Verslag activiteiten in 2019
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 2019 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 start van het winterseizoen op 3 november in Ons Centrum waren
de Vrienden van de kerk in Okkenbroek present met een stand.
Daar konden we voor het eerst gebruik maken van de rol-banner zoals
hiernaast afgebeeld.
Deze bijeenkomst heeft ons een aantal nieuwe donateurs opgeleverd.
Enkele dagen later kon u de Vrienden tegenkomen bij de Dankdag-bazaar in
Ons Centrum. Hier vond de eerste verkoop van We love Okkenbroek-mutsen
plaats.
Deze eerste keer dat de Vrienden hierbij aanwezig waren heeft ons positief
verrast. Ook de financiële opbrengst was prima.
In december waren de Vrienden aanwezig bij de Winterinloop in het
Noaberhuus. Deze bijzonder gezellige variant op de kerstmarkt was ook in
financieel opzicht geslaagd.
Naast het min of meer vaste assortiment
van tassen, mutsen, kaarten en mokken
werden ook seizoensartikelen als Geekes
erwtensoep, kerstbakjes, gedecoreerde
kaarsen en Nicols winterbezems voor de
verkoop aangeboden.
En gedurende het jaar stond bij Ons Centrum verschillende keren de oud
papier container klaar.
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
Uit een legaat ontvingen de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek het bedrag van EUR 25.000. Wat veel
geld! We vinden het heel jammer dat we de gever zelf hiervoor niet meer kunnen bedanken.
In november werd een run uitgevoerd om de donaties zoveel mogelijk via automatische incasso te innen.
Daarnaast werden meerdere giften ontvangen van particulieren, waaronder enkele grote giften.
Van WijDeventer werd een gift ontvangen voor het opknappen van de kerststal.
Ook van de bazaar op Dankdag en Plaatselijk Belang mochten de Vrienden prachtige giften ontvangen.
In totaal ontvingen de Vrienden van de Kerk in 2019 bijna EUR 5.500 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 2019 het opknappen van de consistorie
afgerond.
Ook de grote verbouwing van de pastorie is in 2019 afgerond, zodat de pastorie weer voldoet aan de eisen
van de huidige tijd.
Daarnaast is er voegwerk aan de kerk hersteld, een plaat achter de gasmeter vervangen en een ruitje van het
glas-in-lood bij het orgel vervangen.
Sinds 20 november 2019 is de torenhaan
in onderhoud. Deze wordt gestraald en
opnieuw verguld zodat hij daarna weer
jaren kan stralen op de Okkenbroekse
toren.
Mede dankzij het ontvangen legaat zullen
de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek
de kosten voor deze werkzaamheden aan
de haan volledig voor hun rekening
nemen.
In december 2019 was hij al te zien: de
compleet nieuwe kerststal. Mede dankzij
de voor dit doel ontvangen gift van
WijDeventer en de al in 2018 ontvangen
gift van de bazaarcommissie plus de
arbeid van een aantal Okkenbroekers en
het gedoneerde materiaal kan de kerststal
weer jaren vooruit.
Vooruitblik
In 2020 verwachten we de torenhaan weer
terug.
Voor het ontvangen legaat zoeken we een
passende bestemming.
Als u goede ideeën heeft, wilt u die dan
met ons delen?
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!

