Uitnodiging feestelijke vriendenavond
Beste vrienden en toekomstige vrienden,
Dit jaar bestaat de Stichting Vrienden van de Cunerakerk tien jaar! Wij nodigen u
van harte uit voor een feestelijke vriendenavond op vrijdag 25 maart a.s. om
20.00uur in de Cunerakerk. Sinds de oprichting in 2012 heeft de Stichting
regelmatig bijgedragen aan projecten van de kerk. Deze avond staat het behoud
van het unieke doksaal centraal. Wij hopen u, uw vrienden, buren en
belangstellenden te mogen verwelkomen!
De avond staat in het teken van de conserverende restauratie van het doksaal. Jan
Roest van Van Hoogevest Architecten geeft een inleiding over het onderzoeken het
uitvoeringsplannen het doksaal. John van den Heuvel van Natuursteenadviesbureau
licht met beeldmateriaal de technische aspecten toe.
Programma
20.00 uur
20.05 uur
20.10 uur
20.25 uur
21.45 uur

Welkom door Willem van Ommeren, voorzitter
Berend van Westreenen, voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Rhenen
Muziek door het Houtblazers Ensemble Ons genoegen
Onderzoek en uitvoeringsplan doksaal: toelichting Jan Roest Van
Hoogevest Architecten. Technische aspecten John van den Heuvel,
Natuursteenadviesbureau
Muziek van het Houtblazersensemble Ons Genoegen, daarna afsluiting
met een feestelijk drankje.

We kijken uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Drs. Willem van Ommeren, voorzitter
Drs. Riet van den Berg, Communicatie & PR
Stichting Vrienden van de Cunerakerk

Draagt u het doksaal een warm hart toe en wilt u financieel steunen?
De Stichting draagt bij aan de conservering van het doksaal en brengt gelden
bijeen door middel van fondsenwerving. Stichting Vrienden van de Cunerakerk
heeft inmiddels €40.000 bijeengebracht om de kosten van de conservering te
dekken. Wij vragen uw hulp voor het resterende bedrag van €35.000.
Draagt u het doksaal een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen om
conservering mogelijk te maken? Draag bij en behoud dit unieke doksaal voor de
toekomst. Elk bedrag is welkom.
Door uw gift aan onze culturele ABNI-stichting heeft u fiscaal profijt van uw gift.
Wij geven u hier graag meer informatie over. U kunt betalen met iDeal of
Creditkaart.
Betalingswijze via storting op: IBAN NL80RABO 0138968284 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Cunerakerk.

Het doksaal van de Cunerakerk in Rhenen

