Februari 2020

Nieuwsbrief Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne
Het bestuur wil u hierbij informeren over de uitslag van haar jaarlijkse donateursactie gehouden van maandag
28 oktober tot en met vrijdag 8 november 2019.
Dit betekent vooraf publicaties in de dorpskranten en de borden bij beide kerken. Er waren 19 personen bereid
in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum van degene die niet via automatische incasso willen
bijdragen, contant hun bijdrage te innen. Voor hun inzet heeft de supermarkt in Oudehaske opnieuw een
kleine attentie beschikbaar gesteld. Langs deze weg hartelijk dank voor jullie inzet en de bijdrage van de
supermarkt.
500 donateurs en 29 sponsoren hebben intussen bijgedragen aan het succes van de Stichting. De totale
inkomsten komen over 2019 uit op € 8.488.
Enkele donateurs hebben opgezegd, maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Hierbij spelen onze 19
vrijwilligers een belangrijke rol. Nieuw ingekomen bewoners in onze dorpen zijn actief benaderd om donateur
te worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe donateurs. Bent u nieuw komen wonen in Oudehaske
en u bent niet benaderd om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Informatie
over ons secretariaat leest u verderop in deze nieuwsbrief. Sponsoren: Schildersbedrijf Noord Nederland is
gestopt met sponsering. Schildersbedrijf H. Meester, Copyshop Joure en Fitstudio Sayan mochten we als
nieuwe sponsoren verwelkomen. Fitstudio Sayan, in het gebouw aan de Badweg naast de kerk van Oudehaske,
gaf als reden op: “als naaste buren van de kerk in Oudehaske graag een steentje bij te dragen aan het behoud
van de monumentale kerk in Oudehaske”.
Wilt u weten wie onze sponsoren zijn, kijk dan op de website van de Stichting: www.stichtinghaskerkerken.nl
Van het kerkbestuur kregen we een subsidie verzoek voor diverse werkzaamheden.
Onderhoud kerk Haskerhorne:
Het bestrijden van de houtworm eens per 5 jaar voor € 1.185.80
Het vervangen van delen van draagbalken voor € 936.33
Onderhoud kerk Oudehaske:
Schildert kerk voor een bedrag van € 8.819.02
Aanpassing en uitbreiding beeldschermen in de kerk voor € 3.157.97
De Stichting heeft voor het totale onderhoud € 6.000,00 beschikbaar gesteld.
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris
mevr. D. van Zanden telefoon 06-43816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de
kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en in de toekomst.
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