
DE GROTE KERK
VAN ENSCHEDE

ONZE AANDACHT
WAARD

In het centrum van Enschede staat al meer dan 1000 jaar het oudste monument van Enschede, de Grote Kerk. Een
markante toren, omgeven door grote terrassen, met een imposante kerkzaal, het schip. Het geheel, gebouwd van
natuursteen uit het nabije Westfalen, is eigendom van de Protestantse gemeente Enschede en wordt beheerd door
de Stichting Schip Grote Kerk Enschede..

De kerkzaal
Om het financieel beheer van het gebouw een stevige basis te geven, hebben verschillende betrokken partijen een
overeenkomst gesloten, waarbij de exploitatie in handen is gegeven van het Wilmink Theater en het
Muziekcentrum. Op deze manier zijn we er in geslaagd om de kerk als monument te behouden en daarnaast een
bijdrage te leveren aan Enschede als cultuurstad. En - niet onbelangrijk - naast de culturele activiteiten neemt ook
het aantal kerkdiensten weer toe.

In het hart van onze gemeente is zo een combinatie van cultuur en religie ontstaan die uniek mag worden ge-
noemd.

Onlangs zijn grote renovaties van zowel de kerkzaal als de toren afgerond. De Grote Kerk ziet er weer perfect uit!

Een kostbaar gebouw verdient een blijvend goed en verantwoord onderhoud! Hiervoor voelen wij ons als Stichting
Schip Grote Kerk verantwoordelijk. Helaas, de subsidiekraan voor Rijksmonumenten is bijna dicht, en ondanks de
bijdragen uit de exploitatie en van sponsoren worstelen wij met een jaarlijks tekort op onze begroting. Toch doen we
ons uiterste best om met de beperkte middelen de kwaliteit van onze kerk op het huidige hoge niveau te handhaven.
Misschien wilt u ons een helpende hand toesteken.

Noteer mij als Vriend van de Grote Kerk van Enschede

Ik machtig de Stichting Schip van de Grote Kerk van Enschede jaarlijks een bedrag van € 20,00 van mijn
bank/girorekening af te schrijven.
Het is mij bekend dat ik binnen 30 dagen het bedrag terug kan vorderen bij mijn bankinstelling.

Mijn bankrekening nummer (IBAN):

Handtekening:        Datum:

Z.O.Z.



Ja, ik doe mee

Naam:

Straat:          Nr.:

Postcode:  Woonplaats:

Telefoon:   E-mail:

z.o.z .

Aan allen die met ons dit middelpunt van Enschede een warm hart toedragen,

Sluit u aan bij de Vrienden van de Grote Kerk
Met uw bijdrage moet het lukken om ons monument in zijn huidige staat nu en voor de toekomst
veilig te stellen.
Vul daarom bijgaande aanmeldingsbon in en doe mee!

Voor wat hoort wat
Wij willen u behandelen zoals dat onder vrienden gebruikelijk is, en u voor uw toezegging - nu en
in de komende jaren - belonen.
Elk jaar, aan het begin van het theaterseizoen bieden wij onze vrienden een aantal voorstellingen
in de
(Daarmee is uw bijdrage overigens snel terugverdiend)
Als vriend krijgt u elk theaterseizoen persoonlijk bericht over de aangeboden culturele activitei-
ten.

Hoe doet u mee als vriend van de Grote Kerk?
Wij vragen u een jaarlijkse bijdrage van € 20.00
U wordt vriend van de Grote Kerk door onze stichting via bijgaande bon te machtigen deze jaar-
lijkse bijdrage van uw rekening af te schrijven. Stoppen kan altijd door een berichtje aan ons of
via uw bank.
Vult u s.v.p. de bon aan voor-en achterzijde volledig in en stuur deze in gesloten gefrankeerde
enveloppe naar ons secretariaat:

Stichting Schip Grote Kerk
De Hr. M.W. Florijn, Prins Bernhardpark 22B, 7524 RB Enschede
e-mail: heleenmarien@gmail.com

N.B. U kunt de bon ook persoonlijk inleveren bij het Kerkelijk Bureau, Varviksingel 139, Ensche-
de. U kunt dan het boek als welkomstgeschenk meteen meenemen. (maandag t/m vrijdag 10.00
tot 13.00 uur)

Alvast hartelijk dank,
 Stichting Schip Grote Kerk Enschede  bankrekening (IBAN): NL64 INGB 0664767222

Word vriend van de Grote Kerk


