Steenderen & Bronkhorst

PERSBERICHT

Overdracht Remigiuskerk Steenderen aan SOGK

Stichting Oude Gelderse Kerken neemt de kerk in Steenderen over
Op vrijdag 21 november 2014 wordt de middeleeuwse Remigiuskerk van Steenderen
overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). In de kerk behorend tot de
Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst zullen kerkdiensten blijven plaatsvinden.
Daarnaast krijgt de kerk een eigen plaatselijke commissie (PC) die aan het werk gaat om
andere activiteiten te ontwikkelen waarmee de reguliere lopende kosten gedekt kunnen
worden. De SOGK zal zorgdragen voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk.
Tijdens een speciale bijeenkomst in de kerk zal de kerk overgedragen worden.
Aanvang 15.30 uur (inloop van af 15.00 uur), na de officiële handelingen is er een receptie.

Remigiuskerk in Steenderen
De Hervormde kerk is een laatgotische pseudobasiliek met driebeukig
schip en westelijke toren
De eerste bekende vermelding van de kerk stamt uit 1217. In de loop
der tijd is de kerk diverse malen verbouwd.
De twee eerste torengeledingen XIV (?), schip XV B of XVI A, koor
1440.
In de 15e eeuw begon de aanpassing van het priesterkoor, waarna het
schip van de kerk volgde. De kerk is opgebouwd als een gotische
pseudobasiliek met een zadeldak. De toren bestaat uit vier geledingen
met bovenop een ingesnoerde torenspits. In de zijgevels zijn tussen de
steunberen spitsboogvensters geplaatst. De klok is in 1635 gegoten
door Henrick ter Horst.
In 1782 werd de kerk verwoest door een blikseminslag, waarna een
geldinzameling startte voor de herbouw van de kerk. In 1783 werden de stenen gewelven
gesloopt en schip en zijbeuken onder een kap gebracht. In 1784 was de herbouw klaar,
waarbij de kerk enkele aanpassingen had ten opzichte van de oorspronkelijke kerk, zoals
een vier meter lagere toren. In de decennia erop werd Steenderen getroffen door
overstromingen van de IJssel, waardoor er koeien en paarden in de kerk werden gestald.
In de jaren 1960-1969 is de kerk gerestaureerd, waarbij intern de nodige wijzigingen zijn
doorgevoerd. Voorbeelden zijn het veranderen van de gewelven en het vervangen van het
orgel. Het is een orgel met Hoofdwerk en Positief, ca. 1780 gebouwd, vermoedelijk door
J.J. Mitterreither, in 1971 aangekocht, afkomstig van de Buiten Amstel kerk in Amsterdam.
De kerk is in 1966 aangewezen als rijksmonument ( # 34521).

De Stichting Oude Gelderse Kerken
De SOGK viert dit jaar haar 40 jarig bestaan en zet zich actief in voor het behoud van het
religieus erfgoed in de provincie Gelderland. Om belangstelling voor monumentale kerken te
wekken en om kerkgebouwen in stand te kunnen houden stimuleert de SOGK het
meervoudig gebruik van religieuze gebouwen. Zij doet dit onder meer door het uitgeven van
een kwartaalblad (Venster), het stimuleren van belangstelling voor (religieus) erfgoed,
beschikbaar stellen van educatief materiaal, lesbrieven voor basisonderwijs.
De SOGK is een neutrale stichting en biedt kerkbesturen de helpende hand bij restauratie en
onderhoud. Ook denkt de SOGK met kerkbesturen mee over oplossingen als het gaat om
dreigend verval van het kerkgebouw door gebrek aan financiën. Een goede en passende
herbestemming van een kerk is van cruciaal belang voor een duurzame instandhouding van
religieus erfgoed. In bijzondere gevallen kan SOGK kerken in eigendom overnemen als
daarmee een bijzonder monumentaal gebouw behouden kan worden voor de toekomst.
Op dit moment heeft SOGK 16 rijksmonumenten in eigendom, waaronder, 10
kerkgebouwen, 1 synagoge en 3 torens.
Het werk van de SOGK wordt onder andere mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland,
de vele trouwe donateurs en hen die de stichting een warm hart toedragen.

Nadere informatie
SOGK, Nico Peek, algemeen secretaris, (06) 48532664 of (026) 3552555;
nicopeek@gmail.com; www.oudegeldersekerken.nl
Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst
ds. Fini van Zoelen tel 0575-844328
Pers / Noot voor redacties
Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om bij de officiële overdracht van
de kerk aanwezig te zijn. Die vindt plaats op 21 november 2014 om 15.30 uur in de
Remigiuskerk, Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen. Inloop vanaf 15.00 uur.

