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De Augustijnenkerk van Dordrecht
verborgen schoonheid
Met het betreden van deze kerk stapt u regelrecht de historie
binnen. In het voormalige Augustijnenklooster, waar deze kerk deel
van uitmaakte, werd in 1572 de eerste vrije Statenvergadering
gehouden. Hollandse grond van betekenis dus.
Niet alleen Willem van Oranje kende deze plaats goed.
Nog steeds wordt de Augustijnenkerk van tijd tot tijd
vereerd met koninklijk bezoek.
En meer bekende namen waren met de
Augustijnenkerk verbonden. Schilder Albert Cuyp,
burgemeester Cornelis van Beveren, een VOCcommandeur en talloze andere grote en kleine
Nederlanders hebben hier hun sporen achtergelaten.
Naast de culturele en muzikale bekendheid van vandaag heeft
de Augustijnenkerk door de jaren heen ook haar oorspronkelijke
functie als Godshuis niet verloren. Als één van de eersten in
Nederland werd de kerk in 1572 na haar kloostertijd protestants.
En nog steeds wordt zij actief gebruikt voor de christelijke eredienst.
De Augustijnenkerk, plaats van
ontmoeting, plaats van vreugde.
Kerk om van te houden.

word

Vriend

van de Augustijnenkerk

Graag nodigen we u uit ook vriend te worden van de Augustijnenkerk.
Met de gezamenlijke sponsoring door de vrienden houden we de monumentale
Augustijnenkerk vitaal en levend. U kunt kiezen uit de volgende bedragen:
Jaarlijkse bijdrage van €25,–
jaarlijkse bijdrage van €50,–

Uitnodiging

jaarlijkse bijdrage van €100,–
jaarlijkse bijdrage van
een eenmalige bijdrage van
anders
wanneer personen
of organisaties een
overeenkomst willen
afsluiten waarin wordt
vastgelegd dat gedurende
vijf jaar een bedrag wordt
gesponsord, bespreken
we dat graag met u.

Ja, ik word vriend
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Mailadres
Stuur het ingevulde formulier op per post of mail.
Of kom het persoonlijk afgeven en kijk nog even rond in de kerk.

Deze uitnodiging komt van de Stichting
Behoud Augustijnenkerk Dordrecht.
Deze stichting is aangemerkt als een
culturele ANBI-stichting. Uw sponsorbedrag is aftrekbaar voor de belasting.

Stichting Behoud
Augustijnenkerk Dordrecht
Hof 15, 3311 XG Dordrecht
Bank: NL28 INGB 0007 2275 68
Mail: stichting@augustijnenkerk.nl
www.augustijnenkerk.nl

