
 

 

 

 

   

 

  
 
Beste vrienden, 
 
Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van onze Stichting. 
Allereerst hopen wij dat het goed met u gaat en u in goede gezondheid verkeert 
 
Ook bij ons heeft de Coronacrisis de nodige impact gehad. Niet alleen werden de 
bestuursvergaderingen uitgesteld en werd er vooral virtueel overlegd maar ook liep de 
verdere ledenwerving, mede doordat in de kerk alle activiteiten zoals ook de 
filmvoorstellingen werden stilgelegd, vertraging op. Alle activiteiten liggen nu stil, in ieder 
geval tot 1 juni, en de Raad van Kerken heeft daarom de kerken opgeroepen om de 
klokken elke woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur te luiden.  
 
Ook wij hebben daaraan gehoor gegeven en drie leden van ons bestuur zorgen dat ook de 
klok van de Parklaankerk haar geluid laat horen. Aan het begin piepte de klok nogal maar 
na een onderhoudsbeurt waarbij er vet in het draaimechanisme werd gebrand, laat de klok 
nu weer het vertrouwde geluid horen. 
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De prachtige kerktuin die nu 
vol in bloei staat. 



 

 

In november 2019 hebben wij, samen met velen van u, de formele start van deze stichting 
met elkaar mogen vieren. Dank voor jullie aanwezigheid en wij hopen dan we elkaar ook 
dit jaar weer te kunnen treffen. Hieronder een kleine impressie van deze mooie avond 
 
 
 

             
 
 
Naast ledenwerving zijn er ook al een aantal projecten en werkzaamheden direct 
uitgevoerd. Hieronder een aantal van de projecten die we samen uw hulp en inzet van het 
bestuur hebben uitgevoerd 
 
 
	
Door	een	royale	gift	van	
een	echtpaar	zijn	de	beide	
kolommen	aan	weerszijde	
van	het	hek	hersteld	en	
zijn	ook	de	treden	bij	de	
hoofdingang	opnieuw	
gevoegd 
 

	
Het	dak	van	de	
fietsenberging	is	hersteld	
en	de	berging	zelf	is	
opnieuw	geschilderd 
 

 
De vloer is helemaal 
geschuurd en daarna op 
nieuw in de lak gezet 

 
 
Wij kunnen u melden dat eind 2019 er 35 vrienden waren en dat dit er nu bijna 60 zijn. Dit 
vinden we een prachtig resultaat. Wij hopen dit jaar natuurlijk wel op een verdere stijging 
van de vrienden. Het bestuur zet zich hiervoor natuurlijk verder voor in.  
 
De doelstellingen van de stichting is er zijn voor goed onderhoud en daarmee behoud van 
het gebouw. Hierbij willen we verduurzaming natuurlijk niet vergeten. Jaarlijks wordt het 
gebouw geïnspecteerd door de Provinciale Monumentenwacht en wordt er gekeken wat 
minimaal noodzakelijk is om het gebouw in zo goed mogelijke staat te houden. 
 



 

 

Binnen enkele jaren zal vooral het onderhoud van het dak een belangrijk aandachtspunt 
worden. Als dat gaat spelen, kan ook een mogelijke verduurzaming worden meegenomen. 
Gelet op de hoge kosten die dan worden verwacht, de kosten worden geschat op minimaal 
€ 40.000, is het van belang dat onze Stichting hiervoor vast een reserve gaat opbouwen en 
wij hopen dat de vrienden van onze Stichting hieraan willen bijdragen. Wij zijn nu al aan 
het nadenken hoe we hier de beste bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Het bestuur wenst u alle goeds toe en hoopt dat wij u eind dit jaar op onze Vriendenavond 
weer mogen begroeten. Mocht u nog nieuwe vrienden willen aandragen spreekt u ons 
gerust aan of stuur een e-mail naar onderstaand adres 
 
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief zijn het jaarverslag en de financiële verslaglegging over 
2019. 
 
Neeltje Schravesande 
Maaike Luykx 
Wim Kroon 
Arthur Modderkolk 
Rits Verkerk 
 
Giften zijn van harte welkom op de rekening van Vrienden Stichting Parklaankerk 
bankrekening van onze culturele ANBI stichting is NL82TRIO0379666359 
 
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich afmelden bij de 
secretaris: vrienden@parklaankerk.nl 
 

 


