PERSBERICHT
Voltooiing van de restauratie van de ANTONIUS-VAN-PADUAKERK / HEILIGENBEELDENMUSEUM
Het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken en van het Heiligenbeeldenmuseum zijn bijzonder
verheugd dat de voltooiing van de restauratie van de Antonius-van-Paduakerk in Kranenburg op
vrijdag 25 september a.s. van 15.40 tot 18.30 uur zal plaatsvinden in aanwezigheid
van prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Genodigden zijn welkom vanaf 15.00 uur.
Omvangrijke restauratie
Sinds begin 2014 hebben diverse gedreven vakdeskundigen hard gewerkt aan de
omvangrijke restauratie van de kerk, die vooral aan de buitenzijde (daken, de leien,
de ramen, het Angelustorentje, metselwerk) maar ook de binnenzijde
(timmerwerk, elektra, uurwerk en polychromie) hoogst noodzakelijk was. Deze
restauratie, met een budget van € 750.000, is mogelijk gemaakt door financiële
bijdragen van diverse fondsen, onder andere van het Prins Bernard Cultuurfonds,
van Gravin van Bylandt Stichting en een substantiële bijdrage van een organisatie
die het behoud van erfgoed een warm hart toedraagt. De provincie Gelderland
stelde € 500.000 beschikbaar uit het programma Robuuste Investeringsimpuls.
Bijzondere details
Tijdens de restauratie zijn de kruisbloemen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog
verloren waren gegaan, aan de hand van oorspronkelijke tekeningen opnieuw
gemaakt en geplaatst. Ook is op basis van historisch beeldmateriaal een klein deel
van de polychromie (veelkleurige beschildering) teruggebracht, zoals Pierre
Cuypers die oorspronkelijk ontworpen heeft.
Over het hele restauratieproject is een film gemaakt met aandacht voor het
kwalitatief hoogwaardig ambachtswerk, dat essentieel is voor het behoud van
monumentaal erfgoed. Deze film is recentelijk ingezonden als bijdrage aan het
Erfgoedfestival ‘Gemaakt in Gelderland’ en zal tijdens deze bijeenkomst worden
gepresenteerd.
Programma
Na het officiële gedeelte willen wij graag samen met u het glas heffen op de realisatie van dit
bijzondere project én op de toekomst van het Heiligenbeeldenmuseum. Het is een mooi moment om
met elkaar van gedachten te wisselen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een toelichting te krijgen
op de uitgevoerde restauratiewerkzaamheden.
R.S.V.P. vóór 23 september 2015 via info@oudegeldersekerken.nl / pr@heiligenbeeldenmuseum.nl
Aanmelding is verplicht (opgave aantal en namen personen en organisatie). Er kan naar uw
identiteitsbewijs gevraagd worden.
Genodigden worden verzocht om 15.40 uur plaats te hebben genomen.
Bereikbaarheid: In verband met wegwerkzaamheden is vrijdag 25 september een gedeelte van de rijksweg N 319 tussen Vorden en
Kranenburg afgesloten. Er is een omleidingsroute ingesteld. We verzoeken u hiermede rekening te houden.

Informatie voor PERS:
Ook leden van de pers dienen zich voorafgaand, vóór 24 september 2015, aan te melden.
Meer informatie via: Bart Overbeek, PR-coördinator, bestuur Heiligenbeeldenmuseum,
06-23917592; pr@heiligenbeeldenmuseum.nl
Nico Peek, algemeen secretaris Gelderse Kerken [SOGK], 06-48532664 / 026-3552.555,
nicopeek@gmail.com / info@oudegeldersekerken.nl
Adres: Heiligenbeeldenmuseum, Antonius-van-Paduakerk, Ruurloseweg 101, 7251 LD Vorden

Van boven naar beneden:

1. Zicht op kruisbloem en geheel
gerestaureerd angelus-torentje
2. Gerestaureerde Antonius-van-Paduakerk
3. Kruisbloem
4. Polychromie

