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Geachte heer, mevrouw 

Hierbij de 6e nieuwsbrief van de Stichting ter behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en 
Haskerhorne. De vorige 4  nieuwsbrieven treft u aan op de website van de Stichting 
www.stichtinghaskerkerken.nl. Tevens vindt u daar enkele nieuwsberichten. 

Sinds de laatste berichtgeving is er intussen weer het nodige gebeurd. Langs deze weg willen we u weer 
op de hoogte brengen. In willekeurige volgorde zijn dit: 
 
- Het huidige bestuur van de Stichting heeft enkele veranderingen ondergaan het afgelopen jaar. De heer  
 R. Kooistra heeft de voorzitters functie per 15 april op zich genomen. Hij volgt A. Reitsema op. Deze heeft  
 zich begin 2015 teruggetrokken vanwege andere drukke werkzaamheden. Per 3 juni 2015 is het bestuur  
 versterkt met mevrouw W. Meijer. 
 
- Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 9 november 2015 is de jaarlijkse donateursactie geweest. 
Voor het bestuur en vrijwilligers een spannende periode. 25 vrijwilligers zijn druk bezig geweest alle gelden 
te innen en waar mogelijk een automatische incasso af te sluiten. Thans wordt 70% van alle donateurs via 
incasso geïnd. Er is totaal ongeveer € 9000 bijeen gebracht. Een prachtig bedrag. 
Het aantal donateurs bleef ongeveer gelijk. Het aantal sponsoren per 1 januari 2016 is 33. In 2015 zij er 7 
sponsoren bij gekomen. Alle sponsoren vindt u op de site van de Stichting en wij bevelen die van harte bij u 
aan. Bent u nog geen donateurs en u wilt dat wel, neem dan contact op met mevrouw W. Lolkema, tel. 
0513-414114 
 
-In 2015 is de eerste subsidie van € 1445 euro verstrekt aan de Protestantse gemeente te Oudehaske. Het 
betrof onderhoud van de kerkklok van de kerk in Oudehaske. Sinds 1906 hebben vrijwilligers iedere dag in 
de toren moeten klimmen om de klok op te winden. Nu is daar een eind aan gekomen! De klok wordt nu 
elektronisch aangestuurd. 
 
- Intussen is de jaarlijkse verloting gehouden onder de donateurs. Misschien hoort u deze keer tot de 
gelukkigen. De prijzen worden deze keer mede verzorgd door BeterBio Fryslân. De Biologische webwinkel 
en bezorgdienst ( www.beterbio.nl.). Jan Tjerk Nagel, als ondernemer met BeterBio Fryslân, zal op een 
fijne manier de prijswinnaars verblijden met één van hun pakketten. Hij bezorgt gratis groente- en 
fruitpakketten, kook-en versboxen bij u thuis. Online te bestellen zijn o.a. ook brood, zuivel, vlees en meer 
dan 2000 losse producten op maat. Altijd 100 procent biologisch, waar het kan uit de buurt, duurzaam en 
rechtstreeks van de teler. Bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan en ontvang het 4e pakket gratis. 
Mail of bel dan Jan Tjerk ( jantjerk@beterbio.nl  of  06-46530831) 

     
 - Op de website van de Stichting staat onder het kopje “ANBI & Schenken” veel informatie over periodiek 
schenken en de bijbehorende belastingvoordelen. Als u minimaal 5 jaar achtereen onze Stichting jaarlijks 
een bedrag schenkt ( € 25 of meer) dan loon het de moeite om met de Stichting een contract “Periodiek 
schenken” af te sluiten. Dit kan eenvoudig worden gerealiseerd. Neem hiervoor contact op met bestuurslid 
W. Jissink. (tel. 0644300670) of een van de overige bestuursleden. De belastingdienst erkent onze 
Stichting als een zogenaamde ANBI instelling. 
 
- In 2017 willen we weer een sponsoravond organiseren. We houden u daarvan op de hoogte 
   
Namens het bestuur Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne 

R. Kooistra, voorzitter 
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