
Verslag activiteiten in 2020
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 2020 bestond het bestuur uit Margreet Vierhouten (penningmeester), Nicol
Jeurlink (lid) en Geeke in 't Hof (secretaris). De functie van voorzitter was vacant.
Tot en met 2020 werd de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-
Okkenbroek in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek
vertegenwoordigd door Margreet Vierhouten. Haar termijn in de kerkenraad liep af
aan het eind van 2020.
In de statuten van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek is opgenomen dat de Protestantse Gemeente 
Bathmen-Okkenbroek het recht heeft een bestuurslid namens haar in het bestuur van de Vrienden van de kerk
in Okkenbroek aan te wijzen. Dat heeft tot gevolg dat Henk Hogeweg zal toetreden tot het bestuur van de 
Vrienden. Hij is ouderling-kerkrentmeester in de Protestantse Gemeente en zal vanuit die functie namens de 
kerkenraad in ons bestuur gaan zitten.
Margreet Vierhouten zal vanaf 2021 op persoonlijke titel in het bestuur van de Vrienden blijven waar ze de 
rol van penningmeester blijft vervullen.

Naar buiten
Begin 2020 waren er nog volop plannen om aan te haken bij allerlei activiteiten in het dorp: denk aan de 
rommelmarkt in het Noaberhuus, de Dankdag-bazaar in Ons Centrum, de Winterinloop in het Noaberhuus.
Dat liep door Covid-19 wel even anders!

Toch kende 2020 ook heel mooie momenten voor de Vrienden
van de Kerk in Okkenbroek.
Een echt geweldig moment was het terugplaatsen in april van
de torenhaan op de kerk. Deze is weer tiptop in orde en
stralend verguld dankzij een gift van de Vrienden.

Leuk was ook de mondkapjes-actie. Ruim zestig mondkapjes
met het logo 'We ♥ Okkenbroek' lopen er rond in en om
Okkenbroek.

De laatste zaterdag van november at heel Okkenbroek e.o.
Geekes snert tijdens de grote snertdag.

Gedurende het jaar stond bij Ons Centrum verschillende keren
de oud papier container klaar. Dat kon gelukkig wel doorgaan.
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 mogelijk via automatische incasso te innen.
Daarnaast werden meerdere giften ontvangen van particulieren, waaronder een zeer grote.

In totaal ontvingen de Vrienden van de Kerk in 2020 ruim EUR 5.000 aan donaties en giften, daarvoor 
bedanken we de donateurs en gevers zeer hartelijk.

http://www.belastingdienst.nl/ANBI


Bestemming ingezamelde gelden
De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in 2020 de torenhaan laten stralen en 
vergulden. Verder is een steunbalk in de toren vervangen en de aftimmering in de entree is vernieuwd 
inclusief het schilderwerk.

Het informatiebord voor de kerk was nauwelijks nog leesbaar. Op initiatief van enkele dorpsgenoten staat er 
inmiddels een vernieuwd bord met bijgewerkte tekst. De tekst en de logo's van de kerk en Okkenbroek (Rust 
en ruimte voor mens en natuur) komen uit het dorp, de opmaak en het bord zelf van de ANWB.
De feestelijke onthulling zal later in 2021 plaatsvinden, zodra de Covid-19 maatregelen dit mogelijk maken.
De Vrienden nemen een deel van de kosten voor hun rekening, het andere deel wordt gesponsord door de 
ANWB.

Vooruitblik
In 2021 hopen we dat de Covid-19 pandemie een einde gaat 
nemen.
In lijn daarmee hopen we dat er langzaam steeds meer 
mogelijk zal worden.

Wat we al wel weten is dat de inzameling van het oud papier
zal gaan veranderen. 1 mei zal de laatste zaterdag zijn 
waarop de container bij Ons Centrum staat.
Vanaf 22 mei 2021 zullen de door Circulus uitgereikte 
blauwe containers rondom Okkenbroek geleegd gaan 
worden door een vrachtwagen van Circulus. Er zullen twee 
vrijwilligers meerijden: één van het More Music Orkest en 
één van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek. Enkele 
vrijwilligers hebben zich al gemeld om hierbij te helpen, 
daar mogen er best nog wat bij.
Dit betekent ook, dat het niet langer mogelijk is om oud 
papier in te zamelen voor onze stichting buiten de Deventer 
gemeentegrenzen. Heel jammer voor onze trouwe papier-
donoren en voor ons, maar een direct gevolg van het besluit 
van de gemeenteraad om de inzameling van oud papier te 
gaan organiseren via de blauwe papiercontainers.

Zoals onder het kopje bestuursaangelegenheden al gemeld
zal Henk Hogeweg in 2021 toegevoegd worden aan het
bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek om zo
de verbinding met de kerkenraad in stand te houden.

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!


