Gebouwen blijven niet vanzelf bestaan. Al in de Middeleeuwen stond
hier een kerk en het huidige gebouw staat er al vanaf het begin van de
18e eeuw. Het is een prachtige herinnering aan Oostzaan’s
roemrucht verleden en het beeldbepalende element in het silhouet
van het dorp.
Maar de ontkerkelijking brengt met zich mee dat de even oude
kerkgemeenschap het onderhoud niet langer alleen kan dragen.
Op termijn zal het verval toeslaan. Laten we dit gebeuren?

Vele kleintjes maken een grote!
Niet alleen voor kerkdiensten
De Grote Kerk staat niet alleen te pronken in het hart van het dorp.
Het is niet alleen aanwezig in vele foto’s en schilderijen.
Het is een multifunctioneel gebouw en vervult ook een belangrijke rol
in het dorpsleven. Voor kerkdiensten, maar o.a. ook voor uitvaarten,
concerten, tentoonstellingen en het luilakontbijt.

Wordt Vriend
U kunt ook in algemene zin Vriend van de Grote Kerk worden door
donateur te worden van de stichting. Ook bedrijven zijn welkom.
Bijdragen worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten ter instandhouding van het gebouw.
Vul onderstaande formuliertje in en stuur het op naar postbus 44,
1510 AA, Oostzaan. Of opgeven per mail: grotekerk@kpnmail.nl
Daardoor is het een trefpunt voor alle Oostzaners en verdient dan ook
ons aller steun. Je hoeft niet kerkelijk te zijn om je verbonden te voelen
met dit bijzondere gebouw op de duizend jaar oude terp van Oostzaan.

Vri e n d e n v a n d e Grote Kerk Oostzaan

Ja, ik word Vriend van de Grote kerk en help mee aan het

Colofon:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Piet Kelder
Eelco Taams
Cees van Prooijen
Piet Bruin en Gerrit Stellema

Postadres:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
grotekerk@kpnmail.nl
075 - 684 8190
www.vriendengrotekerkoostzaan.nl

behoud van ons grootste erfgoed.

Mijn donatie voor dit jaar bedraagt €

..............................................

Naam:

..................................................................................

Adres:

..................................................................................

Telefoon:

..................................................................................

E-mail:

..................................................................................

Datum:

..................................................................................

Handtekening:

.................................................................................
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website:

bankrekening nr: 146618696

Door uw steun kunnen we de Grote Kerk Oostzaan behouden

De stichting gaat voor de Vrienden activiteiten in en rond de kerk
organiseren. Als U actief wilt helpen bij onze bezigheden … laat het
dan weten!

Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan

U kunt een bedrag naar keuze vanaf € 10,- per jaar overmaken.

09-07-2009 10:54:52

Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan
Door uw steun kunnen we de Grote Kerk Oostzaan behouden

Oostzaans erfgoed in verval
In het onderhoudsplan is € 150.000,- nodig om de komende 5 jaar
noodzakelijk onderhoud te plegen.
Lukt dat niet, dan zal het gebouw langzaam verder achteruit gaan.
Zo is er € 30.000,- nodig om het dak te herstellen en € 75.000,- om
de westgevel aan de binnenkant op te knappen. En als je in en om het
gebouw goed kijkt zie je nog meer zaken die moeten worden
aangepakt. Kijk maar eens naar het plafond!
De overheid helpt wel met subsidie en de Kerkgemeente doet wat
men kan, maar er zijn onvoldoende middelen om alles op orde te
krijgen en te houden.
Een aantal Oostzaners wil meehelpen in de strijd tegen het
verval en heeft de Stichting Vrienden van de Grote Kerk
opgericht. Ook u kunt helpen!

De noodklok luidt over het
dorp
Wie kent niet het diepe bronzen geluid van onze
unieke kerkklok als hij ons vertelt hoe laat het is?
Die klok is van de gemeente en die onderhoudt
toren en klok. Dat stamt uit de tijd van Napoleon omdat de klok als noodklok moest kunnen
dienen.
Er valt veel over de kerk te vertellen en dat gaan
we op internet zetten. Maar om te beginnen
luiden we nu de noodklok over de staat van dat
prachtige gebouw en roepen de Oostzaners op
om te hulp te schieten.

The Wall of Fame - Actie

Adopteer een stuk van de westmuur en kom op
“The Wall of Fame”. Je naam wordt toegevoegd
aan de muur op internet en het actiebord.
• Minimum bijdrage is € 25,- voor 1 dm²
• Een Tegel van 4 dm² is dus € 100,• Een m² is € 2500,Maak een bedrag over op bankrekening nr:
146618696 t.n.v. penningmeester Vrienden
Grote Kerk onder vermelding van Actie Westmuur.
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