
 
                                              


                                            


                                         Uitnodiging voor de Vriendenavond op 
                           vrijdag 15 november 2019 om 20.00 uur in de Cunerakerk 
                                                         

                                                              


Op de vriendenavond van de Stichting Vrienden van de Cunerakerk presenteert de Stichting 
Publicaties Oud Rhenen in samenwerking met de Stichting Matrijs, uitgever van talrijke boeken 
over de cultuurhistorie in Rhenen een standaardwerk over het doksaal van de Cunerakerk in 
Rhenen. De presentatie vindt plaats op vrijdag 15 november van 20.00 tot 21.30 uur in de 
Cunerakerk in Rhenen. 


Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cunerakerk nodigt u van harte uit om bij de 
presentatie van dit boek aanwezig te zijn. Het eerste exemplaar van Het doksaal van de 
Cunerakerk in Rhenen wordt aangeboden door Toine Maas, uitgever, Stichting Matrijs, 
aan wethouder Hans Boerkamp. 


Programma                                 


19.30 uur	 inloop, bij binnenkomst wordt u een kop koffie of thee aangeboden

20.00 uur	 welkomstwoord door Willem van Ommeren, voorzitter van de Stichting Vrienden 		
	             van de Cunerakerk

20.05 uur  	 intermezzo, Maurice Bonnemayer, piano en Lan Lie, fluit

20.20 uur 	 een korte lezing over het doksaal van de Cunerakerk door Anton van Run, auteur                                                   
	 	 van het te presenteren boek     

20.35 uur	 vraaggesprek met Anton van Run over het onderzoek naar het doksaal

20.45 uur	 intermezzo, Maurice Bonnemayer, piano en Lan Lie, fluit

21.00 uur	 aanbieding van het eerste exemplaar aan Hans Boerkamp, wethouder 	 	 	
	             Monumenten & Archeologie van de gemeente Rhenen

21.05 uur	 dankwoord van de wethouder met aansluitend eenvraaggesprek met Hans    

                        Boerkamp  over wat monumenten betekenen voor Rhenen

21.15  uur        een vraaggesprek met Egbert Brussen, voorzitter van het College van                                           
	 	 Kerkrentmeesters, over de plannen voor technisch onderzoek en groot

	 	 onderhoud van het doksaal	                                                                            

21.25  uur        sluiting van het officiële deel van het programma door Willem van Ommeren            

21.30  uur        informeel samenzijn met gelegenheid het boek te verkrijgen voor 

                        € 24,95 (alleen contante betaling mogelijk) Afsluiting met een drankje.


Wij verwelkomen u graag,


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,


Riet van den Berg, Communicatie & PR

Stichting Vrienden van de Cunerakerk

vrienden@cunerakerk.nl
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