Inwoners en oud inwoners.

OPEN DAGEN 2017
Vrijdag 7 juli: 19.00 uur tot 21.00 uur
zaterdag 8 juli: 11.00 uur tot 17.00 uur
zondag 9 juli: 11.00 uur tot 17.00 uur.
Het weer was tijdens de open dagen prachtig. De deuren
stonden wijd open en iedereen kon naar binnen om de
vorderingen in en om het kerkgebouw te bekijken.
We mochten op deze drie dagen bijna 100 enthousiaste
bezoekers begroeten. De interesses liepen uiteen. Voor
de een was de begraafplaats van waarde omdat daar
familiegraven liggen. Oude herinneringen werden
opgehaald. “Kijk, hier is het graf van mijn
overgrootmoeder, daar ben ik nog naar vernoemt”.
Voor anderen was het meer de fotocollage die de aandacht trok; van hoe het
was en waar we nu zijn. Want voor de meesten van ons is het zo gewoon dat
er water uit de kraan komt en het lichtknopje aan gedaan kan worden. Maar
dat was in ons kerkgebouw niet zo, dat is allemaal door ons met elkaar
aangelegd. Een hele klus!!! Geweldig.
Ook vond men het interessant hoe het financiële gedeelte is opgebouwd. Het
gebouw is aangekocht d.m.v. aandelen door de bevolking. Alles wat er
gerealiseerd is, is door giften van fondsen en instanties verkregen. De vaste
lasten, die we minimaal proberen te houden, kunnen door inkomsten uit
donaties en donateurs betaald worden. We zijn dan ook erg blij met weer 5
nieuwe donateurs. Bedankt!!
Ook was er veel vraag naar de geplande restauratie van de buitenkant, die
ook gefinancierd wordt d.m.v. subsidies van verschillende instanties en goede
doelen. Door deze financiële opbouw hopen we een lust in plaats van een last
na te laten aan onze volgende generatie.

De begraafplaats heeft nog steeds onze aandacht.
Gerdo Heite. is samen met Geert de Boer de grafzerken aan het rechtzetten en opknappen.
Ook wordt er hier en daar grond aangevuld en weer ingezaaid.
Dit voorjaar is er een vraag binnen gekomen bij het
bestuur of het mogelijk is om op de begraafplaats van
Vinkega een urn bij te zetten. We hebben deze vraag
positief kunnen beantwoorden en de urn kan naar de
wens van de familie bijgezet worden. Dit zal in
september plaats vinden.
We willen nu, de begraafplaats heropend is proberen
deze elke week te maaien. Het kerkhof moet er altijd
verzorgd uitzien. Bij ziekte, vakantie tijd en drukke
werkzaamheden lukt dat niet altijd.

EEN VRAAG
Wat zou het fijn zijn als we mensen kunnen benaderen die het maaien een keer over willen nemen.
Willen jullie je opgeven als je dit een keer wil doen??
Dit kan bij Jeannet van Veen Tel 0561-431443.
Vriendelijke groet
Stichting behoud Finkege
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