
Waarom?
Bouwkundige staat: nagenoeg 
bouwvallig en geen gezicht, vochtig, 
houtrot  in kozijnen en vloer...

Alternatieven:
huren ruimte in voormalig 
schoolgebouw of dorpshuis is 
mogelijk maar dan nog verpaupert 
het gebouw en dat willen we niet.

Wat?
‘It Lokaal’: ontmoetingsruimte voor afscheids(rouw)
diensten, kindernevendienst, gespreksgroepen, jeugdwerk, 
ruimte voor persoonijke ontmoetingen, kerkelijke 
vergaderingen en (regio)activiteiten, leerplek, eetplek 
‘Mielrinners’ en andere vormen van (gezellig) samen zijn. 
Ook: reserveruimte als het dorpshuis bezet is.

Hoe?
Vernieuwing kozijnen, vloer en vloerverwarming, aanbrengen 
isolatie. Plaatsen voorzetwanden en nieuwe lambrisering
herstellen oude nostalgisch boogplafond en creëren berging.
Verder: dichtmaken raam pastorietuin, vast projectiescherm 
plaatsen, keuken verplaatsen, aansluiting op glasvezelnet.

Kosten?
Door bijdragen van Stichting Ichthus en aanvulling 
uit de eigen reservering onderhoudsvoorziening is 
de verbouwbegroting rond!
• Wij vragen bijdragen vanuit het dorp voor de 

inrichting: tafels, stoelen, verlichting,  
een presentatiescherm en andere aankleding.

Dus sponsor: een stoel, een tafel, een koffiemok, 
een lamp, een vloerkleed, een gordijn...

Bankgegevens
Uw bijdrage kan naar:

NL21 RABO 0370 6498 69 t.n.v. 
College van Kerkrentmeesters 
Prot. Gem. De Gaastmar o.v.v. 
‘verbouwing lokaal’ of contant, 

in envelop, naar kerkrentmeester 
Klaas Brouwer, Turfdyk 19.

Hoezo?
Onze kerk wil voor het dorp, ook voor u,  een 

houvast in het leven zijn. Wij hebben niet alleen 

een goed verhaal te vertellen maar zijn ook een 

geestelijk en sociaal thuis voor iedereen op de 

kruispunten van het leven, hoe je ook denkt over 

dat verhaal van God en mensen. Samen met onze 

pastor Ludwine proberen we daar vorm aan te 

geven in de ‘mienskip’ van Gaastmeer. 

Tsjerke wêze is foar ús: 
minsken oansprekke, 

harkje nei harren ferhaal, 
har serieus nimme,  
ús ferhaal trochjaan en 
har alle frijheid litte. Wol witte 
wy fansels, dat wy dit allegearre 
útfine kinne, om ‘t der in ploech 
belutsen en warbere minsken is 
yn ‘e Gaastmar.

Daarom...
durven we een beroep op u te doen ook 
letterlijk een steentje bij te dragen aan 
de instandhouding van de noodzakelijke 
gebouwen die hierbij horen. Een aantal 
jaren geleden zorgden bijdragen uit ons 
dorp er voor dat de kerktoren een goede 
onderhoudsbeurt kreeg en weer jaren 
mee kan als markant herkenningspunt 
van kerk & dorp.
Nu is onze ontmoetingsruimte  
‘It Lokaal’ aan een opknapbeurt toe. 
Helpt u mee om daar wat moois van 
te maken? Check maar even wat de 
bedoeling is!

lokaal...
een steentje bijdragen?

Mogelijk?
door...
vrijwilligerswerk (sloop- en 

schilderwerk), veel inwoners, 

wel of niet kerkelijk betrokken 

hielpen al mee. Zie de foto’s 

op de website 

www.pkn-gaastmeer.nl

en/of kom op zaterdagochtend 

maar eens kijken! En... 

pas echt goed mogelijk door 

uw bijdrage!

Bij voorbaat 

dank
voor uw 
bijdrage!



Begroting inrichting t.b.v. actie.

40 stoelen (à € 60,-)
€ 2400,-

8 tafels (à € 150,-)
€ 1200,-

verlichting 
€ 1000,-

internet en wifi
€ 400,-

presentatiescherm
€ 1000,-

raamdecoratie
€ 400,-

streefbedrag actie
€ 6400,-

Kosten keuken, vloerbedekking, verf- en wand-

bekleding zijn al meegenomen in de totale 

begroting.

Op onze geldthermometer (zie raam Lokaal & 

website) houden we de stand van de actie bij.


