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Uitnodiging 
voor u als 
donateur 
                             
Evenals in de voorgaande jaren zal er vrijdagavond       
14  december a.s. een sprankelende samenzang 
plaatsvinden in de versierde Dorpskerk van Zwaag.       
Bij deze willen wij u hiervoor van harte uitnodigen.

De samenzang wordt ondersteund door het koor 
REGOSPEL uit Enkhuizen. Zij zullen een Kerst- 
repertoire ten gehore brengen, dit alles onder leiding van 
dirigent Jorim de Kroon.                                                          
Het orgel zal worden bespeeld door Peter Zwart, die 
op de dwarsfluit muzikaal ondersteund wordt door   
Jaap Keunen, en tussen de gezangen door is er 
natuurlijk de kerstlezing, die door ds. Jacob Meinders 
wordt verzorgd. Een en ander wordt gepresenteerd door    
Marja de Groot. 

Met deze zangavond wordt de traditie voortgezet om 
samen met begunstigers en belangstellenden zingend 
naar de Kerst toe te leven. 

De avond begint om 20.00 uur. Kom tijdig, want vol is 
vol! Er is geen entree, wel wordt er een collecte 
gehouden. Na afloop is er warme chocolademelk en 
glühwein. Verdere informatie over de organisatie zie 
www.dorpskerkzwaag.nl.                                      

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter -                                
Frederik de Groot 

Secretaris                                
Lammert Leinenga 

Penningmeester -                      
Hessel Kluiwstra 

Coördinator verhuur  -                 
Marja de Groot                                     

Bestuurslid bouw -                       
Carel Sassen 

Technische zaken -                  
Herman Stoelinga 

PR -                                                                              
Jan Willem Plaizier 

—————————————————————————— 

Een donateur aanmelden 
Weet u iemand die donateur wil 
worden, geef deze dan snel op zodat 
hij/zij ook van deze avond kan 
genieten.  Donateur bent u al vanaf     
€ 20,--  voor het jaar 2018. 
Bankgegevens:                             
IBAN: NL77RABO0329729993 
t.n.v. Stichting Behoud Hervormde 
Kerk Zwaag o.v.v “Donatie 2018"
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Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag 

De Stichting is mede verantwoordelijk voor de 
instandhouding van de Dorpskerk, dit in nauw overleg 
met de eigenaar van het gebouw de Protestantse 
Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Dit betekent het 
behouden, onderhouden en beheren van dit kerkgebouw 
en stimuleren van het gebruik ervan. Natuurlijk is er voor 
de instandhouding van dit monumentale gebouw veel 
geld nodig.                                                                         
Door de opbrengst van  uw donatie, de verhuur en 
diverse andere activiteiten, en de inzet van vele 
vrijwilligers is het mogelijk om dit gebouw in stand te 
houden.

Wilt u ook een bijdrage leveren als vrijwilliger, geeft 
u dan op en doe met ons mee!

          VAN DE VOORZITTER...... 
Eeuwen geleden was er niet alleen de Katholieke 
kerk die besloot een kerk in Zwaag te bouwen, 
ook particulieren gaven heel wat munten om het 
mooie maar ook bescheiden gebouw, vorm te geven. 
    
Dat geven gebeurt tot op de dag vandaag!                
Wij willen dat vieren door met elkaar - onze donateurs - 14 december 
wederom samen te gaan zingen! 

Wij, het bestuur van de Stichting, die zich inspant om de ouderdomstukken 
van de kerk te schragen en verhelpen zijn dankbaar voor jullie bijdragen en 
hopen jullie in december te begroeten. 

Tot 14 december! 

Frederik de Groot - voorzitter -

Trouwen in Zwaag, 
maar ook een 
uitvaart is mogelijk 

Onze mooie, oude en 
sfeervolle kerk is ook 
trouwlocatie.  

Het afgelopen jaar zijn er 
diverse  huwelijken gesloten, 
maar ook uitvaarten geweest 
zowel kerkelijk als niet 
kerkelijk.  

• De kerk aanpassen aan uw 
eigen wensen. 

• Goede bereikbaarheid en 
eigen parkeergelegenheid 

• Aankomst met klokgelui 

De Dorpskerk heeft plaats voor 
ca. 160 gasten. 


