Onze Lieve Vrouw van Goede
Raadkerk Beverwijk
Beverwijk
ACTIE STEUNBEER

Zónder UW steun redt de Goede Raad het niet!
Sinds april 2006 strijden het comité en de stichting tot behoud van de Onze
Lieve Vrouw van Goede Raadkerk voor het behoud van de kerk.
Eind mei 2008 heeft Monumentenwacht in opdracht van het Bisdom Haarlem een
rapport uitgebracht over de onderhoudstoestand van de Goede Raadkerk.
NEEN, het kost géén 3,3 miljoen Euro, NEEN, het kost géén 1,0 miljoen Euro,

Goede Raad is niet duur,
Monumentenwacht geeft aan dat het minder dan 300.000 Euro hoeft
te kosten om het kerkgebouw weer in optimale staat te brengen. Het is haast
niet te geloven dat het zo weinig hoeft te kosten om de kerk in stand te houden.
Bijna wekelijks is er in de plaatselijke nieuwsbladen aandacht aan de Goede
Raadkerk besteed. Bij de verkiezing “Mooiste kerk van Noord-Holland” hebben
ruim 9.200 mensen hun stem uitgebracht op de Goede Raadkerk, waarvan
minstens 7.000 uit Beverwijk! Van velen, niet alleen parochianen, hebben we
positieve reacties mogen ontvangen, meestal met de woorden:
‘Deze kerk moet behouden blijven’,
‘die mag niet verdwijnen’.
Daarom durven wij U nu te vragen om mee te doen aan de

”Actie Steunbeer”
Aan de binnenzijde van deze folder treft u een machtigingsformulier aan.
Wij vragen u om een bijdrage van € 5,- per maand.

De Stichting en het Comité tot behoud van de O.L.V. van Goede
Raadkerk organiseren de Actie Steunbeer. Vóór 1 oktober 2008 willen
we voldoende financiële middelen bijeenbrengen om subsidie voor de
restauratie van de Goede Raadkerk te kunnen aanvragen.

Natuulijk is een eenmalige donatie ook zeer welkom.
Ieder Euro helpt om de kerk als monument voor de Beverwijkers te behouden.

Bankrekeningnummer: 1255 71 623
t.n.v. Stichting behoud Goede Raad Beverwijk.

Voor informatie kunt u contact opnemen via de e-mail
steunbeer@onzelievevrouwvangoederaad.nl of telefonisch
bij het Secretariaat van het Comité tot behoud 0251 – 243000

(zie achterzijde voor informatie over Actie Steunbeer)
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