
 

 

Een dierbare naam in steen 

 
Actie adoptie vloertegels Broederenkerk  

 

De actie is erop gericht om de Broederenkerk te ondersteunen met de financiering van de vloertegels. De 

Broederenkerk, onze oudste parochiekerk, een monument van geloven, geschiedenis en cultuur, is in de jaren 

2012-2014 met veel subsidiegeld van overheden en fondsen gerestaureerd. Echter o.m. de vloertegels moesten 

door de parochie zelf worden gefinancierd. 

 

In 2013 is deze, inmiddels breed bekende actie, gestart en gezien het succes wordt deze actie voortgezet. 

De actie stelt u in de gelegenheid om één of meerdere natuurstenen vloertegels te adopteren om op die 

manier een blijvende herinnering aan te brengen in dit historische Godshuis.   

 

Een tegel kost € 45,--. Met een bescheiden lettertype kunt u desgewenst een naam, in hoofdletters, in 'uw' 

tegel laten graveren. Dat kost €10,- extra per tegel. Het kan uw eigen naam zijn, maar ook die van een 

familielid, zoals een (klein)kind. Ook een overledene kan - desgewenst met een kruisje - worden vermeld. U 

kunt natuurlijk ook een tegel cadeau doen ter gelegenheid van een verjaardag of een andere bijzondere 

gelegenheid. Zoals aangegeven kunt u ook meer dan één tegel aankopen. 

Vult u in dat geval bij voorkeur meerdere machtigingen in; dit in verband met het opschrift per tegel.  

 

Hoe kunt aan deze actie meedoen? 

 

A) Door onderstaande machtiging  volledig in te vullen en te ondertekenen en deze:  

    1) in de brievenbus van het naast de kerk gelegen parochiecentrum Broederenstraat 18 te stoppen. 

    2) af te geven aan  iemand  in de kerk van de kerkenwacht ( de kerk is op vrijdag en zaterdag en op 

koopzondagen open). 

   3) per post op te sturen aan  Broederenkerk, Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer. 

 

 B) Door contact op te nemen met iemand van de parochie: 

     1)Telefonisch: Bij de spreekuurgroep (ma., wo., of vr. van 10.00-12.00 uur): 0570-612360 

                         Bij de contactpersoon voor de actie, dhr.Paauw: 0570-545793 

     2) Per e-mail :  broederen@heiligelebuinus.nl of  c.paauw@hetnet.nl 

 

Stelt u er prijs op om de Broederenkerk op een andere manier te helpen? Dat kan ook. U kunt een  bijdrage 

zonder specifieke bestemming doneren. Uw giften zijn welkom op rekening: IBAN NL41ABNA0584220928 t.n.v. 

Stichting Cultuurfonds Broederenkerk, een fonds dat uitsluitend is bestemd voor het in stand houden van het 

kerkgebouw. De fiscus heeft deze stichting aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen 

u een voordeel kan opleveren bij de betaling van de inkomstenbelasting.  

 

Het kerkbestuur en het bestuur van het Cultuurfonds zijn u bijzonder erkentelijk voor uw steun aan deze 

bijzondere actie! 

 

Deventer, voorjaar 2015 

 

Voor de machtiging: deze staat op pagina 2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MACHTIGING aan Stichting Cultuurfonds Broederenkerk, Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer. 

 

Ja, ik help de vloer van de Broederenkerk  te financieren. Ik machtig in dat verband het Cultuurfonds 

Broederenkerk éénmalig het onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven:  

 

|__| x € 45,-- (tegel zonder inscriptie)  

|__| x € 55,-- (tegel met inscriptie)  

 

Totaal bedrag __________________€ 

 

Ik verzoek de volgende inscriptie(s) aan te brengen (graag heel duidelijk in blokletters schrijven): 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Afzender:  

Voorletter(s) ……… Achternaam …………………………………… M/V 

 

Straat ………………………………………………………………….huisnr. ………… 

 

Postcode ………………. …….Plaats ……………………….. 

 

Telefoon ……………………………..         emailadres ……………………………………………………. 

 

Bankrekening IBAN code NL………………………………….     Handtekening ………………………… 


