
 

 

Jaarverslag 2017 van de stichting ‘Noabers 

van ’n Oalen Griezen’. 

 

Na een grondige voorbereiding is in februari 2017 de stichting 

‘Noabers van ’n Oalen Griezen’ opgericht en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. De aanzet voor de oprichting is gegeven door 

de kerkrentmeesters en kerkenraden van de Protestantse Gemeente 

Hellendoorn. Met het oog op een goede verbinding tussen de 

stichting en de kerkelijke gemeenschap is in de statuten bepaald dat 

twee bestuursleden door het kerkbestuur op bindende voordracht 

worden benoemd. 

Het belangrijkste doel van de stichting is het verkrijgen van financiële 

middelen om deze monumentale Hellendoornse dorpskerk en 

toebehoren van de PGH-Hellendoorn in stand te houden. In de 

volksmond wordt de kerk ’n Oalen Griezen’ genoemd. 



Als eerste activiteit heeft de stichting een wervende 

donateursbrochure ontwikkeld en huis aan huis verspreid in het 

werkgebied van de PGH-Hellendoorn, uitgezonderd de Kruidenwijk. 

Deze actie bracht 70 donateurs (noabers) op.  

Op zaterdag 8 april is met een stand deelgenomen aan de 

zogenaamde Palmpasenmarkt op het kerkplein. Er was veel 

belangstelling voor historische informatie over de kerk en de verkoop 

van versgebakken ‘kniepertjes’. waarvan de opbrengst ten goede 

kwam aan de stichting. 

Aan de noabers (donateurs) is als dank voor hun gift en 

betrokkenheid op 3 juni een inloopmiddag in de kerk aangeboden 

met zang en muziek en een rondleiding. Ook burgemeester mevr. 

Anneke Raven was hierbij aanwezig. Op 7 juni vierde donateur Frits 

van Buren zijn 80e verjaardag. Ter gelegenheid hiervan bood hij in 

samenwerking met onze stichting een concert aan voor zijn familie 

en vrienden. De jubilaris betaalde de kosten en de vrije giften zijn 

door hem aan onze stichting geschonken. 

Op zaterdag 9 september heeft de stichting de kerk open gesteld in 

het kader van de jaarlijkse Open monumentendag met steun van 

Museumboerderij Erve Hofman een zeer gewaardeerde 

tentoonstelling ingericht over het thema “Rouwen in Hellendoorn”. 

 

De stichting kijkt met voldoening terug op de in 2017 gerealiseerde 

activiteiten en financiële opbrengsten zodat een donatie van €5000,-- 

is gedaan aan de PG-Hellendoorn.  

 

 


