AANMELDINGSFORMULIER
Ja, ik word ook lid van de Vriendenkring Barokkerk Zwillbrock
e.V. en de Stichting Grenzen Verbinden (ANBI).
Ik geef mijn bank
opdracht het bedrag van _________________________ Euro
(minimaal 20,00 Euro jaarlijks)

van mijn bankrekening _______________________________
als jaarbijdrage over te maken naar de Stichting Grenzen
Verbinden (ANBI), op bankrekening NL92 RABO 0128 4396 88
Rabobank Graafschap Nord.
Ik machtig de ontvangende instantie het bovengenoemde bedrag van mijn rekening af te schrijven; tegelijkertijd geef ik opdracht aan mijn bank om het bovengenoemde bedrag van mijn rekening over te maken naar NL92 RABO 0128 4396 88
van de Stichting Grenzen Verbinden.

________________________
plaats /datum

VRIENDENKRING
BAROKKERK ZWILLBROCK e. V.
STICHTING GRENZEN VERBINDEN (ANBI)
De Vriendenkring Barokkerk Zwillbrock en de Neder
landse Stichting Grenzen Verbinden bevorderen
het behoud en de inrichting van de barokkerk en
onderzoek naar de geschiedenis van het voormalige
klooster Zwillbrock. Tevens willen zij het religieuze en
culturele belang van dit barokke juweel bij een
zo breed mogelijk publiek onder de aandacht
brengen door het organiseren van culturele activi
teiten zoals concerten, lezingen en rondleidingen.
Zwillbrock 9
48691 Vreden		
tel.
0049 2564 968 23 0
fax
0049 2564 968 23 20
e-mail freundeskreis-stichting@barockkirche.de
web
www. barockkirche.de

De Vriendenkring Barokkerk Zwillbrock e.V. is op
20 september 1994 opgericht. Samen met de op
1 april 2010 opgerichte Nederlandse Stichting Grenzen
Verbinden (ANBI) vormt de Vriendenkring Barokkerk
Zwillbrock de basis om de „barokke parel van het
Münsterland” ook voor de toekomst te behouden.

Wilt U ook meehelpen?
Eenieder die zijn of haar steentje wil bijdragen tot het
behoud van de barokkerk in Zwillbrock, wordt van
harte uitgenodigd lid te worden van de Vriendenkring
Barokkerk Zwillbrock of de Stichting Grenzen Verbinden.

__________________________
handtekening

Afzender:
__________________________________________________
naam, voornaam
__________________________________________________
straatnaam, huisnummer
________________   ________________________________
postcode
woonplaats
____________________ _______________________________
geboortedatum
telefoonnummer
____________________________________________________
e-mail
Rabobank Graafschap Noord (RABONL2U)
rekeningnummer NL92 RABO 0128 4396 88
Volksbank Gronau-Ahaus eG (GENODEM1GRN)
rekeningnummer DE40 4016 4024 0030 5007 00
Sparkasse Westmünsterland (WELADE3W)
rekeningnummer DE67 4015 4530 0035 3151 91

D-48691 VREDEN

Zwillbrock 9

FREUNDESKREIS
BAROCKKIRCHE ZWILLBROCK e. V.

gefrankeerd
verzenden

Freundeskreis
Vriendenkring
Barockkirche
Zwillbrock
Barokkerk Zwillbrock
e. V.e.V.

Orgelfront met het meer dan levensgrote beeld van koning David

„Geen enkel kostbaar kleinood is zo onaan
vechtbaar mooi dat het niet door gewenning
en liefdeloosheid van zijn glans beroofd kan
worden. Daarom lijkt het mij een nastrevens
waardige kunst om de aandacht en de liefde
die wij graag gunnen aan ver gelegen en hoog
verheven schoonheid, ook te schenken aan
nabije schoonheid, waaraan wij gewend zijn.”
        Hermann Hesse
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