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Geachte heer, mevrouw 

Hierbij de 4e nieuwsbrief van de Stichting ter behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne. De vorige 3  

nieuwsbrieven treft u aan op de website van de Stichting www.stichtinghaskerkerken.nl.  

De laatste nieuwsbrief is al weer van 3 februari 2014. Intussen zijn er weer een aantal ontwikkelingen te melden. In 

willekeurige volgorde zijn dit: 

 

- Het Stichtingsbestuur heeft dit jaar tot nu toe 6 x vergaderd. 

- De samenstelling van het bestuur is per 18 augustus 2014 gewijzigd. De heer A. Holtrop, de 

  penningmeester van de Stichting, heeft zich teruggetrokken. Mevrouw J. Hoekstra uit Haskerhorne  

  is per dezelfde datum toegetreden. Zij gaat de functie van penningmeester op haar nemen. Op de  

  foto  hieronder stelt het bestuur zich voor. 

- Er is een wervingsactie gehouden onder de nabestaande(n) van degene(n) die begraven zijn bij de 

  kerk van Haskerhorne. De actie heeft geleid tot veel positieve reacties. We zijn zeer verheugd dat  

  ook deze nieuwe donateurs het behoud van onze kerken aan het hart gaat.   

- Met het college van kerkrentmeester van de Protestantse gemeente te Oudehaske is overleg  

  geweest. De insteek was de communicatie tussen het stichtingsbestuur en genoemd college te  

  verbeteren. Elkaar goed informeren en inzicht verschaffen in toekomstige plannen. Welke grote  

  uitgaven aan onderhoud van beide kerkgebouwen staan ons te wachten in de nabije toekomst. 

  Een meerjarig onderhoudsplan wordt binnenkort aangeleverd aan de Stichting.  

- De Stichting heeft een subsidieregeling vastgesteld waarin de randvoorwaarden zijn vastgelegd. 

- Op de site van de Stichting komt binnenkort uitleg m.b.t. een “overeenkomst van schenking en  

  Schuldigerkenning”. Publicatie volgt in het kerkblad “De Kerkklok”.  

- Op 31 december 2013 is het eigen vermogen van de Stichting € 5332,16. Een mooi resultaat! Het  

  doel is om door extra donateurs en sponsoren te werven dit bedrag in 2014 met ruim € 7000,00 te 

  verhogen. 

- In 2014 gaan we ook een wervingsactie houden onder de nabestaande(n) van degene(n) die 

  begraven zijn op de begraafplaats van Oudehaske. 

 

  Huidige situatie per 1 september 2014:         

                              Aantal donateurs: 500 

                              Aantal sponsoren: 18 

                              Aantal club van 100: 15 

  

Indien u als sponsor een website heeft, willen we u vragen of de Stichting daarop met een link naar  

www.stichtinghaskerkerken.nl vermeld mag worden. 

 

Namens het Stichtingsbestuur, A. Reitsema 

http://www.stichtinghaskerkerken.nl/
http://www.stichtinghaskerkerken.nl/


 

 

 

Het bestuur van de Stichting: 

Boven:    dhr. R. Kooistra, mevr. W. Lolkema 

Midden:  dhr. A. Reitsema, dhr W. Jissink 

Onder:     mevr. J. Hoekstra 

 

 

 


