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Namens het bestuur wil ik u van harte welkom heten op deze jubileumbijeenkomst, voor
donateurs, vrienden, leden van Plaatselijke Commissies, vrijwilligers en direct betrokkenen
bij de SOGK, leden van de raad van advies en leden van de redactiecommissie. Ook oudbestuursleden wil ik van harte welkom heten. Oud voorzitter de heer Van Walsum en oud
voorzitter en ere voorzitter de heer Buitink verontschuldigen zich maar wensen ons een fijne
en inspirerende dag toe. In het afgelopen jaar is oud voorzitter professor De Jong overleden.
In ons blad Venster hebben wij daar kort bij stil gestaan. Een aantal donateurs is al vanaf het
begin donateur van de stichting. Ik heet hen vandaag van harte welkom en hoop hen ook
tijdens de verschillende pauzes te ontmoeten. Fijn dat u met zo velen gekomen bent. Uw
komst geeft aan dat u belangstelling heeft voor het beleid van de SOGK en wij zullen kijken
hoe wij als bestuur elk jaar een bijeenkomst kunnen organiseren. Tijdens deze
bijeenkomsten zal dan in ieder geval het beleid van de SOGK en de ontwikkelingen centraal
staan.
De SOGK is opgericht op 27 november 1974, na een intensieve voorbereidingsperiode. De
missie van de Stichting Oude Gelderse Kerken was toen en is nog steeds: het zich inzetten
voor het materiële en functionele behoud van het gebouwd monumentaal religieus erfgoed
in de provincie Gelderland. De 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 plaatselijke samenleving. Naast de religieuze
bestemming wil de SOGK ook inzetten op een bredere invulling die past bij de plaatselijke
gemeenschap.

In Gelderland bevinden zich zeer veel religieuze monumenten die van grote betekenis zijn
voor de kwaliteit van het leven in de provincie. Het is dan ook van groot belang dat deze
monumenten in stand worden gehouden. Religieuze monumenten zijn immers vaak
beeldbepalend voor stad en platteland en zijn bakens in het landschap. Tijdens een fiets- of
wandeltocht herken je aan de kerktorens waar je bent en waar de reis naar toe gaat.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook wanneer je in de auto zit, maar dan is het tempo wat sneller
en zul je meer gebruik maken van je TomTom.
Daarbij komt dat veel mensen een grote belangstelling voor architectuur hebben en ook al
zijn ze niet kerkelijk de cultuurhistorische waarden van de gebouwen zeer waarderen.
Anderen hebben emotionele bindingen met religieuze monumenten vanwege bijvoorbeeld
de viering van vroegere hoogtijdagen of vanwege begrafenissen van familieleden en/of
vrienden. Religieuze monumenten zijn om al deze redenen van groot maatschappelijk belang
in het kader van leefbaarheid en cultuurhistorie en in toeristisch /recreatieve zin.
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Dit maatschappelijk belang is de bestaansgrond van de Stichting Oude Gelderse Kerken. Dit
gold voor 1974 maar geldt ook voor 2014 en zal ook gelden voor de komende decennia.
Veertig jaar heeft de stichting zich enthousiast ingezet voor het behoeden en behouden van
onze religieuze monumenten. Deze grote taak kunnen wij niet alleen maar daar hebben wij u
onze donateurs hard bij nodig. Maar naast alle donateurs hebben wij ook de vele vrijwilligers
nodig die zich inzetten in een plaatselijke commissie. Zij zorgen er voor dat er in het
kerkgebouw activiteiten plaatsvinden zodat het religieus monument niet een slapend
monument is maar juist een levend monument.
Tijdens deze morgenbijeenkomst zullen wij u iets vertellen over het beleid, de werkwijze, de
financiën en de voorlichtingsactiviteiten juist ook voor de jeugd. Want ook voor ons geldt:
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij moeten ons inzetten om de liefde en waarde van
de monumenten over te dragen aan de volgende generatie.
Ik hoop dat we met elkaar een fijne en inspirerende dag zullen hebben. Over het programma
voor het symposium van vanmiddag zeg ik nog niets, dat zal ik uiteraard in mijn
welkomstwoord van vanmiddag doen, want u bent daar bijna allemaal bij.
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