2013

GIFTEN ZIJN WELKOM.
Uw gift, groot of klein, is welkom op
rekeningnummer 13.89.78.735 t.n.v.
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

RESTAURATIE

RENOVATIE
VAN HET
LODEWIJKSKERKJE

U krijgt een rijksmonument dat weer vele
jaren perfect kan dienen voor;
Erediensten,
Huwelijksvieringen en uitvaartdiensten,
Lezingen, concerten, exposities, etc....

HELP MEE EN BEHOUD DIT

Een aanwinst dus voor alle inwoners van
Oisterwijk en omgeving.

PROTESTANTSE GEMEENTE
OISTERWIJK C.A.
KERKSTRAAT 64
5061 EK OISTERWIJK
Contact
Predikant:
Ds. Hester Radstake tel. 013 528 21 75
Voorzitter van de kerkenraad:
Theo Nijman tel. 013 528 21 66
Bezichtiging en verhuur:
Kees Welmers tel. 013 528 83 52
Adopteer symbolisch een
onderdeel van de restauratie.
U ontvangt daarvoor een
certificaat.

Een geheel raam:
Een raampaneel:
Een ruitje (glas in lood):
Een orgelpijp:

1000 euro
100 euro
25 euro
50 euro

Fondsenwerving:
Mr. Henk Veldman tel. 013 528 55 54
Dr. Jan de Graaff tel. 013 528 75 67
Mr. Jan Kos tel. 013 521 59 70
Website: www.protestantsekerk-oisterwijk.nl.
e-mail: info@protestantsekerk-oisterwijk.nl

KARAKTERISTIEKE MONUMENT
IN HET DORPSGEZICHT VAN
OISTERWIJK

Het Lodewijkskerkje (1810) van Oisterwijk
200 jaar oud.
In de Kerkstraat - nr. 64 - in Oisterwijk staat
het tweehonderd jaar oude kerkje van de
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

Wij zoeken nog 180.000 euro.
De kosten voor het restauratie / renovatieproject bedragen 380.000 Euro.

Iedere zondag is er een kerkdienst.
Maar de kerk wordt ook voor andere
activiteiten gebruikt.

We hebben gespaard, zodat we van dit
bedrag zelf 200.000 Euro kunnen betalen.

Door de mooie akoestiek is de kerk een
geliefde plek voor concerten.

De overheid subsidieert dit soort
projecten nauwelijks meer.

Ook vinden er regelmatig huwelijksvieringen
en rouwdiensten plaats.
De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de
kerk, wordt veel gebruikt voor cursussen,
lezingen en vergaderingen.
We willen deze culturele en maatschappelijke
activiteiten graag uitbreiden, zodat kerk en
Voorhof nog meer bij gaan dragen aan het
culturele leven van Oisterwijk en omgeving.

Dat betekent dat we nog 180.000 Euro bij
elkaar moeten krijgen om de restauratie/
renovatie te kunnen uitvoeren.
Restauratie en Renovatie is hard nodig
In deze kerk van 200 jaar oud is een aantal
onderdelen toe aan restauratie en renovatie
Wat moet er gebeuren?
De glas-in-lood ramen worden gerestaureerd,
inclusief de gietijzeren kozijnen.
Vochtproblemen maken het noodzakelijk grote
delen van het pleisterwerk te vervangen.
Het orgel, ook een rijksmonument, wordt
gerestaureerd; er zit houtworm in en het
binnenwerk is vergaan.
De voorzieningen in de kerk worden vernieuwd.
Denk aan verlichting, verwarming,
geluidsinstallatie, veiligheidsvoorzieningen en
schilderwerk.

