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Uurwerk voor de kerk 

Na veel overleg is de juiste maatvoering duidelijk 
geworden en is de klok besteld, geproduceerd en 
opgehaald. We zijn met de laatste voorbereiding 
voor het verzenden bezig. Er moeten duidelijke 
instructies komen over de manier van 
aansluiten.  
 

 
 
Er is gekozen voor een LED verlichting vanwege 
de levensduur en het lage energieverbruik. Dit in 
combinatie met een lichtgevoelig oog, zal er na 
installatie eigenlijk geen onderhoud meer nodig 
zijn. 
We zijn erg benieuwd hoe het eruit zal zien als 
de klok geplaatst is. 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 2. 2011 

Het is vandaag 26 maart, en hoog tijd voor de 2
de

 nieuwsbrief. Er is een hoop gebeurd de laatste paar weken. Daarvan willen we jullie 
graag van op de hoogte brengen.  

Waterproject Molukken 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld, is het 2
de

 project waar we ons voor in 
zetten het verbeteren van de watervoorziening in het dorp. Hierbij krijgen we 
steun van, niet alleen de christelijke gemeente van Rozendaal, maar ook die van 
Velp. 
Er hebben reeds 2 besprekingen plaats gevonden en op zondag de 27

ste
 start het 

project in zowel Rozendaal als Velp. In Rozendaal wordt er tijdens de dienst 
gecollecteerd voor het waterproject en is er koffie met Indonesische sponscake en 
spekkoek na de dienst. Tijdens de koffie zal er in het Indonesisch gezongen worden 
en worden er foto’s van het dorp getoond. 
 
Samen met afgevaardigden van beide kerken is er een aantal activiteiten voor de 
rest van het jaar bedacht. Zo zal u de stichting en met name het waterproject 
tegenkomen op een kraampje op koninginnendag in Velp, op de Kunst in de Kerk 
dagen in de kerk van Rozendaal in juni, tijdens een dienst in de kerk van Velp in 
Oktober en de kerstmarkt in december. Ook zal er nog een benefiet avond 
georganiseerd worden die zal bestaan uit een combinatie van Indonesische hapjes, 
zang en dans. 
 
Veel activiteiten en plannen dus, we zullen deze op tijd op onze website plaatsen 
en vermelden in de nieuwsbrieven. 
 
Als stichting zijn we uiteraard zeer verheugd met de beslissing van beide 
gemeenten om ons project te ondersteunen en de mogelijkheden die dit ons biedt 
om samen deze activiteiten te organiseren. 

Het nieuwe Logo 

Dankzij de inzet en creativiteit van Stein de Haan is er een logo voor onze stichting 

ontwikkeld. Dit zal u dus vaker tegenkomen. 

 

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor de steun aan onze stichting, mocht u onze stichting en de voortgang van onze 
projecten willen blijven volgen, kijk dan regelmatig op onze website, of stuur een e-mail om u aan- (en eventueel af) te melden voor deze 
nieuwsbrief. 
Erik de Haan (secretaris), Edwin Keur (penningmeester) en Marco Brons (voorzitter). 
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