienden of familieleden.
Vraag er naar bij de bestuursleden (zie www.oudshoornsekerk.nl en klik links op het scherm
bij Stichting Vriendenkring).
Heeft u uw donatie over 2015 al overgemaakt? U kunt dit alsnog doen op
rekeningnummer: NL83 ABNA 0830167358 t.n.v. Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk.
Uw donatie over 2016 kan ook worden overgemaakt. Hiervoor danken wij u zeer.
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