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Spankeren, oktober 2021

Beste mensen,
Een eerste lustrum moet toch zeker gememoreerd worden!
Als wij terugblikken op de afgelopen vijf jaar, dan zijn er toch belangrijke en
noemenswaardige ontwikkelingen gepasseerd!
Een van de doelen van de Stichting is om het kerkgebouw toegankelijker en
laagdrempeliger te maken voor de inwoners van Spankeren en andere
belangstellenden. Daar hebben wij een begin mee gemaakt! Als bestuur was de
opvoering van de musical van groep 8 van de Pr. Margrietschool in Spankeren
in het kerkgebouw daar een goed voorbeeld van.
Verder zijn er in de afgelopen vijf jaar verschillende concerten en optredens
gehouden door onder andere Muziekvereniging
Wilhelmina, Music for All, de Ierse band Volluk met een
optreden van balletschool Pieta Korbijn, het Dierens
Mannenkoor, Popkoor Otwosix en Rhederlijk Cultureel.
Ook In Goede Handen Management heeft voor haar
concerten regelmatig gebruik gemaakt van het
kerkgebouw. Verder de koorrepetities, exposities, de Open Monumenten
Dagen, kerstmarkten, etc.
Ook als trouwlocatie van de gemeente Rheden is de Petruskerk een bijzondere
en sfeervolle gelegenheid!
Om het kerkgebouw effectiever te kunnen inzetten voor culturele evenementen
is er in de afgelopen jaren een aantal aanpassingen gedaan. In dat verband is
de beeld- en geluidsinstallatie te noemen maar zeker ook de pantry.
Onlangs heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren ook een financiële bijdrage
kunnen leveren aan de aanschaf van een piano. Kortom voorzieningen die
nodig zijn voor een eigentijds gebruik van een monumentaal gebouw!
Om financieel bij te kunnen dragen aan deze vernieuwingen zijn fondsen,
bedrijven en andere instellingen benaderd met een subsidieverzoek en niet
zonder resultaat. En in dat verband willen wij ook zeker de particuliere giften
noemen. Wij zijn daar erg dankbaar voor!
Zonder deze financiële bijdragen waren wij zeker niet zover gekomen met de
realisering ervan.

En met al deze materiële zaken ben je er niet alleen! In het kader van de
voorbereidingen van onder andere het Bevrijdingsfeest, zijn er goede contacten
opgebouwd met de andere Spankerense verenigingen en stichtingen. Ook met
de zusterstichting in Ellecom en de kerk in Spankeren.
Genoeg reden voor dankbaarheid! En dat zijn wij!
Het behoud van een monumentaal gebouw als de Petruskerk is de moeite
waard om je voor in te zetten! Wij hopen dat u het daarmee eens bent!
Dan is er toch tot slot nog het praktische punt…elk jaar in oktober benaderen wij
u als donateur met het verzoek om de bijdrage voor het lopende jaar te voldoen.
Wij hopen dat u ons dit jaar ook weer steunt!
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage en wensen u van harte alle goeds
toe!
Met vriendelijke groet,
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop,
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis

