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Nieuwsbrief Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne 
 
Het bestuur wil u hierbij informeren over de uitslag van haar jaarlijkse donateursactie gehouden van 
maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9 november 2018. 
 
Voorafgaand aan deze donateursactie heeft een publicatie hierover plaats gevonden in de 
dorpskranten van Haskerhorne en Oudehaske en zijn er bij beide kerken borden geplaatst. Opnieuw 
waren er 25 vrijwilligers bereid in Oudehaske, Haskerhorne, Rottum en Vegelinsoord de bijdrage te 
innen van de donateurs die niet via een automatische incasso willen bijdragen. Voor hun inzet heeft 
supermarkt Poiesz in Oudehaske opnieuw een kleine attentie beschikbaar gesteld. 
Langs deze weg hartelijk dank voor jullie inzet en de bijdrage van supermarkt Poiesz.  
 
Onze 515 donateurs en 30 sponsoren dragen bij aan het succes van de Stichting. De totale inkomsten 
komen over 2018 uit op € 8.540,-. 
 
Enkele donateurs hebben opgezegd, maar er zijn gelukkig ook weer nieuwe bijgekomen. Hierbij 
spelen onze vrijwilligers een belangrijke rol. Nieuw ingekomen inwoners in onze dorpen zijn actief 
benaderd om donateur te worden. Dit heeft geresulteerd in een 20-tal nieuwe donateurs. 
Sponsoren: Enkele zijn gestopt na 5 jaar sponsoring. Deze bedrijven worden hartelijk bedankt voor 
hun bijdrage over de afgelopen jaren. 
Als nieuwe sponsor mogen we verwelkomen: Zitgemak. 
Het bestuur blijft actief om nieuwe sponsoren te werven. Wilt u weten wie onze sponsoren zijn, kijk 
dan op de website van onze Stichting: www.stichtinghaskerkerken.nl 
 
De kerk van Oudehaske is thans voorzien van audio apparatuur, in te zetten bij de wekelijkse 
diensten, trouwerijen, begrafenissen, de Passion en andere bijeenkomsten. In 2018 heeft de 
Stichting hiervoor een bijdrage van € 3.000,- overgemaakt aan de kerkrentmeesters. 
 
Het voornemen is om de schilder klus aan de kerk in Oudehaske in 2019 te sponsoren. 
Leest u als nieuwe inwoner van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum voor de eerste 
keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website. Zie hiervoor 
www.stichtinghaskerkerken.nl 
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris 
mevrouw D. van Zanden, telefoon 06-43816630 of per mail secretaris@stichtinghaskerkerken.nl 
 
Tijdens de bestuursvergadering van 21 november 2018 mochten we Joke Rosier verwelkomen als 
nieuw bestuurslid. De heer S.O.J. Staal heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. 
 
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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