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Oprichting stichting De Blije Kerk
Het idee voor de stichting De blije Kerk is in feite ontstaan in 2013 toen er sprake
was van de sluiting van de Parochiekerk Maria Geboorte in Driel. Via een soort
wiskundig model was vanuit het bisdom Utrecht berekend dat de Drielse kerk korte
tijd later gesloten zou moeten worden. Als alternatief voor het bijwonen van vieringen
werd aan de katholieke geloofsgemeenschap in Driel aangeboden dit in het vervolg
te doen in het Eucharistisch centrum in de kerk in het buurdorp Elst. Een actiegroep
heeft toen met succes de Drielse katholieken, maar ook vele niet-katholieken, ervan
overtuigd hoe belangrijk deze kerk voor de Drielse samenleving is. Het een zinvolle
ontmoetingsplaats te laten zijn voor mensen uit Driel en omgeving.
De parochiekerk in Driel kent niet alleen leden uit het dorp zelf, maar ook uit
omliggende plaatsen, zoals uit de Arnhemse nieuwbouwwijk De Schuytgraaf. Steeds
meer Rk-kerken in dorpen in de omgeving worden gesloten en daar zijn mensen op
zoek naar een ontmoetingsplaats. Ook deze mensen wil de stichting graag welkom
heten in onze Blije kerk.
Bij notariële akte van 11 april 2018 is de Stichting De Blije Kerk opgericht en zijn de
statuten voor de stichting vastgesteld.
De stichting De Blije Kerk heeft ten doel:
1. Het financieel ondersteunen van de Heilige Maria Geboorte Kerk te Driel en de
rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Driel;
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.

Op welke manier tracht de stichting haar doelstellingen te realiseren
De stichting beoogt op de eerste plaats de kerk in het dorp Driel zo lang als mogelijk
is open te houden voor kerkelijke vieringen. Daarnaast wil de stichting dat de kerk en
het aangrenzende parochiecentrum zoveel mogelijk gebruikt worden voor andere
zinvolle bijeenkomsten voor gelovigen én niet gelovigen in Driel en omgeving.
1. het financieel ondersteunen van de Heilige Maria Geboorte Kerk te Driel en
de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Driel;

Conform haar doelstelling financiert de Stichting bijzondere voorzieningen aan, in en
rondom de Heilige Maria Geboorte Kerk. Hiermee draagt zij bij aan de
instandhouding, verfraaiing en het gebruik van een levend, functioneel gebouw voor
alle inwoners van Driel en omgeving, ook in de komende tijd. De Maria Geboorte
Kerk in Driel behoort tot de Maria Magdalena parochie, die is aangemerkt als een
ANBI-instelling.
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Alle inspanningen van de stichting zijn er direct op gericht enig algemeen belang te
beogen. Centraal staat daarbij het laten zien aan de mensen wat het kerkgebouw
kan betekenen voor de gemeenschap en dat het in stand houden van het
kerkgebouw dan ook van belang is.
Het gaat dan met name om speerpunten die liggen op het vlak van welzijn, cultuur,
educatie, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit.
Voorbeelden van activiteiten zijn:
•

•

•
•
•
•
•
•

het organiseren van muziekvoorstellingen in de vorm van concerten. De
concerten in de Drielse kerk die niet kerk-gerelateerd zijn of cultuur,
spiritualiteit of educatie als grondslag hebben behoeven de expliciete
toestemming van het kerkbestuur.
het betrekken van de basisscholen bij het gebruik van de kerk voor educatieve
en muzikale activiteiten. Samenwerking daarbij met de plaatselijke
muziekschool en de harmonie willen we bevorderen.
het mogelijk maken van het inrichten van een tentoonstelling over de oorlog,
om het bezoeken van de kerk nog aantrekkelijker te maken.
het ondersteunen van de plaatselijke voedselbank en andere vormen van
caritaswerk waarvoor een speciale werkgroep bestaat.
het faciliteren van ouderen om naar bijeenkomsten in de kerk en het
bijbehorende parochiecentrum te kunnen komen.
het ondersteunen van Driels koren, die in het gebouw repeteren en vieringen
opluisteren.
het organiseren van muziekdagen en het bieden van een podium aan
talentvolle jonge en oudere musici.
het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten over muziek en
aanverwante kunstuitingen.

Geldstromen
De Stichting De Blije Kerk is afhankelijk van giften, schenkingen en
nalatenschappen. Deze stellen ons in staat ons werk voor het openhouden van de
Heilige Maria Geboorte Kerk ten behoeve van de gemeenschap voor de langere
termijn te waarborgen.
Daarnaast verwerft de stichting financiële middelen door middel van de deurcollecte
na afloop van een concert.
Muziekcommissie
Het bestuur van de stichting heeft een werkgroep, de muziekcommissie genaamd, in
het leven geroepen, die zich vooral bezig houdt met het organiseren van concerten in
de Drielse kerk. Dit resulteert in een breed aanbod aan muzikale uitingen. Hoge
kwaliteit, maar ook creatieve programmering leggen de basis voor een groeiende
belangstelling voor de concerten. Dat resulteert in goede inkomsten uit de
deurcollectes.
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