Ruurlo verdient
een vleugel!

Zo helpt u Ruurlo
aan een vleugel!

De Dorpskerk is een bijzonder gebouw, dat
een centrale plaats inneemt in ons dorp. Wij zijn
verheugd, dat het gebouw door een grondige
herinrichting klaar gemaakt is voor een veel
breder gebruik. Daarmee wordt het nog meer
toekomstbestendig en zal het nog langer zijn plaats
in ons dorp behouden.
Een gebouw van deze allure verdient een vleugel.
We zouden ook kunnen zeggen: Ruurlo verdient
een vleugel. Hij zal in die prachtige Dorpskerk
ongetwijfeld vaak worden gebruikt.

Er zijn meerdere manieren om bij te dragen aan het
Vleugelfonds Ruurlo.

Wij ondersteunen de fondsenwerving door het
Vleugelfonds Ruurlo van harte. Wij hopen dat u
dat ook doet als er een beroep op u wordt gedaan
voor een sponsorbijdrage, gift of de aankoop van
certificaten.
Comité van aanbeveling
J.D.C. baron van Heeckeren van Kell
Mr. H.L.M. Bloemen, oud-burgemeester van Berkelland
W. Nijen Es, voorzitter Oranjevereniging Ruurlo

Sponsorbijdrage of gift
Sponsors die een substantieel bedrag (€ 1.000,- en
meer) doneren aan het Vleugelfonds Ruurlo kunnen
rekenen op een tegenprestatie. Hoe die eruit gaat
zien, bepalen we in goed onderling overleg.
Bel met 06 45 73 69 57 (Jan Schippers) of
06 50 68 52 35 (Peter van der Heij).
Of mail naar vleugelfondsruurlo@gmail.com.
Kleinere giften (tot € 1.000,-) zijn natuurlijk ook
welkom op de bankrekening van het fonds:
NL 50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse
Gemeente Ruurlo-Barchem onder vermelding van
‘Gift Vleugelfonds Ruurlo’. Door van deze bankrekening gebruik te maken, is uw gift fiscaal
aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.
Certificaten
U kunt ook certificaten Vleugelfonds Ruurlo kopen.
Een certificaat kost € 50,-. In de komende 10 jaren
wordt jaarlijks 10% van de certificaten uitgeloot voor
uitbetaling. Over uiterlijk 10 jaar hebt u het door u
ingelegde bedrag dus terug. U koopt de certificaten
door op bovengenoemd bankrekeningnummer het
aantal te kopen certificaten x € 50,- over te maken.
Vermeld s.v.p. duidelijk het aantal certificaten en uw
naam, huisadres en e-mailadres.
Contact
Hebt u vragen? Wij beantwoorden ze graag,
telefonisch of via e-mail. Stuur daarvoor een
e-mail aan vleugelfondsruurlo@gmail.com.
Of bel met 06 45 73 69 57 of 06 50 68 52 35.

Een
vleugel
voor
Ruurlo

oktober 2015

Een kerk en nog
veel meer

De metamorfose van
de Dorpskerk

Kansel in bestaande positie

Zo’n 750 jaar geleden werd in de annalen al
gewag gemaakt van een kerk op de plaats
waar nu het dorp Ruurlo ligt. Dat was nog niet
de Dorpskerk van vandaag. En zeker niet die
van morgen. Die kerk heeft al die eeuwen een
centrale plaats ingenomen in het dorp. Hij is
gezichtsbepalend voor onze dorpskern.
De kerk was vroeger niet alleen de plek om
naar een kerkdienst te gaan. In die kerk werden
ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Voor
het laatste nieuws hoef je tegenwoordig niet
meer naar de kerk. Daar hebben we andere
media voor. Toch kan die kerk nog steeds een
verbindende rol spelen in de dorpssamenleving.
Dat stond de Protestantse Gemeente als
eigenaar van het gebouw ook voor ogen toen
besloten werd de kerk klaar te maken voor
de toekomst.

In de eerste helft van 2018 is het interieur van
de Dorpskerk ingrijpend veranderd. Het blijft
natuurlijk een kerk. Ook in de toekomst zullen er
kerkdiensten worden gehouden, zullen mensen
in de kerk trouwen en vanuit de kerk worden
begraven. Het toekomstig gebruik zal zich
daartoe echter niet beperken. Sterker nog, naar
verwachting zullen vele anderen in de kerk een
stijlvolle locatie vinden voor hun activiteiten.
Waaraan denken we dan? Concerten, dat ligt
voor de hand. Alleen al tijdens de Dorpskerk
Openingsweken in september/oktober 2018
wordt er een tiental concerten en andere
muzikale optredens in de nieuwe Dorpskerk
georganiseerd. De KunstKring Ruurlo en de
vele koren die Berkelland rijk is, zijn actief
ingesprongen op het aanbod om in het gebouw
een activiteit te organiseren.
Er is echter nog veel meer mogelijk. Denk bij
voorbeeld aan congressen, productpresentaties,
recepties, leden- en jaarvergaderingen of
aan (feestelijke) bijeenkomsten in onze
dorpssamenleving. Er is eigenlijk maar één
beperking: van de gebruikers wordt verwacht,
dat zij respect tonen voor het feit dat het een
kerk is. Dat betekent: er kan veel, maar niet
alles kan.

De meerwaarde
van een vleugel
Niet alleen bij concerten, maar ook bij vele
andere gelegenheden zal muziek ten gehore
worden gebracht. Daarbij zal vaak gebruik
worden gemaakt van een vleugel. Het is een
instrument dat het gebouw een meerwaarde
geeft, zelfs als de vleugel niet wordt gebruikt.
Daarom heeft een aantal Ruurlo-ers het
initiatief genomen om de financiën voor de
aanschaf van een vleugel bij elkaar te krijgen.
Het Vleugelfonds Ruurlo ontstond vanuit
de wens om het dorp Ruurlo niet alleen te
verrijken met een heringerichte Dorpskerk,
maar ook met een vleugel.
Die vleugel komt er als bedrijven en
particulieren een bijdrage leveren aan het
Vleugelfonds Ruurlo.

