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Vrienden van de
Werenfriedkerk organiseren
gezellige concerten!
Zondagmiddag 15 december 2019:
Theater kerstconcert Carla Herlfterkamp
Zondagmiddag 19 april 2020
Bevrijdingsconcert Double 2 (Andrew Sisters)
Zondagmiddag 28 juni 2020
Popkoor Repeat
Zondagmiddag 18 oktober 2020
Vrouwenkoor Colours
Zondagmiddag 13 december 2020
Kerstconcert Popkoor A Sign of Friendship
Het is al even geleden dat u iets van ons heeft
gehoord. Toch bruist het van actie en ideeën
binnen de Vriendenstichting. Om u daarvan op
de hoogte te houden is er dan nu deze
nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier

“In de Werenfriedkerk (historische dorpskerk, ook
wel het kleine kerkje genoemd) vinden regelmatig
gezellige concerten plaats. Zeker minimaal 4 x per
jaar.
U/jij als Vriend of Sponsor bent altijd als eerste op
de hoogte van de datum en van wie er optreden.

In dit nummer
Vrienden organiseren gezellige concerten
Het doel van de Vriendenstichting
Stand van het aantal Vrienden/Sponsoren
Uw gift als donateur is aftrekbaar van de IB
Vooruitblik programma 2020
Programma 2e helft 2020
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Daarvoor gebruiken we het e-mailadres dat we
bij je aanmelding als Vriend of Sponsor hebben
gekregen. Vandaag gebruiken we dat om je wat
TIPS te geven en om even bij te praten.
< Uw jaarlijkse bijdrage als Vriend/Sponsor
is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
< 2020 staat in het teken van 75 jaar
Bevrijding, vooral de bevrijding van onze
eigen regio.
< Onze bijdrage zal een mooi concert in
april zijn met vrolijke en inspirerende
teksten voor een hoopvolle toekomst
< Ondertussen zijn we als bestuur uiteraard
druk bezig om ook voor 2020 een mooi en
afwisselend jaarprogramma samen te
stellen!

Het doel van de Vriendenstichting
In veel kerken vinden al nieuwe verbrede
activiteiten plaats. Vaak op sociaal-cultureel
vlak, met een link naar een verhaal. Te denken
valt aan concerten, musicals, tentoonstellingen
en films passend bij het karakter van het
gebouw.

De Vriendenstichting is opgericht met als doel
het eeuwenoude monument te behouden voor de
samenleving van Westervoort en vervolgens
open te stellen voor allerlei evenementen. Het
zullen laagdrempelige evenementen zijn, waarbij
iedere inwoner van Westervoort welkom is.

De Werenfriedkerk is een monumentaal gebouw
dat een breder publiek kan trekken dan alleen
de zondagse eredienst. De opbrengsten van de
concerten gaan rechtstreeks naar het
restauratiefonds zodat de kerk nog heel lang
een prachtig monument kan blijven in de
Gemeente Westervoort. Mooi toch?

De opbrengst zal bestemd zijn voor het
planmatige onderhoud van het rijksmonument.
De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en
heeft geen winstoogmerk.
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Stand van het aantal
Vrienden/Sponsoren
Vrienden/Donateurs/Sponsors
Bij de officiële oprichting van de
Vriendenstichting in september 2018 konden we
van start met 40 donateurs, oftewel Vrienden.
Dat was een mooi begin. Momenteel is het
aantal Donateurs/Vrienden/Sponsoren boven de
50 gekomen.
De meeste Vrienden hebben hun bijdrage voor
2019 inmiddels betaald. Dank daarvoor. Het is
fijn dat zoveel mensen de Vriendenstichting een
warm hart toedragen. Uiteraard hopen we dat
ook in het volgend jaar het aantal Vrienden
toeneemt. Daarmee zijn we als Stichting
verzekerd van jaarlijkse inkomsten. Het
uiteindelijke resultaat van de Stichting is
bestemd voor het onderhoud van het gebouw.

Als Vriend ben je verzekerd van een lagere
entreeprijs (40% korting) bij de concerten in
de Werenfriedkerk, georganiseerd door de
Vriendenstichting. Eén introducee mag voor
dezelfde prijs naar binnen.
Overigens heeft de Vriendenstichting ook een
aantal sponsors. Wie dat zijn kunt u op de site
terugvinden.https://www.vriendenwerenfriedk
erk.nl/sponsors/onze-sponsors

Uw gift als donateur is aftrekbaar van de IB
ANBI-status
De Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk is
per 2 juli 2019 aangemerkt als ANBI. (Algemeen
Nut Beogende Instelling). De Stichting heeft aan
alle voorwaarden voldaan om in aanmerking te
komen voor de ANBI-status. Eén van de
voorwaarden is dat beleidsplannen en de
financiële verantwoording beschikbaar zijn op de
site. Deze stukken zijn dan ook voor eenieder op
onze website in te zien. Neem gerust eens een
kijkje op onze site.
https://www.vriendenwerenfriedkerk.nl/overons/beleidsnota
Ook het jaarverslag over 2018 vindt u daar
terug.

Wat zijn de voordelen van de ANBI-status?
Voor u als Vriend is het prettig te weten dat
uw gift aftrekbaar is voor de belasting.
Uw giften aan een ANBI zijn onder bepaalde
voorwaarden voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting aftrekbaar. Op de
website van de belastingdienst worden de
voorwaarden verder toegelicht.
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of
schenkbelasting te betalen over erfenissen en
schenkingen die de ANBI ontvangt en inzet
voor het algemeen belang.
Wanneer u vragen heeft over ANBI kunt u
contact opnemen met de penningmeester
Yvonne de Jager, ylwdejager@gmail.com.

Verder kan een instelling alleen een ANBI zijn,
als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut. Ook aan die voorwaarde voldoet
de Stichting ruimschoots.

‘’Behoren tot de Vrienden
van de Werenfriedkerk’’ dat
voelt goed!"
bestuurslid Henk Lenselink

Getekend door Harrie Kemperman in
1976 (toestemming om hier te gebruiken
van hem persoonlijk verkregen)

Nieuwsbrief Vrienden
nieuwsbrief
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Vooruitblik Programma 2020
Op zondag 19 april, (nog onder voorbehoud van
projectsubsidie provincie/gemeente) komt er i.v.m
het vieren van het 75 jarig bestaan van onze
bevrijding op 5 mei 1945, een prachtig concert van
Double2.
Double2 is een sprankelende 4-women-band
bestaande uit Ingrid, Myrna, Ingrid en Marian.
Muziek en zang is hun grootste passie. Een
optreden van Double2 staat al meer dan 10 jaar
garant voor een sfeervolle avond vol gezelligheid en
dansende gasten. Het repertoire is veelzijdig en
gevarieerd. Door met de juiste timing op het
publiek in te spelen, probeert Double2 altijd de
juiste snaar te raken. Double2 heeft repertoire in
het Engels, Nederlands, Duits en Frans.

Een bijschrift is een
zin waarin een foto of
afbeelding wordt
beschreven.

Op zondag 28 juni, wordt er een zomerconcert
gegeven door het Popkoor Repeat (nog niet
definitief)
Het koor bestaat ruim 20 jaar en staat bekend als
een dynamisch en actief koor. Vanaf de start tot op
heden heeft Repeat continu zo’n 50 zingende leden
gehad. Alle vijf de stemgroepen zijn evenredig
vertegenwoordigd. Wat Repeat voor de leden
bijzonder maakt is de gemoedelijke en gezellige
sfeer, één groepsgevoel, variatie in het repertoire,
uitdaging in beweging en blíjven ontwikkelen.

Programma 2e helft 2020
Op zondag 18 oktober, brengt het Vrouwenkoor
‘’Colours’’ een prachtig concert ten gehore.
Sinds 1997 zijn het Vrouwenkoor Colours, een
enthousiast koor uit Westervoort. Het repertoire
bestaat uit popsongs, luisterliedjes en licht
klassieke muziek. Meestal drie- of vierstemmig
gezongen. De dirigente is Josette Brinkhof en
begeleid op de piano door Elly Nijntjes.
Op zondag 13 december, hebben wij het
genoegen om het popkoor “A Sign of Friendship
te ontvangen.
Onder leiding van de zeer enthousiaste dirigent
John Stinnissen.
Zoals u ziet is het een zeer gevarieerd
programma en echt de moeite waard om te
komen kijken en luisteren.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief,
klik dan hier

