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Rotterdam, juni 2017

Geachte vriend en donateur,
‘Verborgen geheimen . . . ‘
Onlangs verscheen een ‘Rotterdam-gids’ met als titel: ‘500 hidden secrets of Rotterdam’. Honderd
categorieën die elk vijf bezienswaardige locaties presenteren. En . . . bij de categorie ‘mooiste kerken’
staat als no. 3 de Hillegondakerk!

Ik wist niet . . . .
oase van rust
De koster verneemt nogal eens van bezoekers die de
uitnodigende open deuren niet kunnen weerstaan en even
binnen kijken. Verbaasd over dit mooie kerkgebouw op
deze bijzondere plek. Na de verwondering achter de
huizen de Hillegondakerk te ontdekken zijn ze onder de
indruk van het interieur. ‘Intiem’ en ‘sfeervol’ zo
typeren de bezoekers de Hillegondakerk. ‘Ik wist niet dat
hier zo’n mooie kerk staat’. Een jaarlijks terugkerend
groepje bezoekers ervaart zelfs positieve energie zowel in de kerk als bij de grote, oude beuk op de
begraafplaats.

Trots
Als vriend van de Hillegondakerk mag u trots zijn. Juist úw
jaarlijkse bijdrage maakt het mogelijk het historische
kerkgebouw goed te onderhouden. De Hillegondakerk: ‘een
verborgen geheim’. Voor diverse stiltezoekers een
‘openbaring’. En wij – als bestuur van de Stichting Vrienden
van de Hillegondakerk – zijn trots op onze trouwe donateurs.
Voor velen van u is het een duurzame vriendschap.
Fossiel in grafzerk in de kerk

Het afgelopen jaar heeft de Stichting financiële ondersteuning gegeven voor de restauratie van de
kasteelruïne. Deze ruïne – een unieke plek – is geconserveerd. Hierbij is extra zorg besteed aan de
bijzondere muurplanten die behouden moesten blijven. De kasteelruïne vertegenwoordigt een stukje
heel oude muur in Rotterdam.
Zowel de kerk als de kasteelruïne
zijn aangemerkt als ‘Rijksmonument’

Verzoek
Door middel van deze donateursbrief verzoeken wij u weer vriendelijk uw vriendenbijdrage 2017
over te maken. In de bijlage treft u het financieel overzicht 2016 aan. U kunt constateren dat het
bestuur haar inzet belangeloos aanbiedt waardoor alle bijdragen ten gunste komen van het onderhoud
en instandhouding van de Hillegondakerk.
Welkom
Voor zover u in de gelegenheid bent, nodigen we u hartelijk uit de kerk (weer) eens te bezichtigen. U
treft bij dit schrijven de tijden van de openstelling aan. Via een afspraak met de koster kunt u van de
vastgestelde tijden afwijken en kan hij een rondleiding voor uw gezelschap organiseren.
Een prettige vakantie gewenst, en graag tot ziens.
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hillegondakerk

A. (Aad) van der Hoeven (voorzitter)

Openstelling Hillegondakerk jaarlijks vanaf april tot half december:

Zaterdag, 10.30-12.30 uur

Woensdag 10.30-12.30 uur
(omstandigheden voorbehouden, raadpleeg de site www.hillegondakerk.nl, agenda)

Debatavond Hillegondakerk
Thema ‘Franciscaanse spiritualiteit’. Spreker: dr. W.M.
Speelman, werkzaam bij het Franciscaans studiecentrum
van de Tilburg School of Catholic Theology. Datum:
donderdag 8 juni. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30
uur. Toegang vrij! Nadere informatie op
www.hillegondakerk.nl / agenda. Welkom !

Zaterdag 9 september
Open Monumentendag
De Hillegondakerk is van 10.00-16.00 uur
open voor bezoek. Rondleidingen kerk en begraafplaats,
orgelbespeling, expositie, op bezoek bij de klokken in de
toren

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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