
’n Oalen Griezen

Kostbaar monument van Hellendoorn

en dat willen wij zo houden.

Word noaber van ’n Oalen Griezen!

Hoe word ik noaber van 
’n Oalen Griezen?

Iedereen (persoon en/of bedrijf ) die wil 
bijdragen aan de instandhouding van ‘n  
Oalen Griezen kan door middel van het 
invullen en ondertekenen van onder-
staande opgavestrook noaber worden. 
De strook kunt u deponeren in het o� er-
blok onder de toren van de kerk of in de 
brievenbus van het kerkelijk bureau in de 
Leerkamer. Inzenden per post kan ook! 
Het adres van de stichting ‘Noabers van 
‘n Oalen Griezen’ is Jac. Kapteijnstraat 2, 
7447 HM Hellendoorn.

Natuurlijk zijn ook eenmalige donaties 
van harte welkom op IBAN-nummer:

NL77 RABO 0317 2628 74

o.v.v.  donatie onderhoud  
 ‘n Oalen Griezen.

De stichting heeft een culturele ANBI-status. 
Giften zijn dus � scaal aftrekbaar binnen 
de daarvoor geldende regels.

Ja, ik word noaber van ’n Oalen Griezen

Ik machtig de stichting ‘Noabers van ‘n Oalen Griezen’ tot wederopzegging 
onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven:

 maandelijks   € 

 per kwartaal   €

 jaarlijks   €

 eenmalige bijdrage  €

(aankruisen wat van toepassing is)

Naam:      Datum:

Voorletters:     Handtekening:

Adres:     

Postcode:     

Woonplaats:     IBAN-nummer:

E-mail:

Deze folder is mede mogelijk gemaakt en geproduceerd door: Tekstmaat Hellendoorn en Drukkerij Ponsteen Nijverdal



Binnen eere oale muren

Wödt ebid en wödt edaankt

Wödt ezègend en ezungen

Al zovölle eeuwen laank… 

Beste noabers,
 
Aan het begin van de jaren ’60 van de vo-
rige eeuw schreef de dichteres Johanna 
van Buren bovenstaande woorden over 
de dorpskerk van Hellendoorn, in de 
volksmond ’n Oalen Griezen genoemd. 
Daarmee wilde ze mensen aanmoedi-
gen om gul bij te dragen aan de restau-
ratie van de kerk, die toen zou plaatsvin-
den. 

Iedereen die vandaag de dag, ruim een 
halve eeuw later, in Hellendoorn woont 
of er doorheen rijdt, geniet op zijn of 
haar manier van dit oudste monument 
in onze gemeente. Een monument dat 
zowel voor kerkelijk als ander gebruik 
(bijvoorbeeld concerten en presentaties) 
beschikbaar is. Dat moet zo blijven, want 
de kerk is van ons allemaal. We moeten 
er toch niet aan denken dat de klokken 
niet meer luiden!

Help mee om de kerk 
in goede staat te houden

Er is nog steeds veel geld nodig om ’n 
Oalen Griezen in goede staat te houden. 
Onder andere de klokken en de klok-
kenstoelen in de toren moeten vanwege 
slijtage nodig gerestaureerd worden. Het 
voegwerk in de dikke buitenmuren dient 
voor een deel hersteld te worden. Ook 
de dakkappen zijn aan onderhoud toe.

Overheidssubsidies voor monumenten-
onderhoud en de � nanciële draagkracht 
van de Protestantse Gemeente in Hellen-
doorn zijn daarvoor niet toereikend.
Er dreigt dan ook achterstallig onder-
houd te ontstaan. 

Recente inspectierapporten geven aan 
dat de komende vijf jaren zo’n € 200.000,- 
nodig is. Mede om dit enorme bedrag 
bijeen te brengen is een stichting opge-
richt: ‘Noabers van ‘n Oalen Griezen’.

Word noaber van 
’n Oalen Griezen

Wat zou het mooi zijn als alle Heldersen 
en anderen met elkaar de instandhou-
ding van ’n Oalen Griezen mogelijk ma-
ken en zo Johanna’s oproep opnieuw 
beantwoorden onder het motto: ‘Oale 
karke, dee oons leef is, en dee-w hoalen 
wilt in eer.’
De kerk is van ons allemaal. Word daarom 
noaber van ’n Oalen Griezen. Of steun 
ons door een andere schenking, gift of 
legaat.
En heeft u vragen, opmerkingen of sug-
gesties? Neemt u dan gerust contact met 
ons op!

Jan Oosterhof (voorzitter)
Jeroen Piksen (secretaris)
Jan Podt (penningmeester)

info@oalengriezen.nl
www.oalengriezen.nl

Aanbeveling burgemeester Anneke Raven:
’n Oalen Griezen is het oudste en bekendste herkenningspunt van onze gemeente. De kerktoren was vroeger het oriëntatiepunt voor de reizigers en de kerkklokken functioneerden als communicatiemiddel voor de inwoners. Toen er in de 19de eeuw een weg aangelegd moest worden tussen Zwolle en Almelo besloot de gemeenteraad dat deze weg 3 kilometer uit het zicht van de toren moest komen te liggen. Op landlopers zat niemand te wachten. Voor Hellendoorners is de trotse toren nog steeds een belangrijk middelpunt van hun dorp.  Het feit dat er nu een groep noabers opstaat om de kerk te herstellen en te behouden, zegt al genoeg. Hellendoorn kennende, gaat dit helemaal goed komen!

Anneke H. Raven, burgemeester van de gemeente Hellendoorn


