Nieuwsbrief Nieuwstadskerk

Bekijk de webversie

Het kan nog!

Voorlopig kun je de kerk nog even op.
ZUTPHEN - De restauratie aan de toren en de daken van de Nieuwstadskerk is bijna klaar. Dat
betekent dat de steiger rondom de toren binnenkort wordt afgebroken. Tot die tijd kun je elke
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur naar boven. Op tweede paasdag kun je de toren ook een dag
extra beklimmen. Het zal één van de laatste kansen zijn. Lees hier verder.

Restauratie kerktoren leidt tot
educatief project
Bron Contact ZUTPHEN - Om de
restauratiewerkzaamheden aan de Nieuwstadskerk
(Sint Jan) nog beter te kunnen beleven, beklimmen
de komende weken ruim veertienhonderd scholieren
de trappen langs de kerktoren.Ook particulieren
mogen in de dagen tussen kerst en oud en nieuw de
hoogste toren van Zutphen beklimmen. Door Meike
Wesselink .Lees hier verder.

Help met de trap naar cultuur!

De Nieuwstadskerk moet nodig worden gerestaureerd. Het voegwerk van de toren en een
deel van de dakbedekking is in slechte staat en moet worden vervangen. Ook zal de toren
toegankelijk worden gemaakt voor beklimming.
Hoewel voor het restauratieproject al flinke bijdragen van het Rijk, de provincie, de gemeente
Zutphen en de Stichting Sociaal Fonds Sint-Walburgis zijn toegezegd, is er nog een behoorlijke
hoeveelheid geld nodig. Uw financiële bijdrage voor dit project wordt erg op prijs gesteld. U kunt
uw gift overmaken naar IBAN : NL93 ABNA 0486 3424 33 t.n.v. HH. Twaalf Apostelen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u h.veldscholten@outlook.com toe aan uw adresboek.

