Draag bij voor behoud uniek doksaal Cunerakerk
In de Cunerakerk bevindt zich een uniek middeleeuws doksaal, gebouwd tussen 1550 en 1565.
Dit unieke kerkmeubel is een van de drie in Nederland bewaard gebleven, stenen doksalen.
Het is uiterst zeldzaam en nauwelijks geschonden. Dit doksaal verdient ons aller aandacht.
De toestand van het doksaal maakt conserveren noodzakelijk
In 2021 is onder leiding van Van Hoogevest architecten onderzoek gedaan naar de conditie van
het doksaal van de Cunerakerk. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat enkele verantwoorde
ingrepen noodzakelijk zijn om het doksaal voor de toekomst te behouden.

Specialisten hebben daarbij hun voorkeur uitgesproken voor de methode van conserveren.

Wat is er financieel nodig voor de conserverende restauratie van het doksaal?
Na nauwkeurig onderzoek door Van Hoogevest Architecten en Natuursteenadviesbureau Van
den Heuvel, zijn de conserveringskosten geraamd op € 75.000.
Wat doet de Stichting Vrienden van de Cunerakerk?
De Stichting Vrienden van de Cunerakerk zet zich sinds 2012 in voor onderhoud en behoud
voor het unieke culturele erfgoed, de Cunerakerk. Daarnaast streeft de Stichting om zoveel
mogelijk mensen te interesseren voor de cultuurhistorische rijkdom van de kerk.
Het unieke middeleeuwse doksaal is aan conservering toe. Daarom doet de Stichting een
beroep op financiële ondersteuning vanuit de samenleving. De Stichting draagt bij aan de
conservering van het doksaal en brengt gelden bijeen door middel van fondsenwerving.
Nog 17.500 euro nodig voor de conservering
De Vrienden van de Cunerakerk hebben reeds € 40.000 bijeengebracht voor de conservering.
Inmiddels hebben wij hebben € 17.500 toegezegd gekregen. Wij vragen uw hulp voor de
resterende € 17.500.
Donaties en schenkingen
Draagt u het doksaal een warm hart toe en wilt u financieel bijdragen om de conservering
mogelijk te maken? Draag bij en maak het gewenste bedrag over op: IBAN NL 80 RABO
01389668284 t.n.v. Stichting Vrienden van de Cunerakerk. U kunt betalen met iDeal of
Creditkaart. Elk bedrag is welkom.
Door uw gift aan onze culturele ABNI-stichting heeft u optimaal profijt van uw gift. Wij geven u
hier graag meer informatie over.
Wilt u structureel bijdragen aan het behouden van de Cunerakerk en interessante
bijeenkomsten bijwonen? Word dan Vriend van de Cunerakerk. Kijk voor meer informatie
op de website www.cunerakerk.nl/vrienden of mail naar: vrienden@cunerakerk.nl

