
Verslag activiteiten in 2018
van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek

Culturele ANBI-status
De Vrienden van de kerk in Okkenbroek hebben de culturele ANBI-status.
Dat betekent, dat iedereen die een gift doet aan de Vrienden, deze gift kan
aftrekken verhoogd met 25% (mits voldaan wordt aan de spelregels van de
Belastingdienst). Zie hiervoor ook www.belastingdienst.nl/ANBI.

Bestuursaangelegenheden
In 2018 bestond het bestuur uit Margreet Vierhouten (penningmeester), Nicol
Jeurlink (lid) en Geeke in 't Hof (secretaris). De functie van voorzitter was vacant.

Naar buiten
De Vrienden van de Kerk hebben in maart met veel plezier deelgenomen aan de
rommelmarkt in het Noaberhuus.

Tijdens de Kunstfietsroute van 2018 was het kerkgebouw van Okkenbroek drie dagen open. Dit was 
mede mogelijk door de inzet van de vrijwilligers die namens de Vrienden als gastheer of -vrouw 
wilden optreden.
Heel veel mensen hebben met genoegen de dubbelexpositie van de schilderijen van Tha Buis en 
Wilma Schepers bekeken.

Ook tijdens de Kerstmarkt in Ons Centrum waren de Vrienden present.
Naast het min of meer vaste assortiment van pennen, klokjes, kaarten en mokken werden ook 
seizoensartikelen als Geekes erwtensoep, kerstbakjes, kerstballen en gedecoreerde kaarsen voor de 
verkoop aangeboden.

En gedurende het jaar stond bij Ons Centrum verschillende keren de oud papier container klaar.

http://www.belastingdienst.nl/ANBI


De opbrengst van het zo verzamelde oud papier is  bestemd voor het More Music Orkest uit Lettele 
en de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek.

Donaties en giften
In november werd een run uitgevoerd om de donaties zoveel als mogelijk via automatische incasso 
te innen.
Daarnaast werd een gift ontvangen. Ook van de bazar op Dankdag mochten de Vrienden een 
prachtige gift ontvangen.
In totaal ontvingen de Vrienden van de Kerk in 2018 ruim EUR 3.300 aan donaties en giften, daarvoor
bedanken we de donateurs en gevers zeer hartelijk.

Bestemming ingezamelde gelden
De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in 2018 de consistorie laten 
opknappen, dit zal in 2019 afgemaakt worden.
De door ons ontvangen gift van de bazaarcommissie in 2017 hebben we voor dit doel bestemd en 
overgemaakt.

Verder is in 2018 een startgemaakt met de grote verbouwing van de pastorie, zodat de pastorie weer
gaat voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Een deel van de door de Vrienden van de Kerk 
bijeengebrachte gelden zal hiervoor gebruikt worden.

Ook de kerststal was dringend aan groot onderhoud toe. De gift die in 2018 ontvangen werd van de 
bazaarcommissie is voor dit doel bestemd.
Voor het opknappen van de
kerststal is aan Wij Deventer een
bijdrage gevraagd. Zodra deze
binnen is, geven wij deze door voor
het groot onderhoud aan de
kerststal.
De poppen zijn inmiddels
vervangen, in 2019 zal de kerststal
zelf een flinke opknapbeurt krijgen.

Bedankt
Tenslotte bedankt het bestuur van
de Vrienden alle vrijwilligers,
donateurs, gevers en iedereen die
het oud papier voor de Vrienden
bewaart heel hartelijk: zonder u
was het ons niet mogelijk in zo
ruime mate bij te dragen aan het
onderhoud van de kerk in
Okkenbroek.
Dank voor uw hulp!


