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UITNODIGING
Vrijdag 13 november 2015, om 16.00 uur te Batenburg
ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het gerestaureerde ‘de Crane Orgel’
Op vrijdag 13 november a.s. vindt de officiële ingebruikname plaats van het gerestaureerde ‘de Crane’ orgel in de
Oude / Sint-Victorkerk van Batenburg.
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U bent welkom vanaf 15.30 uur.
Om 16.00 uur wordt u welkom geheten, gevolgd door enkele korte
toespraken met betrekking tot de voltooide restauratie, afgewisseld
met orgelmuziek.
Het orgel zal deze middag officieel als eerste gelegenheid bespeeld
worden door gast-organist Gert Oldenbeuving. De heer Johan
Zoutendijk, directeur van Verschueren Orgelbouw, zal kort iets zeggen
over het orgel en de restauratie. Na het officiële gedeelte zal hij
boven bij het orgel-klavier nog graag een en ander toelichten.
Ter afsluiting bieden wij u graag een drankje aan.
Vanaf deze dag kan men weer genieten van de mooie klanken van het gerestaureerde, bijzondere ‘de Crane’ orgel,
daterend uit de achttiende eeuw (1770) met beeldhouwwerk van Petrus Verhoeven uit Uden.
De restauratie van dit bijzondere orgel is mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van diverse fondsen,
stichtingen en personen die het Orgel in Nederland en de Stichting Oude Gelderse Kerken een warm hart
toedragen. Daarmee is het totale benodigde budget van € 35.000 bijeengebracht. De SOGK is daar zeer dankbaar
voor.

Oude / Sint-Victorkerk
Verscholen tussen de bomen en eeuwenoude huisjes ligt de oudste kerk van Batenburg: de Sint-Victorkerk.
Batenburg is gelegen in het Land van Maas en Waal. Het heeft een zeer aantrekkelijke historische stadskern en is
aangewezen als beschermd stadsgezicht.
Volgens de legende zou Sint Willibrord in eigen persoon de heer van Batenburg tot het christendom hebben
bekeerd. De oudste Batenburgse kerk zou dan ook aan deze ‘apostel der Lage Landen’ zijn gewijd. In de
middeleeuwen kreeg de kerk sterke banden met de dom van Xanten. Daarmee werd Sint Victor de naamgever van
de kerk. Het oorspronkelijke zaalkerkje is aan de westzijde uitgebreid tot de huidige ingangspartij.
Halverwege de vijftiende eeuw (1443/44) slaagde heer van Batenburg, Dirk II van Bronkhorst, erin via de
aartsbisschop van Keulen de kerk te verheffen tot kapittelkerk met een deken en zes kanunniken. Het kapittel kreeg
rechten en inkomsten uit de kerk en o.a. het patronaatsrecht over de kerken van Horssen en Maasbommel. In 1507
volgden nog enige privileges van hertog Karel van Gelre. Het kerkgebouw werd vergroot met twee zijbeuken.

Wij hopen u op vrijdag 13 november te mogen begroeten in Batenburg.
namens bestuur en de Plaatselijke Commissie Batenburg
Stichting Oude Gelderse Kerken,
Annelies van der Kolk
voorzitter bestuur
Informatie:
SOGK, www.oudegeldersekerken.nl;
Nico Peek, algemeen secretaris, 06-48532664 / 026 3552555

Graag vernemen wij uiterlijk 10 november a.s. of u van deze uitnodiging gebruik maakt en wij op uw aanwezigheid mogen
rekenen en met hoeveel personen u denkt te komen.
Aanmelden kan via info@oudegeldersekerken.nl
Oude / Sint Victorkerk, Kruisstraat 7, 6634 AG Batenburg
Voorzitter Plaatselijke Commissie Jan van de Bovenkamp, 06-15.94.99.46
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