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Zondag 24 juli
d’Eerd Presenteert. 

Zondag 11 september
Open Monumentendag 
(onder voorbehoud)

Zondag 11 december
Kerstmarkt in De Brink

We hebben 
besprekingen 
gevoerd met de 
gebouwencommissie 
van het 
Parochiebestuur, en 
gaan, in nauw overleg 
met hen, onderzoek 
naar gedeeltelijke 
herbestemming van 
onze kerk opstarten.

Onze website www.

ANBI-STATUS

In onze nieuwsbrief van december 2015 
hebben we u gemeld dat we een aanvraag 
hebben ingediend voor de Culturele ANBI 
status (Culturele Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Op 16 mei 2016 ontvingen we 
de Beschikking van de Belastingdienst 
dat de Stichting Vrienden van de Eerdse 
Kerk is aangemerkt als Culturele ANBI. 
Deze status is met terugwerkende kracht 
ingegaan op de datum van oprichting van 
onze Stichting. 

De Culturele ANBI-status geeft 
belangrijke voordelen. Eenmalige 
schenkingen van particulieren aan onze 
Stichting zijn voor 125% aftrekbaar 
voor de Inkomstenbelasting. Eenmalige 
schenkingen van ondernemingen die 
onder de Vennootschapsbelasting 
vallen zijn voor 150% aftrekbaar van de 
Vennootschapsbelasting. U kunt dus 
meer aftrekken dan u hebt geschonken! 
Voor beiden geldt een drempel van 1% 
van uw inkomen, alleen het bedrag dat 
daarboven komt is aftrekbaar.
Ook uw donatie in 2015 is dus alsnog 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als u besluit om minimaal 5 jaar lang 
jaarlijks een vast bedrag te schenken 
aan onze Stichting, is dit volledig 
aftrekbaar tegen de hierboven 
genoemde percentages. Dan geldt het 
drempelbedrag dus niet!  Extra voordeel 
voor u !! Via de Schenkcalculator op www.
schenken.nl kunt u uitrekenen welk 
bedrag u aan belasting bespaart.
Voor nadere informatie kunt u 
natuurlijk contact opnemen met uw 
belastingadviseur, of met een van onze 
bestuursleden. 
 

HERBESTEMMING?

Op 3 mei j.l. heeft een delegatie van 
ons Stichtingsbestuur een bespreking 

gehad met een delegatie van het 
Parochiebestuur H. Franciscus en de 
beheerscommissie H. Antonius Abt. Dit 
gesprek vond plaats op uitnodiging 
van het Parochiebestuur. We hebben 
uitgebreid gesproken over de toekomst 
van de Eerdse Kerk, de noodzaak van het 
uitvoeren van onderhoud, de kosten van 
een totale restauratie, de mogelijkheden 
van financiering daarvan, de houding 
van het Bisdom m.b.t. investeringen 
in kerkgebouwen en wat daar al niet 
mee samenhangt. Tijdens het gesprek 
werd ons opnieuw duidelijk dat het 
Parochiebestuur over veel dingen 
hetzelfde denkt als wij. Het behouden van 
de kerkgebouwen in de dorpen is heel 
belangrijk! 

Een van de belangrijkste uitkomsten van 
het gesprek is, dat we onze blik moeten 
richten op de toekomst: duurzame en 
financieel haalbare bestemming(en) voor 
het gebouw. Het Parochiebestuur gaf 
duidelijk aan dat zij graag de kerkfunctie 
in de dorpen wil handhaven, mits dit 
financieel verantwoord kan. Op termijn 
is het niet houdbaar om het gebouw 
alléén als kerk te gebruiken. Daarvoor 
zijn de inkomsten te laag. Er is geen 
kostendekkende exploitatie mogelijk, 
zonder dat er ook andere bestemmingen 
aan het gebouw worden gegeven. 
Aansluitend hierop hebben we samen met 
de beheerscommissie Eerde, een eerste 
gesprek gehad met Monumentenhuis 
Brabant, om tot een eerste stap te 
komen: Het aanvragen van een offerte 
en subsidie voor het laten uitvoeren 
van een onderzoek naar de mogelijke 
herbestemming. We hopen dat daaruit 
een of meerdere opties naar voren komen 
die een mooie herbestemming van onze 
kerk mogelijk maken, waarbij ook de 
functie als Parochiekerk in stand kan 
blijven. De daadwerkelijke aanvraag kan 
pas vanaf 1 oktober worden ingediend, de 
toekenning van een eventuele subsidie 
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gebeurt in maart 2017. Het zal dus nog wel bijna een 
jaar duren voordat het herbestemmingsonderzoek kan 
starten.

DE TOEKOMST VAN HET KERKGEBOUW – 
SPEERPUNT VAN DE DORPSRAAD:

Door: Mark Verhagen; bestuurslid 
De Openbare Dorpsraadvergadering van dinsdag 
29 maart stond volledig in het teken van een zestal 
thema’s waar de Dorpsraad zich de komende jaren hard 
voor wil maken. De Dorpsraad had ervoor gekozen 
om, in afwijking op voorgaande bijeenkomsten, 
een interactieve bijeenkomst te organiseren en de 
bezoekers gedurende de avond actief te betrekken. 
Hen was namelijk gevraagd om aan te geven wat in 
hun ogen de sterke en zwakke punten zijn voor de 
geformuleerde thema’s, en daarnaast ook te kijken 
naar de kansen en de mogelijke bedreigingen. Met 
andere woorden: Samen met de bezoekers is een 
sterkte-zwakteanalyse gemaakt voor zes verschillende 
thema’s. Eén van de centraal gestelde thema’s betrof de 
toekomst van ons kerkgebouw.

De resultaten van de interactieve bijeenkomst zijn 
op maandag 9 mei teruggekoppeld aan het dorp. Als 
sterke punten voor onze 
kerk werden met name 
de centrale ligging en de 
markante verschijningsvorm 
aangehaald als ook de rijke 
historie van het gebouw en 
het feit dat het gebouw is 
opgebracht en gebouwd 
door en voor de Eerdenaren. 
Maar ook de zwakke kanten 
werden belicht: genoemd 
zijn het sterk teruggelopen 
aantal kerkbezoekers en 
daarnaast het feit dat het 
in onderhoud en beheer 
een duur gebouw is. Als 
voornaamste bedreiging 
voor (het voortbestaan 
van) de kerk ziet men een 
mogelijke opgelegde sluiting 
met hieraan gekoppeld de 

onzekerheid met betrekking tot het behoud van het 
kerkgebouw voor de toekomst. Maar gelukkig ziet men 
ook kansen voor de kerk / het kerkgebouw. Met name 
in het (deels) herbestemmen van het gebouw. Tal van 
mogelijke functies zijn genoemd.

Deze waardevolle input, vergaard tijdens de 
interactieve sessies, is door De Dorpsraad vertaald in 
een visie op het dorp voor de jaren 2017-2022. Deze 
visie is onlangs gepubliceerd in de Eerdse krant en 
vervolgens verstrekt aan de politieke partijen van 
Meierijstad. Met als voornaamste doel om de belangen 
van Eerde te verankeren in de verkiezingsprogramma’s 
van de partijen.

De geformuleerde visie voor onze kerk luidt als volgt:

“De toekomst van het kerkgebouw: Het kerkgebouw is het 
markante middelpunt van Eerde. Het aantal kerkgangers 
loopt echter terug. Daarom willen wij in goed overleg 
met het parochiebestuur en de overheid zoeken naar 
mogelijkheden om naast een (kleiner) deel voor religieuze 
activiteiten een andere invulling van (een deel van) 
het kerkgebouw te realiseren. Ook de invulling van de 
directe omgeving van het kerkgebouw willen we hierbij 
betrekken.”
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Zondag 24 juli d’Eerd Presenteert. 
Ook dit jaar zullen wij met een kraam aanwezig zijn bij 
d’Eerd Presenteert.

VIN D’EGLISE DE DÉERD EN KAARSEN TE 
KOOP

We hebben nog kaarsen en wijnflessen op voorraad. Als 
u nog graag een paar flesjes Vin d’Eglise de dÉerd (wijn 
van de Eerdse Kerk) of een paar grote of kleine kaarsen 
met onderzetter zou willen hebben, bel of mail even. 
Dan zetten we ze voor u klaar. 

De wijn kost € 8,-- per fles 0,75ltr, rode of witte wijn
De grote kaarsen kosten € 6,-- per stuk
De kleine kaarsen kosten € 4,-- per stuk
De glazen onderzetters kosten € 2,-- per stuk
De opbrengst komt ten goede aan onze Eerdse kerk.

Erg leuk als cadeautje bij een verjaardag, of zomaar 
voor jezelf.

KERSTMARKT 2015

We hebben op 13 december een mooie stand gehad 
op de Kerstmarkt in De Brink. De Kerstmarkt was een 
erg gezellig evenement en prima georganiseerd. 
Wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar. We 
hebben een groot aantal speciale kaarsen en wijnen 
verkocht op onze stand, en we hebben ook een aantal 
aanmeldingen van nieuwe Vrienden binnengekregen.  

OUD NIEUWS VAN ONZE KERK

In deze rubriek willen we in elke nieuwsbrief een 
klein stukje van de historie van onze kerk beschrijven. 
In willekeurige volgorde. Deze keer aandacht voor  
Maria-afbeeldingen in onze kerk. Want Maria is vele 
malen afgebeeld. In de vorm van beelden, reliëfs en 
schilderingen. Zelfs het Hoogaltaar is gewijd aan Maria ( 
de zeven smarten van Maria zijn er op afgebeeld).

Om met het altaar te beginnen. Het is ontworpen door 
Pierre Cuypers, en gemaakt in het kunstatelier Cuypers 
en Stolzenberg in Roermond in 1878. Op de tombe is 
een reliëf van het Lam Gods afgebeeld. 
Op het linker luik aan de voorkant:  1 de opdracht van 
Jezus in de tempel (lijdensvoorzegging van Simeon).  
en 2 de vlucht naar Egypte. 
Op het linker reliëf: 3 het verlies en vinding van de 
12-jarige Jezus in de tempel
Op het rechter reliëf: 4 kruisdragende Jezus ontmoet 
Maria
Op het rechter luik aan de voorkant:5 de bewening van 
de overleden Jezus door zijn moeder (Piëta), 
en 6 de graflegging van Jezus.
De beide luiken zijn ook aan de achterzijde beschilderd 
met voorstellingen:
Op het linker luik aan de achterkant: de bruiloft te Cana.
Op het rechter luik aan de achterkant: het laatste 
avondmaal.
Boven op het altaar:  7 afbeelding van de gekruisigde 
Jezus, met Maria en Johannes staande onder het kruis.

Alleen al op het Hoogaltaar is Maria 8 keer afgebeeld. 
Hoeveel afbeeldingen van Maria,  moeder van Jezus, 
zijn er totaal aanwezig in onze kerk? Er zijn beelden, 
reliëfs, schilderingen en ramen met haar afbeelding. 
En welke zijn dat? Wie het weet mag het zeggen. Geef 
het aantal en de plaats waar Maria is afgebeeld door 
op ons e-mail adres. U kunt ook uw antwoord op 24 
juli afgeven bij onze stand tijdens de jaarmarkt van 
d’Eerd Presenteert of bij Bernard Mobers, Bernard van 
Damstraat 29. Voor de winnaar hebben we een leuke 
verrassing. 
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Correspondentieadres:
Stichting Vrienden van de Eerdse kerk
Bernard van Damstraat 29, 5466 PV Eerde
Tel. 0413-352040
e-mail: vriendenvdeerdsekerk@gmail.com
IBAN: NL21 RABO 0306 4721 47
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Bestuur:
Voorzitter: Eric Krol
Secretaris: Geert van der Hofstad
Penningmeester: Anton van Hooft
Lid: Bernard Mobers
Lid: Mark Verhagen

OPEN MONUMENTENDAG 11 SEPTEMBER.

Wij gaan met de Eerdse Kerk meedoen met de Open 
Monumentendag op zondag 11 september. We hebben 
onze kerk daarvoor aangemeld bij de landelijke 
organisatie. De organisatie in de gemeente Veghel 
ligt bij de Heemkundekringen Vehchele en Erthepe. 
Binnenkort hebben we het eerste overleg over het 
gezamenlijke programma en de publiciteit. We gaan in 
onze kerk een mooi programma maken. Passend maar 
niet religieus getint, om te laten zien dat onze kerk 
ook voor andere bijeenkomsten geschikt is. Annelieke 
Merx verzorgt de muziek,we geven rondleidingen, 
we richten een gezellige hoek ik voor ontmoeting en 
buurten. Uiteraard zorgen we voor, koffie en thee. 
We hopen hiermee onze kerk in de schijnwerpers te 
zetten, en wellicht nog wat nieuwe Vrienden te werven. 
Houdt alvast zondag 11 september na de middag vrij 
in uw agenda. U mag ons eerste evenement in de kerk 
niet missen. 

OP ZOEK NAAR: EEN STRIPTEKENAAR VOOR
‘Toontje d’n Torenhoan’

We zijn nog op zoek naar een (lokale) 
tekenaar, die voor onze nieuwsbrief 
de strip “Toontje d’n Torenhoan”zou 
willen tekenen. Het tekeningetje 
hiernaast is zo’n beetje wat wij 
bedoelen. Per nieuwsbrief 1 leuke 
tekening, met een pakkende (actuele 
en humoristische) tekst. Het zijn 
maar een paar uitgaven per jaar, dus 
het kost niet veel tijd. Wie heeft er 
tekentalent??

WEBSITE

Onze website is in de lucht. 

www.vriendenvandeeerdsekerk.nl

Tenminste, een eerste beknopte versie. We hebben 
geprobeerd met een gratis(!) programma een website 
te bouwen, maar de mogelijkheden blijken te beperkt. 
We zoeken momenteel verder naar een voordelige 
oplossing. Tips zijn welkom!


