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Beste vrienden,
Nu het aantal coronabesmettingen weer in een hoog tempo oploopt en er een nieuwe
griepgolf op komst is, heeft het bestuur besloten om voor u en onze veiligheid de geplande
vriendenavond in november te verplaatsen naar het voorjaar. Immers blijkt dat het ministerie
van justitie en veiligheid voor concerten en evenementen in kerkgebouwen, hetgeen ook
geldt voor onze Cunerakerk, een coronatoegangsbewijs verplicht is. Als bestuur hebben wij
besloten dat wij een controle bij de toegang tot de kerk te complex vinden voor onze
vrienden.
Graag brengen we u via deze nieuwsbrief ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
rondom de voortgang van het doksaal.

Voortgang doksaal
Er is regelmatig goed overleg geweest met het College van Kerkrentmeesters en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en de Gemeentelijke Monumentencommissie.
Voor het College van Kerkrentmeesters gaat het om het antwoord op de vraag wat er gedaan
moet worden om dit belangrijke kerkmeubel voor de komende generatie te behouden. Is de
Rijksdienst van mening dat conserveren
een goed plan is en hebben zij daar dan
nog opmerkingen bij? En daaruit
voortvloeiend, wat zijn de kosten.
Het goede nieuws is dat de
Monumentencommissie in deze
onderzoeksfase voorkeur lijkt te hebben
voor een conserverende aanpak. De
Monumentencommissie wil de mening
van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed weten over dit scenario voordat
zij een eventueel advies aan de
Gemeente geeft over het verlenen van een vergunning om met de conserverende aanpak aan
de slag te gaan.
Wij zijn hoopvol gestemd en houden u op de hoogte. Zodra het akkoord bereikt is en
toestemming verleend wordt, gaan we als bestuur van de Vrienden nadenken over het traject
van de fondsenwerving, dat door het bestuur al in gang is gezet.
Legaat
Een heel goed bericht is dat wij recent een groot legaat mochten ontvangen met de
uitdrukkelijke wens dat het legaat wordt aangewend tot instandhouding van het doksaal
van de Cunerakerk in Rhenen.

Nieuwsbrief november 2021

Bezoek Joriskerk in Amersfoort
In het kader van bredere informatie over hoe er in
Amersfoort is omgegaan met de restauratie van het
doksaal, en uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid,
bezocht het bestuur van de Stichting het doksaal van
de Sint Joriskerk. Het was een zeer geslaagd bezoek
mede door de buitengewone en interessante lezing
van een professionele gids, die op ons verzoek zich
terdege had verdiept in de historie van het doksaal
en de kerk.

Beleidsplan
Het bestuur van de Stichting heeft een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2021/2025.
Het werken aan en met een beleidsplan is een goede manier om met een beleid bezig te zijn.
Daarom gaat het niet om het beleidsplan zelf maar om het beleid. Het beleidsplan heeft een
visie en een missie, kernwaarden en uitgangspunten, maar uiteindelijk is het een middel om
projecten te realiseren die het behoud van de Cunerakerk bevorderen. Het plan zelf komt op
een volgende bijeenkomst op de agenda.
Helaas voelen wij de dagelijkse gevolgen in 2021 van de 2020 pandemie. Voor 2022 hopen we
de uitgestelde activiteiten van de afgelopen twee jaar alsnog te kunnen organiseren.
Wij kijken uit naar een coronavrij voorjaar en hopen u zo mogelijk bij de terugkeer van het
normale leven weer in goede gezondheid persoonlijk te ontmoeten op onze voorjaarsavond in
maart 2022.

Wij houden u op de hoogte en wensen u gezondheid toe.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Willem van Ommeren, voorzitter
Riet van den Berg, Communicatie & PR
Stichting Vrienden van de Cunerakerk

