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Zoals in het eerste nummer van Het Boshuis Nieuws is beloofd willen wij u, mensen in Klarenbeek en
ook daarbuiten, die hebben gegeven om de aankoop van het voormalige kerkgebouw mogelijk te
maken, evenals de donateurs, die door hun giften bijdragen voor de instandhouding van Het
Boshuis, elke drie maanden informeren over stand van zaken, activiteiten, vorderingen, enz. met
deze keer:
- Bouwactiviteiten in en aanpassingen aan en om Het Boshuis
- Inning Donateur gelden
- Toekenning ANBI
- Verslag van Gerda Peeters – Franken, de ontwerpster van het Logo voor Het Boshuis
- Het luiden van de klokken bij overlijden
- Grote Kopermolen – Boshuis Actiedag op 30 september 2016
Bouwactiviteiten en aanpassingen aan en om Het Boshuis
Het tempo zit er goed in. In de afgelopen maanden is door een grote groep vrijwilligers heel veel
werk verzet. Het enthousiasme van deze groep is enorm.
Maar we zijn er nog niet. De laatste loodjes wegen zoals bijna altijd het zwaarst.
Wat is er al gedaan:
Als eerste is de splitsing van de energievoorzieningen tussen kerkgebouw en pastorie aangepakt.
Gas-water en elektra zijn van elkaar gescheiden en er is een extra cv ketel geplaatst om ook dit te
scheiden. Deze klus is geheel afgerond.
Tegelijkertijd is een extra trap geplaatst om de bovenruimte, de vroegere kapelaans-kamer,
bereikbaar te maken. In deze kamer(de Populier) is nu het secretariaat gehuisvest en is deze ruimte
nu ook beschikbaar als vergaderruimte.
In de vroegere parochiezaal, nu De Beuk, is een nieuwe keuken geplaatst. Door de externe verkoop
van de pastorie verdween de keuken, waardoor er noodzakelijkerwijs een andere keuken is
geplaatst.
In de entreehal van het kerkgebouw zijn twee extra toiletten aangebracht waarvan het damestoilet
ook geschikt is gemaakt voor mensen met een rolstoel of rollator. Tegelijkertijd is het oude toilet in
de gang geheel gemoderniseerd.
Achter in het kerkgebouw, nu De Kastanje, is een kleine hal ingebouwd. Deze ruimte voorziet in een
behoefte waardoor alle ruimtes nu los van elkaar bereikbaar zijn. Al deze klussen zijn inmiddels
afgerond.
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de familiekamer. Dit is een grote klus omdat hiervoor
onder andere een ondergronds kanaal van de luchtverwarming moest worden aangepast. Het werk
aan de familiekamer is gevorderd tot het afwerkingsniveau. We zoeken hiervoor nog een goede
schilder die kan meehelpen de laatste hand te leggen.
Aan de achterzijde van de voormalige sacristie wordt hard gewerkt aan een nieuw plateau met
hellingbaan. Hiermee moet een hoogteverschil van 60 cm. worden overbrugd om de familiekamer
aan de achterzijde goed bereikbaar te maken.

En als laatste resten ons de terreinwerkzaamheden. Deze bestaan o.a. uit het aanleggen van nieuwe
bestratingen. Tevens wordt aan de zijkant van het gebouw het kerkplein uitgebreid, mede om de
familiekamer goed bereikbaar te maken.
Voor deze laatste klussen zijn een aantal vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden nog zeer welkom.
Dus meldt u aan bij ondergetekende om mee te helpen met het realiseren van die laatste loodjes
Het streven is om voor de zomer alles af te ronden.
In het najaar volgt dan een open dag waarop u allen kennis kunt nemen van de uitgevoerde klussen
en de vele mogelijkheden die de gebouwen hebben.
Zodra hiervoor een definitieve datum bekend is, zullen wij u dit melden.
Frans Ganzevles,
06 1350 1480

Inning Donateur gelden.
Beste donateur,
Vorig jaar heeft u aangegeven donateur te willen worden van de Stichting Vrienden van het
Kerkgebouw Klarenbeek, t.w. Het Boshuis.
U heeft ons gemachtigd het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven. Aangezien
wij inmiddels 1 jaar een bankrekeningnummer hebben en dus 1 jaar gebankierd hebben, beschikken
wij inmiddels over een incassocontract.
Via dit contract stelt de bank ons in staat de donateur gelden in incasseren volgens de door u
afgegeven machtiging en bedrag. Dit zal gaan plaatsvinden eind april/begin mei.
De ene donateur heeft ons gemachtigd dit per maand te incasseren, de ander per kwartaal, per half
jaar of jaarlijks.
De te incasseren gelden zullen jaarlijks gebruikt worden om de jaarlijkse vaste lasten o.a. mee te
kunnen betalen.
Wij danken u nogmaals voor uw bijdrage.

ANBI.
Zoals al eerder gemeld in onze berichtgevingen hebben wij als Stichting bij de belastingdienst een
aanvraag gedaan om in aanmerking te komen als een algemeen nut beogende instelling.
Per beschikking van 14 april 2016 is door de belastingdienst hierop positief beschikt.
Dit betekent dat u uw éénmalige of periodieke giften aan Het Boshuis mee kunt nemen in uw
aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor heeft u wel het RISN nummer nodig welke is toegekend.
Dit nummer is: 8551 85 788.

Verslag van Gerda Peeters – Franken, de ontwerpster van het Logo voor Het Boshuis
“Zou je een logo willen maken voor Het Boshuis, het voormalige kerkgebouw”, werd mij gevraagd.
Dat was wel een uitdaging! In mijn vrije tijd maak ik wel graag schilderijen (portretten en dieren) en
ontwerp ik wel eens iets, maar een opleiding in de schilder- of grafische kunst heb ik nooit gehad.
Ik ben autodidact, heb het mezelf aangeleerd, zullen we maar zeggen, het zit in de genen. Aan
creativiteit geen gebrek, want ook kleding maken, klussen en tuinieren zijn mijn hobby’s.
Nu terug naar de totstandkoming van het logo voor Het Boshuis:
We weten allemaal waar het kerkgebouw in het verleden voor stond. De kerk heeft een lange
geschiedenis van tradities. Voor veel mensen was het de plek waar hoogte- en dieptepunten hebben
plaatsgevonden. We weten ook wat de toekomst van het gebouw wordt:
Bestemd voor alle gezindten, voor diverse doeleinden beschikbaar en mogelijkheden voor vele
activiteiten. De sluiting van onze kerk was zeker niet het einde, maar de start van een nieuw begin.
Daar hoort volgens mij een moderne frisse uitstraling bij.
De oorspronkelijke functie van het kerkgebouw hoeft daarbij niet vergeten te worden. Het glas-inlood en de vorm van de gewelven in het gebouw kwamen hierbij goed van pas en deze heb ik dan
ook in het logo proberen te verwerken.
Het buitenste gewelf in het logo is groen en staat voor het bos rondom het gebouw, hetgeen weer
aansluit bij de naam Het Boshuis.
Ik heb geprobeerd oude en nieuwe elementen in het logo samen te laten komen.
Het luiden van de klokken bij overlijden
Tot nu toe werden de klokken geluid bij overlijden van een parochiaan van de R.K.
Geloofsgemeenschap. Na overleg met de PKN van Klarenbeek is besloten dat ook voor de gelovigen
van die Gemeenschap de klokken geluid kunnen worden en verder voor een ieder die dat bij
overlijden op prijs stelt.
Vanaf 1 september 2016 zal deze regeling ingaan. Er zal dan niet meer ’s morgens van 10.00 tot
10.15 uur worden geluid, maar ’s avonds van 19.00 tot 19.15 uur.
Grote Kopermolen – Boshuis Actiedag op 30 september 2016
Op 30 september a.s. zal er een Grote Actiedag van de Kopermolen en het Boshuis worden
gehouden.
De bedoeling van de Kopermolen is dat met de opbrengst van een sponsorloop, kleedjes markt,
verkoop van schoolspullen, inventaris, enz. de herinrichting van het schoolplein te realiseren.
De bedoeling van Het Boshuis is door middel van de verkoop van overtollige kerkspullen, inbreng van
particulieren, enz. nieuw meubilair te kunnen aanschaffen voor de Kastanje; de voormalige grote
kerkzaal.

