OPEN MONUMENTENDAG 2022
Welkom in de St. Jan de Doperkerk in Echteld

zaterdag 10 september 2022
10.00 ~ 16.00 uur

Een rijksmonument, erg bepalend voor het dorpsgezicht van
Echteld … niet weg te denken uit het mooie dorp. Het gebouw
zal u zeker bekend zijn.
De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Echteld willen u dit jaar graag in de
gelegenheid stellen om dit indrukwekkende monument eens
nader te bekijken.
Dat kan op Open Monumentendag 2022, zaterdag 10 september
a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. Er zullen verschillende mensen
aanwezig zijn om van alles te vertellen over het gebouw en de
historie en om al uw vragen te beantwoorden.
Op gezette tijden zal het orgel worden bespeeld.
Loop eens binnen en hoor de verhalen van een rijke historie,
bekijk de muurschilderingen, het orgel, de graftombe en beklim
de toren. Hiervoor is op een aantal tijden gelegenheid.
Weet u overigens dat de naast de kerk gelegen begraafplaats
ook eigendom is van de kerk? Op de begraafplaats zijn een
aantal monumentale graven o.a. van destijds invloedrijke
families. Er zijn rondleidingen waarbij ook daarover verteld zal
worden.
Uiteraard zijn aan de instandhouding van dat monument kosten
verbonden. Laat helder zijn: het kerkbestuur zet zich hiervoor
volledig in. Want wat zou Echteld toch zijn zonder dat
beeldbepalende schitterende gebouw.
Tijdens uw bezoek zal in de kerk een miniatuurkerkje staan
waarin u een bijdrage kunt deponeren om daardoor uw steentje
aan de instandhouding bij te dragen.

Dat kan overigens ook via bankrekening
NL86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. de Protestantse Gemeente
Echteld, dit onder vermelding van ‘Onderhoud kerkgebouw’.
Voor meer informatie over de kerk kunt u ook kijken op de site:
www.kerkechteld.nl.

Van harte welkom op
zaterdag 10 september tussen
10.00 en 16 uur!!!

Adressen
Kerk:
St. Jan de Doperkerk, Ooisestraat 1, 4054 ML Echteld
Correspondentieadres:
Gert Schimmel, Kerkeland 18, 4054 NV Echteld
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
Website:
www.kerkechteld.nl

