
1) We verwachten het komende halfjaar de nodige bezoekers. Het zou het mooist zijn, om het hek 
voor het gazon te verwijderen of te verplaatsen, en 10 parkeerplaatsen aan te leggen. Wie wil en kan
hieraan meehelpen?

2) Wie kan helpen de muren en deuren van het voorportaal weer fris en mooi te maken? 
Bouwkundig herstel komt later, maar we willen het bezoek weer netjes ontvangen!

3) Het eerste deel van de kerk (tussen toegangsdeur en gordijn) wordt de ontvangstruimte in de 
komende herfst en winter. De banken moeten eruit, maar wel netjes, zodat we ze ook kunnen 
verkopen. Wie kan daarbij helpen? Wie wil het geheel coördineren?

4) Voor bezoek, verhuur en activiteiten hebben we gastvrouwen en gastheren nodig. Bovendien 
moet er een planning en rooster worden bijgehouden. Wie wil en kan hier een rol in spelen?

5) Wie wil het komende halfjaar de kerk schoon en netjes houden? Denk ook aan: bijhouden of er 
nog genoeg folders liggen, eventueel verkoop van versnaperingen of drinken voor fietsers en 
wandelaars.

6) We zoeken ook nog een aantal bestuursleden, met name op het gebied van penningmeesterschap, 
boekhouding, administratie. Wie zou dat willen doen, of wie kent geschikte mensen?

7) Wie kan eventueel de toren weer veilig en goed toegankelijk maken? Het uitzicht boven is 
schitterend, en heel geschikt voor het vertellen van het verhaal van kerk en dorp, aan kinderen of 
volwassenen.

8) Wie kan de leidingen van gas, water en elektrisch de komende tijd controleren en waar nodig 
advies voor herstel geven? We willen de mensen graag ontvangen in een veilig en goed 
functionerend gebouw. Denk ook aan verlichting en geluidsinstallatie!

9) Om het komende halfjaar de lopende kosten te kunnen betalen, zoeken we mensen die de kerk 
willen gebruiken. Hoort en zegt het voort aan koren, muzikanten, zangers, begeleiders van groepen, 
therapeuten, kunstenaars, etc.

10) Ongelofelijk maar waar: er is nooit een officiële afscheidsdienst van de kerk als kerk gehouden. 
Is het een idee om dat, samen met de Protestantse Gemeente, te organiseren? En wie wil daar vorm 
aan geven?

11) Wie kent organisaties of mensen die ons plan voor behoud en woningen wil steunen? Daarbij 
gaat het met name om de ‘grote onderhoudsbeurt’ van volgend jaar. We kennen de weg naar de 
bekende fondsen, maar we moeten zelf zien dat we € 250.000 bijeen brengen. Elke euro die er uit 
de mienskip komt, wordt ongetwijfeld verdubbeld of verdrievoudigd de komende tijd.

12) Ook iedere individuele bijdrage voor behoud is welkom. De Stichting Greidhoekekatedraal 
heeft de ANBI-status, dus dat is fiscaal aantrekkelijk. Maar misschien kunt u ook samen met familie
die niet meer in Lollum woont, vroegere buren, mensen die een band met het dorp hebben, iets 
organiseren en gezamenlijk tot een mooie donatie komen?

Voor aanmeldingen, vragen en reacties kunt u contact opnemen met de huidige secretaris Liuwe 
Westra: 06-30837586 of liuwe.westra@mensa.nl.

Het banknummer van de Stichting Greidhoekekatedraal is NL17RABO 0139 101144.


