
 
 
Aan alle inwoners van Vierlingsbeek-Groeningen,  
 
Wij, inwoners Vierlingsbeek-Groeningen, kunnen tot 15 oktober 2020 
onze kerk kopen en op deze wijze behouden en gebruiken voor ons 
dorp. Doen we dit niet dan zal de kerk in de vrije verkoop komen en zijn 
we de kerk kwijt. Vandaar deze oproep om samen met ons allen de kerk 
te kopen. 
 

Waarom samen de kerk kopen: 
➢ Het kerkgebouw is het hart, de ziel van het dorp en biedt ons veel 

mogelijkheden om heel veel dingen mee te doen. 
➢ Uitgangspunt is zoveel mogelijk in samenwerking met bestaande 

voorzieningen en/of bestaande horeca. 
➢ Kerkzaal/gebouw mogelijk onderdeel van MFA. 
➢ Mogelijk gebruik al v.a. 16 okt. voor verenigingen die nu vast zitten. 
➢ Voor verenigingen – organisaties – initiatieven zoals de Sing Alone en 

de Basisschool Musical. 
➢ Goede akoestiek, uitstekend geschikt voor concerten – optredens – 

theater – film – dans – sport-spel-beweging-ouderen-kinderen (de 
grote ruimte is 40 x 14 mtr en 10 mtr hoog!). 

➢ De ruimte kan gebruikt worden voor vele soorten bijeenkomsten – 
exposities – verenigingsevenementen - festivals. 

➢ Als de koop onverhoopt niet door gaat, dan krijgt iedereen direct zijn 
geld teruggestort. Maar dan hebben we ook GEEN kerk. 

 

Hoe kopen wij samen de kerk: 
Iedere bewoner van Vierlingsbeek-Groeningen kan een of meerdere 
obligaties kopen. Een obligatie kost € 500,00. Samen met een groep 
vrienden kopen kan ook. Met 800 obligaties kunnen we de kerk kopen en 
worden enkele basisvoorzieningen gerealiseerd zoals podium (van de 
kerkbanken) , 400 stoelen, dames- herentoilet en een eenvoudige 
horeca hoek. De afbeeldingen zijdelings geven een impressie van 
mogelijkheden qua inrichting en gebruik van het kerkgebouw. 
 

Oké, wat moet ik doen: 
1. Vul het formulier aan de achterzijde in. 
2. Lever dit in bij Sjaak Verstegen, Overambt 28, 5821 CE  

Vierlingsbeek. 
3. U kunt ook een scan of foto van het formulier mailen naar  

info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl  
 
Hebt u vragen ?   
Bel gerust Sjaak Verstegen 06-20614609  
-   Joop Verbeeten 06-54661196  - René Schaeffers 06-52762028      
    
 Stichting Laurentius Vierlingsbeek 

 

mailto:info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl


 

Inschrijfformulier obligatielening 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) 

t.b.v.  aankoop kerkgebouw Vierlingsbeek 

 

Ondergetekende: 

Voorletters: __________  Roepnaam: ____________________ 

Achternaam: ________________________________________ 

Straat _____________________________  Huisnummer:_____ 

Postcode:___________  Woonplaats:  ____________________ 

E.mail adres:_________________________________________ 

telefoonnummer: ____________________________________ 

 

- Verklaart zich in te schrijven voor deelname aan de obligatielening van Stichting Laurentius Vierlingsbeek t.b.v. 

aankoop kerkgebouw Vierlingsbeek en daarom te willen intekenen  voor: 

___   stuks obligaties ter waarde van €500, totaal waarde € _____,__ 

 

- Verklaart akkoord te gaan met het bij deze obligatielening behorende Reglement Obligatielening Ut Laurenshuus 

Vierlingsbeek (versie 3 september 2020). Reglement staat op de website van Stichting Laurentius Vierlingsbeek 

www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl en is op verzoek op papier te verkrijgen. 

 

- Wilt u   wel / niet  (graag omcirkelen wat u wenst)  uw naam vermeld hebben op een  ‘lijst van eigenaren van 

kerkgebouw’. Op enigerlei wijze gaan we de ‘lijst’ in de kerk ergens ophangen met de naamsvermeldingen van de 

mensen die dit willen alsook “en vele anderen die niet bij naam genoemd willen worden”. 

 

 

Datum: __________________   Plaats: ___________________________ 

 

Handtekening: _______________________________________________ 

 

Dit inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij secretariaat SLV, Sjaak Verstegen, Overambt 28,  

of middels foto of scan via mail naar info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl 

 

Na ontvangst van de bijschrijving op het rekeningnummer van Stichting Laurentius Vierlingsbeek  

NL88RABO 0358 1561 30 ontvangt u voor elke € 500,00 een obligatiecertificaat. Deze wordt (worden) persoonlijk 

overhandigd na handtekening voor ontvangst. 

 

 

Obligatiecertificaatnummer(s):  

 

p.s.: regels m.b.t. privacywetgeving worden in achtgenomen 

http://www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl/
mailto:info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl

