
MAAK WERK VANMAAK WERK VAN DE ZANDSE KERK!

DOELSTELLING:                                                                            INZAMELEN € 100.000 |
 VOOR HET IN STAND HOUDEN VAN DE ZANDSE KERK EN HET GEBOUW
       EEN ZINVOLLE  BESTEMMING GEVEN.

Motto: "Wat van ons is, moet van ons blijven!" 

 Wij staan voor het behoud van de Zandse Kerk als
kloppend hart binnen de gemeenschap.

                                                                               
           Het parochiebestuur steunt onze plannen.

Steunt u ons ook? 

 STEUNT U

ONS OOK?

Wat krijgt u terug?
 Wanneer u ons steunt, verkrijgt u de status
 'Vriend van de Zandse Kerk' . U kunt zich
 inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief
 over de voortgang binnen de stichting. Tevens
 nodigen wij u uit voor gratis deelname aan
 activiteiten die er plaats zullen vinden en
 ontvangt u interessante kortingen.
 Maar bovenal uw kinderen, kleinkinderen
 en opvolgende generaties kunnen nog
 lang genieten in 't Zand! Een bijzonder
 buurtschap in Huissen met een hoge mate
 van saamhorigheid.

Wat kunt u nog meer doen?

Kom naar de hoorzitting
 Steunt u de plannen en bent u parochiaan?
 Tijdens de hoorzitting, georganiseerd door
 het Bisdom, kunt u laten blijken dat het
 kerkgebouw echt terug moet naar de Zandse
 gemeenschap. U bent van harte uitgenodigd
tijdens de hoorzitting.

 Een kerk is van
 blijvende waarde,
        dus laten we er iets
van maken! 

 " Ik wil dat mijn kinderen
 nog lange tijd kunnen
 ervaren wat 't Zand is
en is geweest! 

 "
Jos Jeurissen - Voorzitter Stichting de Zandse Kerk Laura Jansen - Buurtbewoner op 't Zand

            We lichten graag onze plannen toe en beantwoorden uw vragen!
Met hartelijke groeten, Stichting de Zandse Kerk

026-3257189 info@zandsekerk.nl

€  NL64 RABO 0301383723 www.zandsekerk.nl
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Hoe steunt u ons?  

Word vrijwilliger
 Wilt u helpen bij de verbouw- en
 onderhoudswerkzaamheden of bent u juist
 goed in het organiseren van activiteiten? Jong
 en oud zijn van harte welkom om met ons
 een boeiende ontmoetingsplaats te creëren
binnen de Zandse gemeenschap!   

    Stichting bestaande uit:         Jos Jeurissen (voorzitter), Jaap Hendriksen, Danny Schluter, Nick Hubers, 
Naam, persoon, naam persoon, nog een persoon, etc.

 Stichting de Zandse Kerk heeft een meerjarig
 onderhoudsplan opgesteld. De komende tien
 jaar zal er voor ruim €200.000 ,- aan onderhoud
 moeten worden gepleegd om het gebouw terug
 te brengen in een goede staat. Uw steun is
daarom nodig!
 Vul het formulier in (deze is ook per e-mail aan
 te vragen), word 'vriend' en adopteer een stukje
 van de de Zandse Kerk. Al vanaf € 25,- per jaar
 steunt u onze plannen. Het kergebouw blijft
 behouden en krijgt een zinvolle bestemming
binnen de gemeenschap.  



 De stichting werkt momenteel al hard aan het behoud van de oude kerkhof en bijbehorende Maria
 kapel. Om de Zandse Kerk een gezonde toekomst te bieden, zal de focuz na aankoop eerst liggen op
 het onderhoud. Daarna wil Stichting de Zandse Kerk het gebouw als ontmoetingsplaats binnen de
gemeenschap gaan opzetten. Dat kan op verschillende manieren:

 Uitvaarten
 In de eerste plaats willen wij als stichting het kerkgebouw blijven gebruiken voor uitvaarten.
 Bestemd voor iedereen binnen het gemeenschap. Stichting de Zandse Kerk wil het mortuarium
 ombouwen tot een rouwkamer. Deze rouwkamer zal geschikt zijn voor opbaren van overledenen en
 voor kleine bijeenkomsten. Samen met het kerkgebouw kunnen er in het geheel gepersonaliseerde
  uitvaartdiensten en avondwaken gerealiseerd worden, mits deze niet kerkelijk gerelateerd zijn.
 Voor de laatste rustplaats vindt u op loopafstand het kerkhof. Inmiddels lopen er onderhandelingen
met een uitvaartondernemer, die het gebouw als uitvaartlocatie wil gaan gebruiken.

Tekening van de rouwkamer

 Verhuur
 Naast uitvaarten zal het gebouw beschikbaar gesteld worden om te verhuren aan diverse
  verenigingen en groepen, die eigen activiteiten willen organiseren. Vooral de grote ruimte van
het kerkgebouw is interessant voor partijen die elders momenteel moeilijk terecht kunnen.

 Activiteiten
 Wij als stichting willen dat het gebouw een echte ontmoetingsplaats wordt voor u, de
 gemeenschap! Daarom willen we er diverse avtiviteiten laten plaatsvinden. Hierbij denkend
 aan: concerten, opvoeringen, rommelmarkten, kinderactiviteiten, koffieochtenden, exposities,
 beursen en ouderenactiviteiten. Dankzij onze gemotiveerde vrijwilligers denken wij een leuk
aanbod te kunnen realiseren.

Toekomstvisie

 Stichting de Zandse Kerk is in december 2014 opgericht. Nu Parochie de Levensbron de Zandse Kerk
 niet gaat gebruiken voor kerkdiensten, willen wij als stichting (ontstaan vanuit een werkgroep) het
 kerkgebouw aankopen. Door het gebouw te restaureren en her in te richten voor multifunctioneel
 gebruik willen wij de Zandse Kerk, als kloppend hart binnen de Zandse gemeenschap, een zinvolle
 bestemming geven. De Zandse Kerk is al meerdere keren door de gemeenschap bekostigd en sinds
1926 een begrip op ’t Zand. Wij spreken: "Wa' van ons is, mòt van ons blieve !"

Over ons

Het parochiebestuur steunt onze plannen. 
 Onlangs hebben wij onze plannen gepresenteerd aan het parochiebestuur. De reacties waren
 bemoedigend en het bestuur heeft dan ook haar steun uitgesproken om het overnametraject te
 vervolgen. Eerst is het zaak om de financiele middelen rond te krijgen! Daarna zal er vanuit het
 Bisdom een hoorzitting plaatsvinden. De parochie nodigt hiervoor alle parochianen uit van de
  geloofsgemeenschap Huissen-Zand. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw steun en stem laten gelden.

Huwelijksceremonie Ja, Ik wil! 

 Een bijzondere dag vraagt om een bijzondere locatie. Naar verwachting kan er in de gemeente
                   straks overal getrouwd worden. Elkaar het ja-woord geven in de Zandse Kerk is dan ook de
.  perfecte setting voor een huwelijk, mits deze niet kerkelijk is.                  .
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