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Januari  2018 
Geachte lezer, 
 
De Oude Jeroenskerk – of de Oude Jeroen – is een van de belangrijkste historische gebouwen van 
Noordwijk. Het gebouw is in heel Noordwijk bekend. De talrijke concerten, vieringen en 
evenementen die er plaatsvinden laten zien dat het zich heeft ontwikkeld tot een echt 
gemeenschapsgebouw. Het gebouw, dat oorspronkelijk uitsluitend voor kerkdiensten werd gebruikt, 
wordt nu ook gebruikt als concertzaal (met een fraaie akoestiek) en is tevens een expositie- en 
evenementenruimte. De vriendelijke en warme atmosfeer van de Oude Jeroen maakt het gebouw 
hiervoor bijzonder geschikt. De Oude Jeroen wordt door veel Noordwijkers gekoesterd en het is dan 
ook van groot belang dat het behouden blijft voor Noordwijk en haar inwoners.  
 
Onderhoud  
Voor het behoud van dit belangrijke Noordwijkse monument is onderhoud nodig. Omdat het gebouw 
de status van Rijksmonument heeft, is een jaarlijkse bijdrage van de Rijksoverheid in het onderhoud 
van het gebouw een welkome basis. Deze bijdrage is helaas bij lange na niet genoeg om het gebouw 
regulier te onderhouden. Naast het reguliere onderhoud is er periodiek groot onderhoud nodig. Om 
structurele gelden te werven, zodat het noodzakelijke groot onderhoud en de restauratieve 
werkzaamheden kunnen worden gefinancierd, is de stichting OJiNG opgericht. De stichting OJiNG 
lanceert nu een actie waarvan wij hopen dat deze ook op uw sympathie mag rekenen.  
 
Unieke miniatuur  
De stichting heeft een miniatuur laten vervaardigen van de Oude Jeroen. Als dank voor een jaarlijkse 
donatie van € 250,- (meer mag natuurlijk ook), voor een aaneengesloten periode van vijf jaar krijgt u 
een prachtige miniatuur van dit oer-Noordwijkse monument. De foto’s onderaan deze brief geven 
een goede indruk van de miniatuur. Elke miniatuur is uniek genummerd. Begin oktober is de 
productie van 250 exemplaren van de miniatuur gestart. De porseleinen miniaturen worden gevuld 
met Bols Corenwyn.  
 
Hoe kunt u meedoen?  
Wij hopen oprecht dat u ook mee zult willen doen aan deze unieke vriendenactie. Uw gewaardeerde 
reactie zien wij graag tegemoet via info@ojing.nl. Wij zullen u vervolgens een schenkingsover-
eenkomst sturen ter ondertekening.  
Belangrijk voordeel bij het doen van de schenking is de culturele ANBI-status van OJiNG, waardoor 
uw gift voor 125% fiscaal aftrekbaar is.  
 
Wij hopen op uw steun.  
 
Vriendelijke groeten,  
 
Het bestuur van Stichting OJiNG: 
Coen Vermeer   Voorzitter 
Hak van Nes   Vicevoorzitter 
Joost de Vries   Penningmeester 
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         Maat miniatuur: 14 x 9 x 12 cm  
 
 


