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Doelstelling
“Stichting de Zandse Kerk” is opgericht op 11 december 2014 om de Zandse Kerk te
behouden als cultureel historisch erfgoed van Huissen ’t Zand. Dat doel willen we bereiken
door inkomsten te genereren uit het gebruik van het karakteristieke kerkgebouw als
ontmoetingsplaats voor bestemmingen op maatschappelijk-, cultureel- en zorggebied.
Daartoe organiseert de Stichting jaarlijks diverse activiteiten.
Activiteiten
Het afgelopen jaar zijn diverse activiteiten georganiseerd. Onderstaand een korte
opsomming van een aantal succesvolle activiteiten:
*Maandelijkse koffieochtenden
*Gebruik van het kerkgebouw voor vele uitvaarten, met onze eigen uitvaart
begeleidingsgroep
*Wekelijkse wandelgroep
*Boekingen van koren, die met plezier in ons kerkgebouw hebben opgetreden
*Thema bijeenkomsten van culturele- en maatschappelijke aard.
Ons streven is deze activiteiten de komende jaren verder te gaan uitbreiden op sociaal,
maatschappelijk en educatief terrein. Hiermee en met de financiële bijdragen van Provincie,
Gemeente en andere fondsen kunnen wij het behoud van de kerk nu en in de toekomst
realiseren.
De Zandse Kerk
Binnen de Stichting is een enthousiaste groep vrijwilligers actief, die de
beheerswerkzaamheden op zich genomen hebben. Eind van het jaar kreeg de beheergroep
te maken met de Covid-19 pandemie. Deze heeft een zware wissel getrokken op sommige
vrijwilligers en ook op de werkzaamheden van de beheergroep.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal broodnodige werkzaamheden verricht voor het behoud
van de kerk.
Vanwege de veiligheid en om de benodigde faciliteiten voor licht en geluid te kunnen
realiseren is de verouderde elektrische installatie vernieuwd.
De Kapel in het kerkgebouw is verplaatst naar een rustigere ruimte waar iedereen in alle rust
een kaarsje kan opsteken.
Tevens laat ook de haan bovenop de kerktoren zich weer horen. Met behulp van Rotary
Arnhem-Huissen en Leo Scholten is de haan gerestaureerd en opnieuw verguld.
Verder zijn er veel kleine onderhoudswerkzaamheden gedaan of staan nog op de planning
om de kerk in goede staat te brengen en te houden.
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