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MONUMENTENDAG ZONDAG 15
SEPTEMBER
De landelijke monumentendag 2013 is voor het kerkje van Kekerdom een
groot succes geworden. Dit is vooral te danken aan de Stichting tot behoud
van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, die dit jaar het
Laurentiuskerkje als rijksmonument in het middelpunt van de belangstelling
plaatste en alle kosten van de organisatie van het programma voor haar
rekening nam. En dat niet alleen: de Stichting tot behoud van Monument en
Landschap stelde op het eind van de dag ook nog eens 150 euro ter beschikking voor het onderhoud aan kerk en orgel. Lof en hulde!
Maar liefst 250 belangstellenden
brachten op de Monumentendag een
bezoek aan het kerkje om deel te
nemen aan de rondleiding, te genieten van het prachtige orgelspel van
Cor van Wageningen, of een uitvoering bij te wonen van het Bossche
kamerkoor Capelle Ducis o.l.v. Frans
van de Loo.

KLANG-IMPRESSIONEN
In de hal van het kerkje is op de Nationale Monumentendag ook een unieke
cd Klang-Impressionen te koop aangeboden met opnamen van drie historische orgels: het Smitsorgel in Kekerdom bespeeld door Stefan Madrzak, het HeynemannOrgel uit Bimmen bespeeld door Alexander
Toepper en het Rütter-Orgel uit Düffelward bespeeld door Jan Croonenbroeck.
De cd, die in een beperkte oplage is uitgebracht,
is nog te verkrijgen bij Wil Awater, Botsestraat
37 of bij Harry Sanders, Weverstraat 59. De cd
kost €10. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud aan het orgel.

GIFTENAFTREK
Naast de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft de Laurentiuskerk op ons verzoek ook de status van culturele ANBI gekregen. Voor
donateurs aan deze culturele ANBI’s geldt vanaf begin 2012 een extra giftenaftrek. In ons geval geldt dat zowel voor de kerkbijdragen aan de parochie als voor de giften aan de Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom.
Zie hiervoor www.belastingdienst.nl
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AUTOMATISCHE INCASSO

In onze vorige nieuwsbrief hebben
we u al laten weten dat er in het
voorjaar reparaties aan de dakgoten zijn verricht waarbij koperen
eindschotjes en koperen gootlijsten
zijn gerepareerd. Op de hier geplaatste foto’s ziet u Rob van Loon
aan het werk die het voegwerk aan
de gevels van de kerk onder handen heeft genomen en scheuren in
het muurwerk heeft gerepareerd.

Recent hebben we onder de leden van de Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom een brief verspreid om hen de mogelijkheid te bieden de bijdrage voor de
Stichting per automatische incasso te voldoen. Als u er door de drukte van alledag
nog niet aan toe gekomen bent om het machtigingsformulier aan ons te retourneren, dan vragen wij u vriendelijk dat alsnog te doen. Als u ons niet wil machtigen,
dan vragen wij u de door u toegezegde jaarlijkse bijdrage aan ons over te maken.

AANBOD VAN DE STICHTING
De Stichting Vrienden van het kerkje van Kekerdom heeft i.v.m. de komende parochiefusie in ons gebied het kerkbestuur van de Laurentiuskerk en de Stuurgroep parochiefusie het aanbod gedaan zorg te dragen voor:

goed onderhoud (jaarlijks te controleren door Monumentenwacht)

de jaarlijkse lasten van het kerkgebouw en het daarin aanwezige orgel
(behoudens de brand/storm/inbraak- verzekering),
op voorwaarde dat de nieuwe parochie bereid is jaarlijks met € 5000 hieraan bij te
dragen. De Stuurgroep parochiefusie heeft het aanbod in haar voorstellen aan de
parochiebesturen overgenomen. Het bisdom moet deze constructie nog goedkeuren. Op deze wijze zou het onderhoud aan het kerkje als cultureel erfgoed voor langere termijn gegarandeerd zijn.

KAARTEN TE KOOP
De Stichting heeft kaarten te koop van het kerkje en van onderdelen van het interieur. Een set kaarten van 4 stuks kost € 6, twee sets (8 stuks) kosten € 10. De kaarten
zijn geschikt om te versturen als ansichtkaart. De opbrengst is voor het onderhoud
van kerk en orgel. Binnenkort ook in onze webshop op www.kekerdomsekerk.nl.

Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom
Kekerdom is tot 2017 op zoek naar een bedrag van 25.000 euro voor onderhoud aan het kerkgebouw. De Stichting Vrienden van het Kerkje van
Kekerdom biedt hierbij de helpende hand. Mensen kunnen een donatie
doen en zo ‘vriend van het kerkje van Kekerdom’ worden.
Het geld dat de stichting ophaalt, is bestemd voor behoud van het kerkgebouw en het orgel. Niet voor bijvoorbeeld kaarsen of het salaris van de pastoor. De kerk kan het onderhoud van het kerkgebouw en het orgel niet meer in voldoende mate zelf dragen.
In de periode tot 2017 is een bedrag van 70.000 euro nodig om het kerkje te onderhouden.
65 procent van dat bedrag wordt betaald door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
van het rijk, de overige 25.000 euro wordt met allerlei activiteiten bij elkaar gebracht. Daarnaast zijn er nog de kosten voor het orgel, voor de komende jaren begroot op 30.000 euro.

www.facebook.com/pages/Stichting-Vrienden-van-het-Kerkje-van-Kekerdom

www.kekerdomsekerk.nl
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