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We zijn er bijna
Onze spaarpot is de € 26.000
gepasseerd. De bisschoppelijke
machtiging voor de beschildering is
binnen. Schildersbedrijf Ruud Geers kan
na de zomer beginnen. Als alles volgens
plan verloopt is ons project, de
beschildering van de absis, voor
Kerstmis klaar.
Dit wil niet zeggen dat er nog niets is
gebeurd. In de absis liepen heel veel
kabels. Het zou een ontsiering van het
schilderwerk zijn als deze blijven zitten.
Daarom is in overleg met het
parochiebestuur besloten deze
bekabeling te verwijderen of om te
leggen. Het verwijderen kon omdat bleek
dat heel veel kabel inmiddels niet meer
in gebruik zijn.

niet meevalt. Niet
alle beelden zijn
geschikt voor onze kerk. Het beeld moet
ten opzichte van de andere beelden even
groot zijn en het moet natuurlijk ook een
neogotisch beeld zijn. Niet onbelangrijk
is dat het ook een reële prijs moet zijn.
De Bonifatius beelden die wij vonden
voldeden niet aan deze eisen.
Fotowedstrijd
U zult begrijpen dat wij als stichting
Vrienden van de Bonifatiuskerk nooit
genoeg foto’s hebben van dit prachtige
gebouw. Natuurlijk hebben wij al veel
mooie foto’s in ons bezit.
Maar eerlijk gezegd, deze foto’s zijn over
het algemeen nogal algemeen. Op zich
mooie foto’s maar niet erg creatief.
Daarom hopen wij dat u maar ook
andere amateurfotografen geïnspireerd
raken door ons prachtige neogotische
gebouw en ons uw kunstzinnige foto’s
toestuurt.
Wij beloven u dat de foto’s van de drie
winnaars van de wedstrijd tijdens het
strandwalfestival een prominente plaats
in onze kerk zullen krijgen. Natuurlijk
hebben wij voor de winnaars dan een
leuke prijs.
Voor alle duidelijkheid, het gaat ons om
foto’s van de buitenzijde van het
gebouw. De digitale foto’s kunt u tot 31
augustus sturen naar:
info@vriendenbonifatiuskerk.nl.

Op deze foto is de oude bekabeling nog
goed te zien.

Bonifatiusbeeld
Bij onze plannen om de absis te
beschilderen, hadden wij ook de wens
om op een van de pilaren een sokkel te
plaatsen met een beeld van de H.
Bonifatius. Wij kunnen u vertellen dat dit

Strandwalfestival
Tijdens het strandwalfestival, op zaterdag 10
september willen de vrienden natuurlijk weer
aandacht vragen voor ons project, de
beschildering van de absiserk.
Voor u is er gelegenheid om onder leiding
van de schilder Ruud Geers een rondleiding
te krijgen met uitleg over het project.

