

















Joppe, 02-07-2018.

Geachte heer/mevrouw,
Zoals u bekend zal zijn, bestaat de Joppekerk dit jaar 150 jaar.
Ter gelegenheid van dit feit van bijzondere betekenis heeft de Stichting Vrienden van de
Rooms-Katholieke Kerk te Joppe, in 2015 opgericht ter ondersteuning van de instandhouding
van de Joppekerk en van de daarin plaatsvindende erediensten, een tweetal initiatieven
genomen.
In de 1e plaats heeft de Vriendenstichting aan de Zutphense beeldend kunstenaar Pieter
Snijders verzocht om een bronsplastiek voorstellende Maria Tenhemelopneming te
vervaardigen. Dit bronsplastiek zal geplaatst worden in het portaal van de Joppekerk.
Daarnaast heeft de Vriendenstichting besloten om een boek te laten verschijnen. Dit boek,
getiteld 150 JAAR KERK IN JOPE, beschrijft de ontstaans– en ontwikkelingsgeschiedenis
van de Joppekerk en van het rooms-katholieke leven dat zich daarin en van daaruit vanaf
1868 tot op de dag van vandaag heeft voltrokken. De auteur van het boek, de kunsthistorica
drs. Froukje Holtrop, heeft daartoe aanwezig bronmateriaal diepgaand onderzocht en heeft
vele nabij betrokkenen geïnterviewd. Het resultaat is een bijzonder fraai uitgevoerd en prettig
leesbaar boekwerk van + 150 pagina’s vol met (vaak unieke) foto’s. Voor iedereen die zich
verbonden voelt met of geïnteresseerd is in de Joppekerk, is dit boek een werkelijke “must
have”. Als smaakmaker is een folder tevens voorintekenformulier bij deze brief gevoegd.
UITNODIGING INZEGENING BRONSPLASTIEK EN PRESENTATIE BOEK
Voorafgaande aan de H. Mis ter gelegenheid van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
op woensdag 15 augustus a.s.om 19.00u zal pastoor Scheve het bronsplastiek inzegenen. Na
afloop van deze mis zal het boek 150 JAAR KERK IN JOPPE officieel worden gepresenteerd
tijdens een interview met en inleiding door Froukje Holtrop.
Het bestuur van de Vriendenstichting nodigt u van harte uit om bij de inzegening en
presentatie aanwezig te zijn; voor koffie en/of een drankje wordt gezorgd.

VOORINTEKENING
150 JAAR KERK IN JOPPE zal vanaf 15 augustus a.s. op bestelling bij de Vriendenstichting
of bij boekhandel Bechtle te Gorssel of bij restaurant Het Boshuis te Joppe verkrijgbaar zijn
voor de zeer schappelijke prijs van EUR 24,90 ( exclusief eventuele verzendkosten ).
Er bestaat echter ook de mogelijkheid om met een aantrekkelijke korting op het boek te
voorintekenen: indien u vóór 15 augustus a.s. de bestelbon in de folder invult en instuurt,
bedraagt de verkoopprijs ( exclusief eventuele verzendkosten ) per boek nog maar EUR
19,90, mits ook tijdig betaald vóór of op 15 augustus a.s.
Het bestuur van de Vriendenstichting wekt u graag op van deze aantrekkelijke mogelijkheid

Het bestuur van de Vriendenstichting wekt u graag op van deze aantrekkelijke mogelijkheid
tot voorintekening op een of meerdere exempla(a)r(en) van 150 JAAR KERK IN JOPPE
gebruik te maken. Het boek wordt in beperkte oplaag gedrukt, dus geldt: op is op!
Wij verheugen ons u op 15 augustus a.s. in de Joppekerk te mogen begroeten en danken u bij
voorbaat voor de aanschaf van 150 JAAR KERK IN JOPPE.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe
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