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De Landelijke Klokkenluidersdag vond dit jaar in Amersfoort plaats.
Een heel feestelijke dag: ruim 100
klokkenluiders uit het hele land
verzamelden zich afgelopen voorjaar in
Amersfoort. Daar kon het bijna niemand
ontgaan: er was een klokkenluidersdefilé
door de stad, een boottocht door de
grachten, er werd heerlijk gegeten en
gedronken en er werd natuurlijk geluid! De
grote afvaardiging van het BKG genoot van
de gastvrijheid en enthousiasme van het
Amersfoorts Klokkenluidersgilde.
… ___ …
Er komt weer een nieuwe luidplek!
Er worden regelmatig katholieke kerken
gesloten of zoals zij zelf zeggen "aan de
eredienst onttrokken". Van de nu 1600 RK
kerken in Nederland zullen er over tien jaar
nog maar 600 over zijn.

De kostbaarheden worden verdeeld over de
restende kerken.
Zo is het Maarschalkerweerd-orgel uit de
H.Hartkerk in Zwijndecht ook naar de
Bedevaartskerk gekomen en gerestaureerd.
Dat project is afgerond.
De klokkenstoel is in zo'n slechte staat, dat
hij vernieuwd moet worden.
Het verhaal, dat hij nu van beton gemaakt
wordt, is uit de lucht gegrepen.
Waarschijnlijk dat vanwege het feit, dat
Monumentenzorg betrokken is, er vanuit
gegaan werd, dat het in stijl met het
gebouw uit 1932 zou moeten worden.
Het ligt inderdaad bij Monumentenzorg,
maar hij wordt wellicht toch geheel van
hout nagemaakt.
Vooralsnog gaat het ook over de plaats waar
hij moet komen. Rechts voor de kerk op het

nieuwe parkeerterrein viel niet in goede
aarde.
Het BKG heeft haar diensten toegezegd.
Ofwel: rond 9 juli en op kerstavond moeten
er voortaan 3 luiders beschikbaar zijn. Dat
zal toch zeker geen probleem zijn!

Hier oude beelden van de Bedevaartskerk:
https://youtu.be/e-9iqqJt-_g

Open Monumentendag
Ja, het klopt dat u op zaterdag 12 september 2015 wat vaker de klokken zult horen. Want
op deze dag ontvangt het Briels Klokkenluidersgilde vele bezoekers in de toren. Er wordt
uitleg gegeven over de klokken en het luiden en de beiaard.
Beklim eens die 150 treden naar de touwzolder of nog 75 meer voor de klokkenzolder. Dan
is het nog maar een paar treden om bovenop de Brielse Dom van het uitzicht te kunnen
genieten.
We zien u graag!

Lid worden?
U bent van harte welkom! Neem contact op met het secretariaat (zie hieronder).
Hartelijk dank, donateurs!
U moest eens weten hoe blij we zijn met uw jaarlijkse of eenmalige donatie. Ook dit jaar
weer hartelijk dank!
Zegt het voort.
Stuurt u deze nieuwsbrief eens door naar een mogelijk geïnteresseerde in uw omgeving.
Daarnaast kunt u onze website bezoeken (zie hieronder) of ons volgen op Facebook.
Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat. Alle links en contactgegevens
vindt u hieronder.
We horen graag van u!

Landelijke klokkenluidersdag in Brielle!
30 april 2016
We zijn al bezig om leuke activiteiten te verzinnen en sponsors te zoeken voor deze belangrijke
dag waarop we vele klokkenluiders uit het hele land in Brielle zullen verwelkomen.
Nadere informatie volgt.

SECRETARIAAT: WELLEWEG 29, 3232 AT BRIELLE
TEL. 0181 479084/ MVDLINDEN13@GMAIL.COM
Bank: NL72INGB0003371317 t.n.v. BRIELS KLOKKENLUIDERSGILDE
K.V.K. & F. TE ROTTERDAM NR. 243 184 67
WWW.BRIELSKLOKKENLUIDERSGILDE.NL
WWW.FACEBOOK.COM/KLOKKENLUIDERSGILDE

