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NIEUWSBRIEF APRIL 2009
Beste ‘Vriend van de Nicolaaskerk’,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl. Na de
vorige nieuwsbrief van december is er al weer het nodige gebeurd. We praten u
graag even bij.
In de afgelopen periode is het aantal Vrienden gestaag gegroeid. Inmiddels tellen
we bijna 60 vrienden. Ook u hebt aangegeven de Stichting Nicolaaskerk financieel
te willen steunen. We zijn u hier zeer erkentelijk voor. Binnenkort zal het door u
aangegeven bedrag van uw rekening worden afgeschreven. Wie heeft gemeld zelf
zijn/haar bijdrage te willen overmaken, kan binnenkort een acceptgirokaart
verwachten. Onnodig te zeggen dat nieuwe vrienden altijd welkom zijn. Misschien is
er in uw omgeving iemand die u enthousiast kan maken?
De stichting heeft onlangs een legaat van maar liefst € 1500 mogen ontvangen.
Uiteraard is dat in grote dank aanvaard.
De aanvraag voor een Leadersubsidie (een provinciale subsidie speciaal bedoeld
voor kleinschalige, innovatieve projecten die de sociale samenhang bevorderen) is
de deur uit. Goed onderbouwd en uitvoerig gedocumenteerd hebben we in een
projectplan uiteengezet waarom wij vinden dat de NIcolaaskerk absoluut voor zo’n
subsidie in aanmerking zou moeten komen. Als deze is toegekend, kunnen we van
start met de nodige onderhouds-, herstel- en aanpassingswerkzaamheden, maar
ook bijvoorbeeld met het verder organiseren van activiteiten en het (uit)bouwen
van een website.
Ook de activiteitencommissie heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Vorige week
was onder andere het Warffums mannenkoor in de kerk te gast. Eerder werd een
Vesperdienst gehouden. Burgemeester en wethouders van de gemeente
Eemsmond bezochten tijdens hun dorpenrond de Nicolaaskerk en lieten zich
bijpraten over alles wat er gaande is.
Er zijn inmiddels vergaande plannen voor een midzomerfeest op 19 juni. Dit wordt
een grote happening van (in willekeurige volgorde) school, ouders, kinderen,
vereniging dorpsbelangen, stichting en dorpsbewoners. De hele dag en ’s avonds
tot in de kleine uurtjes zal Oldenzijl bruisen van de activiteiten. Op 30 augustus wordt
er een (zang)korenroute langs 6 kerken georganiseerd, waaronder de kerk van
Oldenzijl.
Aan alle vrienden die deze brief per post hebben gekregen: áls u een mailadres
heeft, dan zouden we dat heel graag van u ontvangen. Niet alleen kan dan de

nieuwsbrief per mail worden toegestuurd, maar we kunnen u ook tussentijds op de
hoogte houden van activiteiten, bijzonderheden en evenementen. U kunt uw
mailadres doorgeven aan het volgende mailadres:
secretaris@nicolaaskerkoldenzijl.nl
Wellicht mogen we u tijdens één van onze activiteiten begroeten!
Bestuur Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

