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Dit is een uitgave van Stichting
Vrienden van de Heldringkerk.
Voor vragen kunt u bellen met
dhr. A. Jetten 055-3781663
of mailen a.jetten@wxs.nl
De Heldringkerk is van alle Hoenderlooërs

Handtekening…......................…………………
Datum:………...…201..

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals die hiernaast is vermeld.

Door middel van een nieuwsbrief
willen we u informeren over,
donaties, bestedingen,
opbrengsten van acties e.d.

Postcode en woonplaats:………………………………………….
..........................................................

Naam en voorletters:….……………………………………………

NL
IBAN

om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven
wegens onderhoud van het kerkgebouw.

“Stichting Vrienden van de Heldringkerk”

- invullen in blokletters -

Machtigingskaart

Adres:…………………………………………...............................
Mijn e-mail adres is:

€ ...........,-

een ander bedrag nl.

Dank voor uw bijdrage.

€10,-

AUTOMATISCHE INCASSO
Om de (bank)kosten zo laag mogelijk te
houden willen we de door u toegezegde
jaarlijkse donatie automatisch incasseren.
Wilt u daarvoor de machtigingskaart a.u.b.
invullen en ondertekenen. Het door u
aangegeven bedrag wordt automatisch
jaarlijks in de maand mei afgeschreven van
uw rekeningnummer naar bankrekeningnummer (IBAN) NL22RABO0336764065
van de Stichting.

€ 5,-

MINDER INKOMSTEN
De inkomsten van de kerk zijn de afgelopen
jaren steeds verder gedaald. Zoveel dat het
zelfs onvoldoende is voor het structurele
onderhoud. Gelukkig kan voor restauraties en
onderhoud van de kerk een beroep worden
gedaan op het Heldringfonds. Dat fonds is
voor de toekomst van het kerkgebouw van
groot belang omdat de inkomsten van de kerk
naar verwachting verder zullen afnemen.

ALLE BEETJES HELPEN
Met een jaarlijkse donatie van 5 of 10 Euro
kunt u al Vriend van de Heldringkerk worden.
Meer mag natuurlijk ook. Graag zelfs. O ja, als
u belastingaangifte doet dan kunt u
desgewenst uw donatie als gift opvoeren. De
stichting is namelijk erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

VELE HANDEN
Omdat de onderhoudskosten van de kerk
hoog zijn en de inkomsten van de kerk steeds
verder afnemen worden er jaarlijks acties
georganiseerd. Aan deze acties, als
bijvoorbeeld ‘de mark rond de kark’, werken
vele vrijwilligers mee. Deze vrijwilligersgroep
is een gemêleerd aantal mensen; kerkelijk
maar ook niet-kerkelijk. Het zijn niet alleen
Hoenderlooërs. Ook campinggasten en oud
Hoenderlooërs helpen mee. Maar allemaal
steken ze de handen uit de mouwen voor
hetzelfde doel: het behouden van ‘de kerk op
de bult’.

VRIENDEN VAN DE HELDRINGKERK
Om de Heldringkerk voor de toekomst te
behouden is er niet alleen nu maar ook voor
de langere termijn geld nodig. Het
Heldringfonds heeft daarom het initiatief
genomen tot het oprichten van de Stichting
Vrienden van de Heldringkerk. Wij vragen alle
inwoners en gasten van Hoenderloo om hulp.
U dus ook.

Het volgende bedrag
mag jaarlijks van mijn
rekening afgeschreven
worden:

DROMEN OVER EEN: PUT, SCHOOL EN
KERK
Dat deed ds. Ottho Heldring toen hij in 1839
Hoenderloo ontdekte. Hij zag temidden van
zandverstuivingen een oase met een groepje
mensen die in armelijke hutwoningen leefden,
gebrek aan zuiver water hadden, er was geen
school en geen kerk. Toen Heldring
huiswaarts keerde wist hij dat hij moest
strijden voor deze mensen. Dankzij donaties
die hij toen verwierf kon in 1841 een waterput
worden gebouwd. Vijf jaar daarna een school
en in 1857 werd het ideaal van Heldring
gerealiseerd: de kerk.

WAT IS HET HELDRINGFONDS
Het Heldringfonds is een stichting. Het doel
van de stichting is: het werven en beheren van
fondsen en middelen en het ter beschikking
stellen van die fondsen voor onder andere
onderhoud van de Heldringkerk. De fondsen
mogen alleen voor het behoud van de
gebouwen worden benut. Niet bijvoorbeeld
om het salaris van de predikant te betalen.

Ondergetekende wordt vooraf
op de hoogte gesteld van het
moment waarop de afschrijvingen
bij benadering zullen plaatsvinden

HOENDERLOOS GROOTSTE MONUMENT
DE HELDRINGKERK ‘VRAAGT’ U OM HULP
Donaties waren nodig om de kerk te kunnen
bouwen. Donaties zijn nu nodig om ‘de kerk
op de bult’ voor de toekomst te behouden.
Wordt u ook donateur van Stichting Vrienden
van de Heldringkerk?

