Uitnodiging

Jaarbijeenkomst 2016 en Publiekslezing ‘Klinkend Erfgoed in Gelderland’
Zaterdag 25 juni 2016, Koepelkerk in Arnhem
Geachte genodigde,
Graag nodigen wij u uit voor onze Jaarbijeenkomst 2016 en de Publiekslezing 2016 ‘Klinkend Erfgoed in
Gelderland’ op zaterdag 25 juni a.s. in Koepelkerk in Arnhem. Daar willen wij graag onze donateurs, Vrienden
en vrijwilligers nader informeren over de ontwikkelingen binnen de stichting en de situatie van het gebouwd
religieus erfgoed in Gelderland.
Programma
Tijdens de bijeenkomst in de ochtend zullen Gert Oldenbeuving en Theo Welmers, beiden
orgeldeskundigen en lid van Raad van Advies van de Stichting Oude Gelderse Kerken
(SOGK), een toelichting geven over het klinkend erfgoed dat de SOGK in eigendom en
beheer heeft: de orgels die zich bevinden in de gebouwen van de stichting, zoals het De
Crane-orgel in Batenburg (foto).
In de middag zal Gert Oldenbeuving, lid van Raad van Advies van de SOGK, de Publiekslezing 2016 houden
over klinkend religieus erfgoed in Gelderland, met als titel ‘Verdwenen en vergeten klokken; wat doen wij
met ons klinkend erfgoed?’
Praktische informatie
U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 21 juni a.s. bij voorkeur per e-mail (info@oudegeldersekerken.nl)
of eventueel per telefoon (026-355.25.55). Graag opgeven met hoeveel personen u komt, namens welke
organisatie/relatie en of u wel/geen gebruik maakt van de lunch. Introducés zijn welkom.
De Koepelkerk ligt in het centrum van Arnhem. Het adres is: Jansplein 60, 6811
GD Arnhem. De kerk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Komt u met
de auto, dan kunt u gratis parkeren op het transferium Arnhem en met openbaar
vervoer naar centrum; meer informatie vindt u op
www.parkerenindestad.nl/arnhem/transferium-arnhem. Er zijn ook
parkeergarages in de binnenstad, zie www.google.nl/#q=parkeren+arnhem.
Wij ontmoeten u graag in de Koepelkerk in Arnhem!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken,
Annelies van der Kolk,
voorzitter

Foto’s Koepelkerk, Hans Nijenhuis

N.B. Meer informatie vindt u op www.oudegeldersekerken.nl en www.koepelkerkarnhem.nl.

Zaterdag 25 juni 2016, Koepelkerk in Arnhem
Programma

Jaarbijeenkomst 2016
voor donateurs, Vrienden, leden van Plaatselijke Commissies, vrijwilligers en direct betrokkenen van SOGK,
Raad van Bestuur en Raad van Advies
10.00 uur
Inloop
10.30 uur
Opening en welkom, voorzitter Annelies van der Kolk
10.40 uur
Stichting Oude Gelderse Kerken:
‘Duurzaam, actief en maatschappelijke betrokken in 2016 en 2017’.
Het bestuur zal korte toelichting geven op belangrijke ontwikkelingen in 2016 en 2017, met
betrekking tot het beleid, financiële ontwikkelingen, de kansen en de uitdagingen
11.15 uur
Orgels van de SOGK; inleiding en toelichting over het klinkend erfgoed in eigendom en
beheer bij SOGK, de orgels in de gebouwen van de stichting, door Gert Oldenbeuving en
Theo Welmers, beiden orgeldeskundigen en lid van Raad van Advies van de SOGK
12.00 uur
Vragen en rondvraag
12.30 uur
Lunch

Publiekslezing 2016: ‘Klinkend Erfgoed in Gelderland’
13.30 uur
13.45 uur

Welkom, voorzitter Annelies van der Kolk
Publiekslezing 2016: ‘Klinkend Erfgoed in Gelderland’,
verzorgd door Gert Oldenbeuving, lid van Raad van Advies van de SOGK. De titel van zijn
voordracht is ‘Verdwenen en vergeten klokken; wat doen wij met ons klinkend erfgoed?’
Klokken- en orgeldeskundige Gert Oldenbeuving was ruim 20 jaar adviseur voor
klokkenzaken bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad. Daarnaast was hij een veelgevraagd
adviseur bij diverse beiaardprojecten in binnen- en buitenland, o.a. in Dallas (Texas, VS),
München, Melle (Duitsland) en Gdansk (Polen).

14.30 uur
14.50 uur

Vragen en discussie
Gert Oldenbeuving zal enkele stukken spelen op het Naber-orgel spelen.
Dit orgel is in 1841 gebouwd door Carl Friedrich August Naber.

15.15 uur
15.30 uur
17.30 uur

Afsluiting, voorzitter Annelies van der Kolk
Ontmoeting, drankje en hapje & mogelijkheid korte rondleiding door kerk, toelichting orgel
Einde jaarbijeenkomst

Aanmelding gewenst
info@oudegeldersekerken.nl // 026-355.25.55

Koepelkerk
Jansplein 60
6811 GD Arnhem
25 juni mobiel bereikbaar: 06-48 53 2664

Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)
De Stichting Oude Gelderse Kerken zet zich al meer dan 40 jaar in om een maximale bijdrage te leveren aan het behoud van de
religieuze monumenten in de provincie Gelderland. De stichting is daarbij een partner van vele andere organisaties, waaronder de
provincie.
Monumentale kerkgebouwen zijn veelal beeldbepalend voor stad en dorp en hebben een grote cultuurhistorische waarde.
Kerkgebouwen zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting midden in de lokale samenleving. Naast de religieuze bestemming wil de
SOGK ook inzetten op een bredere invulling die past bij de plaatselijke situatie, juist in deze tijd dat de zorg om het behoud van
religieuze monumenten, o.a. kerkgebouwen, steeds meer toeneemt en steeds meer aandacht vraagt.
Met de recente overname van de Dorpskerk (de ‘Kluntjespot’) in Haarlo (december 2015) is de SOGK inmiddels eigenaar van
dertien monumentale kerken, drie kerktorens, een kapel en een synagoge in de provincie Gelderland, waardoor deze behouden
kunnen worden voor de toekomst. Door middel van diverse publieksactiviteiten stimuleert zij de belangstelling voor (het behoud
van) religieus erfgoed. Daarnaast ontwikkelt de stichting educatieve programma's voor basisscholen om jonge mensen te laten
kennismaken met oude kerken en hun schoonheid. Tot slot ondersteunt de SOGK kerkbesturen en eigenaren bij het beheer van
hun (monumentaal) religieus erfgoed, en geeft zij voorlichting over de religieuze monumenten in de provincie Gelderland. Ook
biedt zij – waar mogelijk – advies en ondersteuning aan lokale initiatieven om gebouwd religieus erfgoed te behouden voor de
lokale gemeenschap, waarbij gezocht wordt naar de financiële haalbaarheid en een maatschappelijke functie.

