In dit prachtige boek, wordt vanaf de bouw tot de restauratie in 2016 verteld hoe Pierre Cuypers de Urbanus heeft
gebouwd en hoe wij er in de afgelopen 130 jaar mee zijn
omgegaan. De prachtige foto’s laten zien hoe de Urbanus er
uit zag voor de fatale brand in 2018.
Van dit boek St.Urbanus & Pierre Cuypers zijn nu nog exemplaren verkrijgbaar voor € 17,50 per stuk. Deze laatste
exemplaren zijn collector’s items, na herbouw van de kerk
heeft u een prachtig overzicht van hoe het was en hoe de St.
Urbanus uit zijn as is herrezen. Te bestellen via onze website:

St. Urbanus Chocolade en Cookies
Bovendien hebben we op de dagen dat we bij de pastorie
gelegenheid geven zelf leien te signeren, een tijdelijke bijzondere verkoop van St Urbanus Cookies!
Naast de vertrouwde St Urbanus chocolade is dit een ambachtelijk product dat u ook heel graag wilt proeven!

Informatie
Meer informatie over de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus en een beeldverslag van de herbouw kunt u vinden op de website:
www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl
Mailen kan ook naar vriendbov.urbanus@gmail.com
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De Stichting is aangemerkt als cultureel ANBI gerechtigd,
d.w.z. dat u uw donatie binnen de grenzen van de belastingwetgeving kunt aftrekken van de belasting.
ANBI nummer 802102682 t.n.v. Stichting Vrienden
van de Bovenkerkse Urbanus.
Onze bankrekening is NL76 RABO 0302 3505 00
t.n.v. Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
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10:00 – 12:00 uur bij de St. Urbanuskerk Bovenkerk

HELPONSUITDEBRAND.COM

“Maak de Urbanus blij
en sponsor een lei”

De Urbanuskerk in Bovenkerk wordt wel de ‘Kathedraal van
Amstelland’ genoemd en is inmiddels ook van eerbiedwaardige leeftijd.
In september 2018 werd de kerk – na prachtig te zijn gerestaureerd – door brand deels verwoest. Nadien is met man en
macht door vele betrokkenen en wederom met veel vrijwilligers
met veel liefde gewerkt aan de wederopbouw.
Het dak zit al voor een deel op de kerk en in de loop van het
jaar worden de andere dakleien geplaatst. Als laatste worden
de leien boven op de sacristie gelegd en juist onder die plek is
de brand op 15 september 2018 ontstaan.
Dat wil de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus op
symbolische wijze in het nieuwe dak markeren.
Daklei signeren
Wie wil kan daar zelf aan meedoen en een persoonlijk bericht
meegeven aan de volgende generatie gebruikers van de kerk,
gelovigen en niet gelovigen, door het signeren of beschrijven
van een lei. De hoogte van de donatie om een daklei te laten
beschrijven is vrijblijvend, met een minimum van € 10,- per lei.
Dat signeren gebeurt met speciale inkt die door de jaren heen
goed zichtbaar blijft. De tekst wordt tegen het dak aangelegd
en is vanaf de buitenkant niet te zien, maar u weet dat er een
gesigneerd leitje is met uw naam!

Wie zelf wil signeren kan gedurende de actieperiode elke
tweede en vierde zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00
uur terecht in de pastorie van de kerk, Noorddammerlaan 124
te Amstelveen.
Ook Online signeren en doneren kan ook via
https://www.helponsuitdebrand.com/actie-urbanus-daklei/.
Voor dit jaar is het doel van de inzameling de ontbrekende
€ 55.000,- voor professioneel beeld en geluid in de kerk.
Zo komt er een goede ringleiding, hoogwaardige microfoons
en boxen voor zowel het gesproken woord als audiogeluid.
En er komt een beamer met projectiescherm.
De unieke akoestiek in de kerk blijft intact en daar wordt met
de nieuwe installatie op ingespeeld.
De actie loopt tot en met 31 oktober 2021.

Snel Online bestellen:
Scan de QR code

Of bezoek onze website:
WWW.HELPONSUITDEBRAND.COM
+
Actie Urbanus daklei

Het Urbanusboek (collector’s-item!)

