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Absis bijna klaar
Het gaat lukken. Als alles

Bonifatiuskerk

at zoals voorzien,
genieten we altijdens de kerstvieringen van
een prachtig geschilderde absis.
ga

Op zondog 78 december zal pastoor
Alexander van Deelen tijdens de viering van
L1.00 uur de gerestaureerde absis inwijden.
Na afloop van de viering kunt u ter plekke het
resultaat met eigen ogen bewonderen.
De koffie staat kl aar.
Dit resultaat is alleen mogelijk gemaakt door
u, de Vrienden van de Bonifatiuskerk. Ook in
econornisch moeilijke tijden blijft u de
Bonifatiuskerk trouw waardoor weer een deel
van de kerk de grandeur krijgt die het ooit

De sterrenbeelden die onder dè,.owde verflaag in de absis

tevoorschijn kwamen.

had.

Sterrenbeelden
Maar er is meer te melden. Tijdens de
schilderwe rkzaa m heden kwa men heel
verrassend de oorspronkelijke sterrenbeelden
onder de oude verflagen tevoorschijn. Na snel
schakelen tussen de schilders, de vrienden en
het parochiebestuur is besloten om deze
sterrenbeelden te restaureren en te
integreren in het nieuwe schilderwerk.
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Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met een van onze
bestuursleden:

Ton Henskens, voorzitter, tel. 06
54792367
Chris van der Kooij, communicatie, tel.
06 24793265
Paul Schott, secretaris, tel.06
20961925
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Tot o n z e g rote ve r ra s s i n g,w.á.
aantal mensen bereid een sterrenbeeld te
sponsoren. Een nieuw initiatief was geboren.
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De ram, stier, ,kre:eft;, stêeh,bok ê.n watêimá,h
zijn inmiddels geadopteerd. Voor de tweeling,

leeuW,ffiaagd,.wêegschaal,:5chorpioen.,
boogschutter en vissen zoeken wij nog
sponsors.

VanVredenburchwegíT o 2282 SE Rijswijk
nl .

E-mail : secretaris @vriendenb onifati uskerk.
ING 794.27.94 o Rabobank 1136.88.342
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zijn/haa r sterren beeld te, bêko'sti$ê::n?

Sponsor uw sterrenbeeld !
Heel genereus bood het schildersbedrijf aan
"slechts" € 250,00 te willen rek,enen voor elk
lootge legd ê
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Dit is de reden dat wij middeli,làeze
nieuwsbrief een oproep,doê,n á,,án alle
vrienden. Wie is bereid om voo r € 250,00

Een klein probleem is wel dat hierdoor de
kosten voor de totale opknapbeurt hoger
uitvallen dan oorspronkelijk gepla nd.
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KvK Haaglanden 27 L72195
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