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OOGSTFEEST OP MONUMENTENDAG
2016
Op zondag 11 september vieren we de landelijke Open Monumentendag in en bij het
Laurentiuskerkje met een programma dat hopelijk, net als afgelopen jaar, veel bezoekers zal trekken. Een speciale werkgroep van onze Stichting Vrienden van het
Kerkje van Kekerdom heeft geprobeerd een mooi programma samen te stellen. En
veel vrijwilligers spannen zich in om er een succes van te maken.
In het programma staan, naast het kerkje, streekproducten, kunst en muziek centraal .

Feestprogramma
9.00 -10.00 u

H. Mis met medewerking van het Laurentiuskoor

10.00 – 10.30 u

Traktatie op koffie en gebak voor kerkgangers

11.00 – 12.00 u

Zondagochtendconcert door Trio Twee Violen
en een Bas

12.00 – 17.30 u

Feestplein met zitjes, statafels, kraampjes, kunst en
oude ambachten

12.00 – 12.30 u

Historische rondleiding Laurentiuskerk

14.00 – 15.00 u

Concert Couleur Locale

15.00 – 15.30 u

Historische rondleiding Laurentiuskerk

15.30 – 16.30 u

Concert fanfare UNA

17.00 u

Sluiting terras

Alleen vandaag
. . . . . is het oude pad tussen de kerk en de molen geopend. Ter gelegenheid van Open Monumentendag kunt u éénmalig gebruik maken
van een wandelroute tussen de twee Kekerdomse Rijksmonumenten,
de kerk en de molen. Bij de kerk en bij de molen is een wandelkaart
met route beschikbaar. Het wandelpad loopt over het terrein van Rutger Daamen, Jan Sanders en Frits Broekman. Zij hebben voor deze dag
toestemming gegeven, waarvoor onze dank.
Zie de volgende pagina voor een toelichting op het programma.
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Toelichting programma
Laurentiuskoor
Het komt tegenwoordig niet vaak meer voor dat het Laurentiuskoor in de eigen kerk zingt.
Wij verheugen ons op de liederen van het Laurentiuskoor tijdens de H. Mis.

Koffie en gebak
We serveren koffie en taart. De taarten zijn door inwoners van Kekerdom zelf gebakken. De
eerste ronde, direct na de mis, is een traktatie voor de kerkgangers. Daarna zal de koffie met
taart moeten worden afgerekend.

Zondagochtendconcert “Twee Violen
en een Bas”
"Twee Violen en een Bas" speelt oude Hollandse
muziek: dansmelodieën en liederen, zoals die te
horen waren in de beroemde en beruchte Amsterdamse speelhuizen, in de schouwburgen waar rijk
en arm hun vertier zochten, op de markten en in
de salons. Sinds de oprichting in 1978 heeft het
strijktrio deze oude en onbekende muziek nieuw
leven ingeblazen.

Kunst en Ambacht
Vanaf het eind van de ochtend tot het eind van het middagprogramma kunt u kunst kopen
bij kunstenaars uit Kekerdom en de regio. En u kunt met eigen ogen een vioolbouwer en een
mandenvlechter aan het werk zien.

Barbecue
Barbecuemeester Willem de Vries zal heerlijke barbecuegerechten serveren die afkomstig
zijn van slager Kees van de Velden uit Millingen aan de Rijn.

Streekproducten
Te koop op de oogstmarkt:


Braadworsten, gemaakt door Boy Stappershoef
uit Ooij



Frisdranken en jam van Barton Arntz uit Ooij



Peren van Leo Daamen uit Kekerdom



Appels van René Smijers uit Millingen aan de
Rijn



Taart van inwoners van Kekerdom



Soepen van inwoners van Kekerdom



Biologisch meel van de Witte Molen uit Nijmegen
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Couleur Locale
Zangvereniging Couleur Locale uit Heteren zal ons met zo’n dertig zangers en zangeressen in
het kerkje een uur lang prachtige wereldse en religieuze liederen laten horen. Het koor krijgt
ondersteuning van ons monumentale Smitsorgel en een trompet. Paul Keijser bespeelt het

orgel en Herman Hopman de trompet. Het koor treedt op onder de bezielende leiding van
Sead Siocic. Couleur Locale is in 1996 opgericht door een aantal enthousiaste Hetenaren en
van lokaal inmiddels uitgegroeid tot regionaal. Het koor zingt liederen uit de hele wereld.
Zelfs Bosnische teksten zijn voor hen geen probleem.

Fanfare UNA
De UNA behoeft in Kekerdom e.o. geen introductie. De UNA staat bekend om zijn swingende
big-bandmuziek. We vinden het heel fijn dat de fanfare UNA bereid is de middag op te vrolijken met haar prachtige klanken.

Historische rondleiding
Tijdens de rondleiding zal Harry Sanders de geschiedenis van kerk en orgel toelichten.

Attentie voor de Vrienden van het Kerkje
Ook dit jaar grijpen we de gelegenheid aan om speciaal de Vrienden van de Stichting te bedanken. Iedereen die met een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting het onderhoud aan kerk en
orgel ondersteunt, ontvangt uit waardering voor de steun een . . . . . . We houden nog even
voor ons wat.

Let op: Alle Vrienden ontvangen van tevoren per email of per post een uitnodiging voor het
feestprogramma. Neem deze uitnodiging mee naar de kraam van de Stichting op het pleintje
voor de kerk en ontvang op zondag 11 september je attentie. Hou dus mailbox of brievenbus
in de gaten.

Recent groot onderhoud Laurentiuskerk
Op de bijgevoegde foto’s zie je Rob de Bruijn weer groot onderhoud aan de Laurentiuskerk
verrichten. Nadat vorig jaar het grote kruis op de toren weer strak in de verf was gezet is
later dat jaar het kleine kruis op het dak van
de kerk ook onder handen genomen. Het ziet
er weer keurig uit. Ook zijn door Rob dit jaar
de galmgaten op de toren van nieuwe loketten voorzien en is plaatselijk het lood vernieuwd. Of het nu met behulp van een hijskraan is of met behulp van een ladder, onverschrokken klimt Rob naar de plek waar onderhoud gewenst is.
Onze dank is groot.
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS

MACHTIGING
Een groot deel van de Vrienden
heeft de Stichting al gemachtigd
om een of twee keer per jaar de
afgesproken bijdrage automatisch te incasseren.

In de maand juli zijn de muren op rekening van de parochie Maria ten Hemelopneming aan
twee kanten opnieuw gevoegd. Ook de deklaag is onder handen genomen. Het werk is uitgevoerd door Gevel-en Schoorsteenrenovatie Rob van Loon. Hoewel hij naar eigen zeggen aan
de muur bij de Strang bijna lek geprikt werd door de muggen is ook aan die kant het karwei
keurig uitgevoerd.
In het jaar 1885 is de begraafplaats met muren en hekwerk omgeven voor een bedrag van
circa 1200 gulden. In dat jaar is ook de grondslag van het kerkhof door parochianen gratis
opgehoogd.

Dat is een makkelijke en veilige
manier om je bijdrage te voldoen.
Heb je dat nog niet gedaan,
denk er dan nog eens over om
zo’n machtiging af te geven. Een
mailtje aan penningmeester@kekerdomsekerk.nl is voldoende om een ingevulde machtiging te krijgen, waarop je alleen nog je handtekening hoeft
te zetten.

UW E-MAILADRES
Gelukkig laat u ons steeds vaker weten de nieuwsbrief via mail te willen ontvangen, maar u
bent nog met te weinig. We hebben meer adressen nodig om de kosten te drukken. Laat
ons daarom weten op welk e-mailadres u de nieuwsbrief wilt ontvangen en welk huisadres
we daarvoor van de lijst kunnen schrappen!

Wil je dat echt niet, geef dan
zelf je bank opdracht om jaarlijks automatisch de bijdrage te
voldoen.

VRIEND
WORDEN?

Dus stuur een mail naar kekerdom@kekerdomsekerk.nl met daarin uw huisadres. Bij
voorbaat dank.

Wil je vriend worden, meld je aan via www.kekerdomsekerk.nl of stuur een mail aan
penningmeester@kekerdomsekerk.nl.
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