Stoelendans met uw naaste
Beste gemeenteleden,
Onze Torenpleinkerk heeft de afgelopen jaren een restauratie en herinrichting ondergaan. Haar fundament is versterkt, topstukken als het orgel en de diakoniekist zijn vooral dankzij subsidies gerestaureerd en de ruimte ‘Bij de Haard’ is gemoderniseerd en uitgebreid. Alle projecten zijn gefinancierd vanuit het opgebouwde vermogen, veel subsidies en zeer genereuze bijdragen vanuit de Wijkgemeente.
Met name door strakke budgetbewaking en veel eigen inzet van gemeenteleden hebben we de kosten
knap binnen de perken kunnen houden.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de restauratie van de preekstoel, met wederom uw bijdrage en
subsidie (reeds € 11.500,00 toegezegd). Dit is een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn en
waar u op diverse manieren een niet geringe bijdrage aan hebt geleverd.
In zo’n mooi gerenoveerde kerk mogen nieuwe stoelen niet ontbreken en daarom achten wij de tijd rijp
om 150 oude stoelen na vijftig jaar te gaan vervangen. Voor in de kerk en in de ruimte ‘Bij de Haard’
staan al nieuwe stoelen, die goed zitten en stapelbaar zijn, waardoor we ze in kleine ruimte kunnen
opslaan. Daarom doen we een oproep om een stoel voor uw naaste te kopen.

We realiseren ons dat we u weer om een bijdrage vragen. Mogelijk verkeert u onder de huidige omstandigheden in een financieel moeilijke situatie. Voel u dan niet bezwaard als u deze actie aan u
voorbij laat gaan. Maar indien het binnen uw vermogen ligt vragen we u een kerkstoel te kopen. Voor
elke stoel kunt u een oude stoel meenemen.
Een stoel kost € 240. Deze prijs geldt bij afname van in totaal 150 stuks. De leverancier wil meewerken aan een geleidelijke aanschaf. Het is onze bedoeling om geleidelijk over te gaan tot de aanschaf.
We beginnen de actie met de aanschaf van de eerste 75 stoelen. Wat krijgt u daarvoor? Nee, niet een
stoel met uw naam, foto of familiewapen, maar wel met de mooie gedachte “een stoel voor uw naaste”.
Indien U positief staat tegenover dit initiatief, kunt u zich aanmelden via stoelendans.tpk@gmail.com.
Wat zou het geweldig zijn als onze kerk er met nieuwe stoelen en al weer geheel fris uitziet voor de
komende jaren.
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