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Overdracht Walburgiskerk Zutphen aan SOGK
Op 11 november wordt de intentieverklaring ondertekend waarin de
Protestantse Gemeente Zutphen (PGZ) uitspreekt dat zij voornemens is de
Walburgiskerk en toren te Zutphen in eigendom over te dragen aan de
Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), en de SOGK uitspreekt dat zij
voornemens is die overdracht te aanvaarden.
Met deze ondertekening komt een einde aan een periode van ruim drie
jaar van verkennende besprekingen en onderhandelingen. Voor beide
partijen was het van groot belang dat dat proces met de grootste
zorgvuldigheid gevoerd zou worden. De PGZ draagt een gebouw over
waarin al duizend jaar Zutphenaren ter kerke zijn gegaan, en waar voor
heel veel mensen dierbare herinneringen en warme gevoelens mee
verbonden zijn. De SOGK verwerft een kerk die aanzienlijk groter en
monumentaler is dan twintig religieuze monumenten die zij tot nu toe
heeft verworven.
Voor de protestantse gemeente brengt deze overdracht betrekkelijk weinig
veranderingen. De protestantse gemeente zal in het zomerhalfjaar
gewoon in de Walburgiskerk blijven kerken, en de kerk ook voor andere
activiteiten kunnen gebruiken vanuit haar visie op de Walburgiskerk als
“kerk voor de stad”. Zij zal dat in de toekomst alleen niet als eigenaar,
maar als huurder gaan doen. Financieel betekent de overdracht voor de
PGZ een eenmalig offer (de “bruidsschat”), maar tevens een aanzienlijke
verlichting op de jaarbegroting. Alle kosten die voortvloeien uit beheer en
onderhoud van dit rijksmonument komen immers voor rekening van de
SOGK. Overigens blijft de protestantse gemeente voor haar diensten in
het winterhalfjaar gebruik maken van haar andere gebouw, De Wijngaard
aan de Wilhelminalaan.
De SOGK zal een nieuwe Stichting Exploitatie Walburgiskerk oprichten die
verantwoordelijk wordt voor de totale exploitatie van de kerk. Zij zal dit
doen in samenwerking met de Stichting Henrick Bader Orgel die de
muzikale activiteiten in de kerk zal organiseren, en de Stichting Librije die
het beheer houdt over de boeken in de beroemde Librije. De Stichting
Behoud Walburgiskerk zal overgaan in een nieuwe stichting Vrienden van
de Walburgiskerk. De SOGK zal er alles aan doen de bestaande
enthousiaste en deskundige groep van ca 100 vrijwilligers bij de kerk te
blijven betrekken. Om die exploitatie ook ’s winters te bevorderen, streeft
de SOGK ernaar dat de kerk zo spoedig mogelijk zal beschikken over een
verwarmingssysteem.
Het ligt in de bedoeling dat de Walburgiskerk, na een
voorbereidingsperiode, per 1 juni of 1 juli 2016 aan de SOGK wordt
overgedragen.
Nadere informatie bij: Gijs van Reenen (SOGK), tel 06 53 15 57 21, en
Adriaan van Oosten (PGZ), tel 06 14 61 93 18

