Huur eens iets anders
Bent U op zoek naar een bijzondere locatie voor een feest of ander evenement? Zoekt u een
podium voor b.v. uw kwartet ? Of wilt u een expositie organiseren?
De Kerk van Losdorp biedt ongekende mogelijkheden.
De Plaatselijke Commissie (PC) van Losdorp wil graag laten zien wat in de
Kerk mogelijk is zoals een boekenmarkt, een expositie, een concert, een
huwelijksvoltrekking, een intiem dinertje, een begrafenis, een klein familie
etentje enz. De Kerk kan voor eenmalige of terugkerende evenementen
gehuurd worden. Informeer bij PC Losdorp naar de mogelijkheden .
De Kerk bestaat uit een z.g. zaalkerk en een bijgebouw waarin een kleine keuken en een
vergaderzaaltje zijn onder gebracht. In de Kerk zijn maximaal ongeveer 100 zitplaatsen.
De Kerk van Losdorp wordt gerund door een z.g. Plaatselijke Commissie. De PC zorgt voor
de exploitatie van de Kerk en treedt lokaal en regionaal op als vertegenwoordiger van de
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De PC beheert het kerkgebouw, zorgt voor het
dagelijks onderhoud en regelt goed gebruik en verhuur. Daarnaast verzorgt de PC de pr door
regionale bekendheid te geven aan het gebouw en de activiteiten.
De PC heeft voor haar activiteiten geld nodig. Dit genereert ze uit inkomsten door verhuur,
het organiseren van activiteiten , de verkoop van koffie/thee enz.
Wilt u het werk van de PC steunen, dan kunt u 'Vriend' worden van de Kerk van Losdorp.
Vrienden betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25.
NL59 RABO 0303 8306 38 tnv SOGK Kerk Losdorp
Als tegenprestatie ontvangen de Vrienden informatie over onze activiteiten en kunnen ze ons
kerkgebouw huren voor een gereduceerde prijs. Ook organiseren wij jaarlijks een bijeenkomst
met een hapje en een drankje, speciaal voor Vrienden van de kerk van Losdorp.
Ook interesse om Vriend te worden van de Kerk van Losdorp ? Neem contact op met ons
secretariaat (zie onder). Zij informeert u graag over de mogelijkheden. U kunt zich ook
aanmelden door een mail te sturen naar KerkLosdorp@gmail.com onder vermelding van
‘Vrienden van de Kerk van Losdorp’. U ontvangt dan meer informatie over deelname als
Vriend en een aanmeldingsformulier.
Plaatselijke Commissie Losdorp
P/a : M. Kramer, Westendorpweg 3,
9907 PC, Losdorp Telefoon : 0596-591885 Email KerkLosdorp@gmail.com

Commissieleden: Ido Bos, Jan Dijkstra, Adriaan Ernsten, Max de Haas , Margie Kil, Fokke
Kramer, Marjan Kramer, Gré Lenting, Harry Lenting, Jan Ebel Menninga, Truus Menninga,
Harry Olinga, Hilda Olinga , Jannie Smid, Frans van der Vlugt.

