Spankeren, juni 2021

Beste mensen,
Met deze uitgave van de Nieuwsbrief 2021 informeren wij u over de activiteiten
van de komende tijd.
Het ziet er naar uit dat er weer meer mogelijk zal zijn vanaf september 2021.
Om te beginnen wordt er op zaterdag 11 en zondag
12 september 2021 de Open Monumenten Dagen
gehouden. Het Comité Rheden en Rozendaal
organiseert de Open Monumenten Dagen. Het thema
is “Mijn monument is jouw monument”.
Hoe passend voor de uitvoering van concerten,
exposities, huwelijken, etc. Voor veel dorpsgenoten ligt er een lange
familiegeschiedenis.
Voor degenen die een wandeling in het dorp Spankeren willen maken, ligt er een
route langs de boerderijen in het dorp.
Voor meer info:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/openmonumentendag/
Concertserie 2021-2022
Verder heeft In Goede Handen Management een concertserie gepland voor het
seizoen 2021-2022. In de Dorpskerk in Spankeren vinden maar liefst acht
concerten plaats. Het is zeer aan te bevelen!
In de Nieuwsbrief van september 2021 informeren wij u daar uitgebreid over. De
datum van het eerste concert geven wij nu alvast door.
Het eerste concert is op donderdagavond 23 september 2021 om 20.00 uur.
Voor meer info:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/concerten/
Actie “Ik buurt mee! Voorjaar 2021“
Het door de Stichting Dorpskerk
Spankeren ingediende Initiatief voor de
plaatsing van een informatiebord is
gehaald! Hartelijk dank voor jullie
medewerking!
Over de uitvoering informeren wij u zo
spoedig mogelijk!

Kerkenvisie gemeente Rheden
Onlangs heeft de gemeente Rheden besloten om
een kerkenvisie te gaan ontwikkelen voor de
kerkgebouwen in de gemeente Rheden. Daartoe
worden eigenaren van kerkgebouwen en andere betrokkenen benaderd om hun
visie kenbaar te maken. Voor meer info:
https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Cultuurhistorisch_erfgoed
/Kerkenvisie
Onnodig om te vermelden dat het van belang is om dat proces te blijven volgen
voor ons kerkgebouw in Spankeren!
Mocht deze ontwikkeling voor u aanleiding zijn om u aan te melden als donateur,
dan kan dat! Zie daarvoor:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/donateur-worden/

Jaarrekening 2020
In het voorjaar van 2021 heeft het bestuur de jaarrekening 2020 vastgesteld en
is de penningmeester gedechargeerd.
U kunt het jaarverslag 2020 inzien via onderstaande link:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/wpcontent/uploads/2021/05/Jaarverslag-2020-Stichting-Dorpskerk-Spankeren.pdf

Wenskaarten
Voor de aanschaf van speciale
wenskaarten kunt u ook terecht bij de
Stichting Dorpskerk Spankeren
Als u belangstelling heeft, kunt u contact
opnemen met het secretariaat, mobiel:
(06) 110 90 632.
Voor meer voorbeelden en prijzen zie:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/concerten/

Verder wensen wij u van harte een mooie zomer toe!
Met vriendelijke groet,
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop,
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis

