PERS BERICHT

Vrijdag 25 oktober 2013

Opening nieuwe entreegebouw van het Heiligenbeeldenmuseum in
Kranenburg (Vorden)
Op vrijdagmiddag 25 oktober a.s. om 16.00 uur zal mevrouw Annemieke Traag, gedeputeerde
van de provincie Gelderland, de officiële opening verrichten van het nieuwe entreegebouw
van het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg, gehuisvest in de H.-Antonius-vanPaduakerk. Dit gebeurt op uitnodiging van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) en de
Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (VvKK).
Nieuw entreegebouw museum – en vervolgplannen
Het museum heeft de erkende museumstatus en moet daarom voldoen aan museale
kwaliteitseisen. Juist daarom waren (en zijn nog) dringend bouwkundige aanpassingen en
voorzieningen nodig in en aan de monumentale kerk, waarin het museum is ondergebracht.
Zo was het op de eerste plaats zeer noodzakelijk dat er een goede entree kwam met een
ontvangstruimte met sanitaire voorzieningen, inclusief invalidentoilet, en een koffiehoek
opdat bezoekers iets kunnen gebruiken alvorens hun tocht door de Achterhoek voort te zetten.
Dankzij de inzet van vele ‘bouwkundige’ vrijwilligers van het museum en de medewerking
van bouwbedrijf Dijkman uit Warnsveld kon dit entreegebouw worden gerealiseerd. Hiermee
is de eerste fase van het totale herstel- en herbestemmingsplan van het museum afgerond, met
een investering van € 423.000. Dit is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van
de Provincie Gelderland (€ 175.000), het SKANfonds (€ 10.000), de VvKK (€ 34.500) en
resterende deel van SOGK (€ 203.500).
De plannen voor de volgende fase liggen echter op papier al enkele jaren klaar. Die betreffen
o.a het herstel van het dak (om lekkages te voorkomen) en van de ramen. Deze kosten worden
ingeschat op ca. 2,2 miljoen euro. Met deze toekomstige investering kan het museum zich
duurzaam ontwikkelen en bovendien een belangrijke partner zijn in het (toeristische)
activiteitenpalet van de Achterhoek. Het museum is de enige ‘slechtweervoorziening’ in de
gemeente en verzorgt, samen met andere interessante musea in de Achterhoek, een mooi
cultureel/kunsthistorisch aanbod. Zo levert het, ter ondersteuning van en samen met andere
bijzondere ontwikkelingen in de regio, een wezenlijke bijdrage aan de vitaliteit en
economische ontwikkeling van de Achterhoek als geheel en van de gemeente Bronckhorst in
bijzonder.
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Programma
Vanaf 14.30 uur worden alle gasten ontvangen in het museum. Om 15.30 uur is er een
welkom door de heer Ton Rutting, voorzitter van het Heiligenbeeldenmuseum, en door
mevrouw Annelies van der Kolk, voorzitter van de SOGK.
Om 16.00 uur zal de officiële opening van het entreegebouw plaatsvinden, met o.a. de
onthulling van de nieuwe balie en de ingebruikname van de presentatieruimte. Hierna is er
gelegenheid tot bezichtiging en bezoek aan het museum.
SOGK en VvKK
De SOGK, die in 2014 haar 40-jarig jubileum viert, zet zich in voor het behoud van het
religieus erfgoed in de provincie Gelderland. Dit doet zij onder meer door het ondersteunen en
adviseren van kerkbesturen over onderhoud en beheer, het uitgeven van een kwartaalblad
(Venster) en lesbrieven voor basisonderwijs, projecten voor jeugd en jongeren. Ook neemt
SOGK in bijzondere gevallen kerken in eigendom over als daarmee een bijzonder
monumentaal gebouw behouden kan worden voor de toekomst.
De VvKK is al ruim 13 jaar zeer actief met de ontwikkeling van het Heiligenbeeldenmuseum.
De H.-Antonius-van-Paduakerk is een pracht voorbeeld van een goede en geslaagde
herbestemming van een te behouden monumentale kerk. Het museum, dat met ca. 70
vrijwilligers wordt gerund, verwelkomt jaarlijks ca. 7.000 bezoekers, waaronder steeds meer
groepen en schoolklassen. Het is een bijzondere kerk: de oudste nog bestaande kerk van
architect Pierre Cuypers, met in de nabije omgeving nog meer monumenten van zijn hand.
Samen met het naastgelegen klooster (met herbestemming) vormt de kerk een bijzonder
Cuypers-ensemble.

Nadere informatie
Heiligenbeeldenmuseum / VvKK
de heer Ton Rutting, voorzitter, (0575) 553527;
de heer Bart Overbeek, bestuurslid PR Heiligenbeeldenmuseum (0575) 55 64 71; 06- 23 91
75 92
info@heiligenbeeldenmuseum.nl; www.heiligenbeeldenmuseum.nl
SOGK, Nico Peek, algemeen secretaris, (06) 48532664 of (026) 3552555;
nicopeek@gmail.com; www.oudegeldersekerken.nl
Noot voor redacties
Leden van de pers zijn van harte uitgenodigd.
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