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‘Mensen hechten aan een herkenbare leefomgeving. De mogelijke sloop van
historische boerderijen, de leegstand van kerken en ook de vernieuwende architectuur
in binnensteden raken ons. Het is van belang om op een goede manier met onze
monumenten, ons cultuurlandschap, onze dorpen en steden om te gaan en de kracht
van ontwerp te benutten.’
Cultuur in een open samenleving,
Cultuurbrief van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
maart 2018
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Restauratie
Walburgiskerk
Zutphen
2017 – 2018.
Foto’s: Kunstfotograaf
Hettema
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Stichting Oude Gelderse Kerken
Postbus 7005
6801 ha Arnhem
T (026) 355 25 55
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Inleiding
Voor u ligt ons jaarverslag over 2017. In dat jaar
lieten we onderzoeken op welke wijze invulling
kan worden gegeven aan de beantwoording
van de (toenemende) vraag tot ondersteuning,
kennisdeling en samenwerking met betrekking
tot religieus erfgoed en de toekomst ervan in de
provincie Gelderland. Wat is ervoor nodig om het
hoofd te kunnen bieden aan het groeiende vraag
stuk rondom behoud, beheer en toekomst van
karakteristieke kerkgebouwen? In het onderzoeks
rapport ‘Kennis is kracht’ komen verschillende
oplossings- en denkrichtingen aan bod en worden
‘best practices’ besproken. Een belangrijke aan
beveling is het ontwikkelen van een platform ter
ondersteuning van lokale initiatieven die gericht
zijn op behoud en toekomstig beheer van bijzon
dere kerkgebouwen.
Tweesporenbeleid
De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) wil
zich – gezien de problematiek van kerksluitingen
nu en in de toekomst – graag actief inzetten
voor het ontwikkelen, verder vormgeven en
uitwerken van dit platform, ook wel ‘het tweede
spoor’ genoemd. Hiermee kunnen niet alleen het
bijzondere karakter en de kwaliteit van religieus
erfgoed in Gelderland in het algemeen behouden

worden, maar ook meer specifiek: het lokale kerk
gebouw voor het dorp en de gemeenschap, als
baken van herkenning met haar maatschappelijke
verbondenheid.
Daarnaast volgt de SOGK in de toekomst –
zoals ze dat ook deed in 2017 – het eerste
spoor, te weten: het verwerven van religieuze
monumenten met de bedoeling die te behouden
en beschermen. In bijlage 1 kunt u meer lezen
over onze missie en doelstellingen.
De 10 van 2017
De stichting zet zich al bijna 45 jaar in om
historische kerkgebouwen te behouden en een
functionele plaats in de gemeenschap te geven.
In dit jaarverslag kijken we aan de hand van de
volgende onderwerpen terug op 2017:
1. Publieksactiviteiten
2. Verwervingen
3. Onderhoud en restauratie
4. Educatie
5. Samenwerking
6. Kwaliteit
7. Vrijwilligers
8. Bestuur
9. Financiën
10. Toekomst
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1 Publieksactiviteiten
Publiekslezing 2017
Op zaterdag 25 maart 2017 was de jaarbijeen
komst voor onze ongeveer 850 donateurs, de
leden van de Plaatselijke Commissies en andere
geïnteresseerden in de Koepelkerk in Arnhem.
Deze bijeenkomst was goed bezocht en werd
zeer gewaardeerd. Het thema voor deze bijeen
komst was: ‘Gelderse kerken of kerken in
Gelderland? Heden, verleden en toekomst van
een kerkenlandschap’. De lezing werd gehouden
door dr. Wies van Leeuwen, cultuurhistorisch
en architectuurhistorisch onderzoeker, met als
specialisatie monumentenzorg en architectuur
in de negentiende eeuw. In zijn voordracht
ging hij in op de vraag of er sprake is van een
Gelderse bouwstijl. Ook stond hij stil bij de toe
komst van de (Gelderse) kerken. Van Leeuwen
vertelde onder meer dat hij het mooi zou vinden
als de mensen uit de omgeving van een kerk het
gebouw met elkaar willen overnemen en het zo
een nieuwe functie geven midden in de gemeen
schap.
Excursies
Ook dit jaar organiseerde onze excursie
commissie een voorjaars- en een najaarsexcursie.
De voorjaarsexcursie op zaterdag 20 mei ging
naar vijf kerken in Renswoude, Scherpenzeel
en Achterveld. Tijdens de najaarsexcursie op
zaterdag 30 september bezochten we enkele
kerken en kapellen in Nijmegen, waaronder de
schilderachtige Barbarossa-ruïne en – als letterlijk
en figuurlijk hoogtepunt – de Stevenskerk. De
excursiecommissie wordt hartelijk bedankt voor
het vele werk dat zij voor de organisatie van deze
mooie excursies heeft verzet.
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In en rond onze kerkgebouwen
De SOGK zet zich maximaal in om haar historische kerk
gebouwen betekenisvol te laten functioneren. Dit gebeurt
door ze multifunctioneel te gebruiken en beschikbaar te
stellen voor verhuur. Alle activiteiten die er plaatsvinden,
geven de kerkgebouwen een zinvolle maatschappelijke
betekenis in het hart van de samenleving, als vitaal baken
van stad en dorp. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de
gemeenschap. En daarmee wordt ook de toegankelijkheid
van het bijzondere kerkgebouw voor de huidige en toekom
stige generatie gewaarborgd.
Ook in 2017 hebben de leden van de Plaatselijke
Commissies van onze kerkgebouwen weer kans gezien om
veel te organiseren. Zo waren er lezingen, exposities, con
certen, festivals en nog veel meer. Hieronder enkele voor
beelden:
• een expositie ‘Brommers kieken’ in de Remigiuskerk in
Steenderen
• exposities van beeldende kunst in de Kapel in Bronkhorst
• klassieke concerten in de kerkgebouwen in Buren,
Drempt, Etten, Rijswijk, Leur, Hoog-Keppel en Vorden
(onze gebouwen lenen zich daar uitstekend voor)
• een wijnfestival in de Sint Lambertuskerk in Buren
• een kamermuziekfestival in de Dorpskerk in Leur
• diverse tentoonstellingen in de kerkgebouwen in Aerdt,
Batenburg, Etten, Groenlo, Kranenburg en Rijswijk
• orgelconcerten in de Walburgiskerk in Zutphen
• de World Press Photo-tentoonstelling in de
Walburgiskerk in Zutphen
• een torentocht vanuit de St.-Lambertuskerk in KerkAvezaath.
In ons blad Venster kunt u altijd een overzicht van alle acti
viteiten vinden, met dank aan de vele vrijwilligers die deze
activiteiten organiseren!

Venster
Ons tijdschrift Venster verscheen ook dit jaar vier
maal (digitaal beschikbaar via www.archieven.nl).
Zoals gebruikelijk bevatte elk nummer een hoofd
artikel dat verband houdt met kerkgebouwen in
Gelderland. Afgelopen jaargang ging dat achter
eenvolgens over:
• De Nederlands-hervormde kerk in Aerdt
(2017‑1)
• Kerkbouw in Gelderland tijdens de Republiek,
door Thomas H. Von der Dunk (2017-2)
• De Grote Kerk in Wageningen (2017-3)
• Een omstreden verbouwing van de kerk van
Ellecom (2017‑4).

Stichting Oude Gelderse Kerken
Kwartaalblad, jaargang 15, 2017, nummer 4

Een omstreden
verbouwing
van de kerk van
Ellecom

Kapel van Bronkhorst
van binnen bekeken

Skate-clinic
in de kerk

Netwerkbijeenkomst businesspartners
Het aantal leden van onze netwerkclub van
businesspartners is in het verslagjaar gelijk geble
ven, namelijk 27. Het was goed om velen van hen
te ontmoeten op onze jaarlijkse netwerkdag, dit
keer op vrijdag 27 oktober in de Grote Kerk in
Wageningen. Het thema was de ingrijpende en
omvangrijke herinrichting en restauratie na de
overname van de Grote Kerk. Ron Verduijn van
Van Hoogevest Architecten hield een inspireren
de presentatie over de geschiedenis van dit kerk
gebouw en ging vervolgens in op de plannen om
dit kerkgebouw in te richten voor het toekomstig
gebruik. Een zeer geslaagde bijeenkomst met een
mooie gelegenheid om met elkaar bij te praten.

Venster heeft ook altijd de rubriek ‘Agenda’,
waarin concerten, exposities, voorstellingen,
lezingen en dergelijke in onze kerkgebouwen
worden aangekondigd. Daarnaast kent het blad de
rubriek waarin een Plaatselijke Commissie over
haar kerkgebouw en werk vertelt. Dit geeft een
goed beeld van wat er zoal op plaatselijk niveau
gebeurt. Ook worden in Venster onze business
partners vermeld.
In januari 2017 heeft het bestuur van de SOGK
de redactie van Venster, op hun verzoek, toestem
ming gegeven voor een uitbreiding van het blad
met vier pagina’s per editie. Verder zijn er twee
nieuwe (vrijwillig) medewerkers bij gekomen:
de heer Rein de Jong als fotograaf en mevrouw
dr. Ineke Pey (ook lid van de Raad van Advies
van de SOGK) als auteur van de rubriek ‘Actuele
publicaties’. Het bestuur van de SOGK is de
redactie zeer erkentelijk voor haar deskundigheid
en inzet.
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2 Verwervingen
Protestantse kerk in Aerdt
In het verslagjaar hebben we twee kerkgebouwen
overgenomen. Op vrijdag 27 januari 2017 vond
de overname plaats van de Protestantse kerk in
Aerdt tijdens een officiële, maar ook gezellige
bijeenkomst. Het onderhoud van het kerkgebouw
was al jarenlang een probleem. Ook is er in het
verleden veel restauratiewerk geweest; in 1988
was de laatste restauratie en in 2003 werd het
interieur opgeknapt. Inmiddels gaat het goed met
dit mooie, forse kerkgebouw in Aerdt. In 2017
hebben er veel activiteiten plaatsgevonden.
Grote Kerk in Wageningen
Op vrijdag 25 augustus 2017 heeft de Protestantse
Gemeente te Wageningen de Grote Kerk in
eigendom overgedragen aan de SOGK. Dit
kerkgebouw is toe aan een grondige restaura
tie en moet deels anders ingericht worden om
een goede exploitatie (op werkdagen) mogelijk
te maken. Om tot overeenstemming te komen
zijn wederzijds voorwaarden vastgelegd in de
overdrachtsakte, die op 25 augustus tijdens een
feestelijke bijeenkomst is gepasseerd. Voor de uit
voering van de voorgenomen activiteiten heeft de
SOGK een stichting in het leven geroepen waar
aan de exploitatie van de kerk is opgedragen. Met
de overname van dit kerkgebouw (inclusief het
prachtige Flentrop-orgel) heeft de SOGK opnieuw
een rijksmonument verworven van grote cultuur
historische waarde, waarvan zij hoopt dat dit nog
lang zal voortbestaan.
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Een unieke vondst, gedaan tijdens
archeologisch onderzoek in de
Walburgiskerk in Zutphen. De
sculptuur stelt God voor, tronend
op een wolk met de rijksappel en
keizerskroon. Het beeld is zeer
rijk en gedetailleerd
uitgevoerd en heeft
nog resten van
beschilderingen.

3 Onderhoud en restauratie
Onderhoud aan eigendommen
De SOGK heeft momenteel vijftien kerkgebouwen, één
kapel, één synagoge en drie torens in eigendom. In totaal
zijn dit 23 monumentnummers. De staat van onderhoud
van deze objecten wordt regelmatig in kaart gebracht door
de Monumentenwacht Gelderland. Voor meer informatie
over onze gebouwen, zie onze website 
www.oudegeldersekerken.nl.
Het onderhoud hebben we aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan laten uitvoeren, zoals onder andere in
de Dorpskerk in Leur, de synagoge in Zutphen, de SintJoriskerk in Drempt (glas-in-lood) en de Sint Lambertuskerk
in Buren. Bij enkele kerkgebouwen, zoals in Leur, moest
het uurwerk op de torens worden gerepareerd dan wel ver
nieuwd.

Eind 2017 ontvingen we van de provincie een
forse subsidie (€ 377.530,00) voor de restaura
tie en herinrichting van de Walburgiskerk in
Zutphen. Een helder projectplan vormt de basis.
Ook van andere fondsen kregen we substantiële
bijdragen. Zodoende konden we een planning
maken voor de start van de werkzaamheden in
2018.
Daarnaast zijn we eind 2017 gestart met de plan
nen voor restauratie en herindeling van de Grote
Kerk in Wageningen. Ook hebben we de subsidie
aanvraag bij de provincie voorbereid, zodat we
die direct aan het begin van het nieuwe jaar 2018
konden indienen. Dit wordt een omvangrijk
project.

Er is een inventarisatie uitgevoerd van de orgels in onze
kerkgebouwen. Daarbij is ook de staat van onderhoud in
beeld gebracht. Ook is een restauratieplan uitgewerkt voor
het Flentrop-orgel in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Bij
de overige orgels werd het periodiek onderhoud weer des
kundig uitgevoerd.
Restauraties
In Steenderen en Drempt werden in het verslagjaar de
restauraties conform planning afgerond. Voor de Sint
Lambertuskerk in Buren werd een plan gemaakt en geld
ingezameld voor (duurzame) ledverlichting. Die is nodig
omdat er steeds vaker culturele en sociale activiteiten plaats
vinden, zoals de concertreeks ‘Muziek in Buren’, exposities,
lezingen, en rouw- en trouwdiensten. De nieuwe energie
zuinige verlichting kan worden aangepast aan de diverse
activiteiten.
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4 Educatie
Nieuwe lessenreeks
Op vrijdag 29 september is onze nieuwe lessen
reeks voor de basisscholen in Buren, KerkAvezaath en Rijswijk gepresenteerd, waarin de
monumentale kerkgebouwen in die plaatsen cen
traal staan. Dit is gebeurd tijdens een informele
bijeenkomst in de Sint Lambertuskerk te Buren.
Het lesmateriaal is ontwikkeld door leerkrachten
van de verschillende basisscholen en vrijwilligers
van de Plaatselijke Commissies van de SOGK,
in samenwerking met bureau Kleioskoop in
Nijmegen. Het doel van de lessenreeks is om
leerlingen te laten kennismaken met religieus
erfgoed in het algemeen en met een kerk in het
bijzonder. Met één onderdeel van het project in
Buren is iets bijzonders aan de hand. De lessen
voor de groepen 5 en 6 hebben we in 2017 aange
leverd voor het provinciale project ‘Reizen in de
Tijd’ van Erfgoed Gelderland.
Toekomst educatieve projecten
In de afgelopen jaren hebben we ook al les
programma’s laten ontwikkelen over onze
kerkgebouwen in Kranenburg/Vorden, Leur/
Wijchen en Groenlo. De opzet is steeds dat de
basisschoolleerlingen per groep, onder begelei
ding, een van onze kerkgebouwen bezoeken.
Daarvoor is enthousiaste inzet nodig van vrijwilli
gers van de Plaatselijke Commissies, alsmede
van vertegenwoordigers en leerkrachten van de
lokale basisscholen. Omdat dit veel vereist van de
leerkrachten en omdat binnen het basisonderwijs
steeds nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden,
vragen we ons af of het verstandig is om op
dezelfde voet voort te gaan, of dat we de inzet van
digitale middelen moeten gaan overwegen.
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De kroniek van... de Sint Lambertuskerk
in Buren
De grote onbekende

GEBRUIK
In deze kerk gebeurt van alles. Mensen gaan er naartoe
om:
• andere mensen te ontmoeten
• even rustig na te denken
• een concert bij te wonen
• naar de kerkdienst te gaan
• het gebouw te bekijken
• leuke spullen te kopen
• bij een doopdienst of begrafenis te zijn
Waar is de kerk in de eerste plaats voor bedoeld?
Markeer die woorden.

Wat anderen deden
De Sint Lambertuskerk wordt nog gebruikt, ook al zijn
er niet meer zoveel gelovigen als vroeger.
Maar er zijn kerken waar helemaal geen diensten meer
gehouden worden. Ze worden afgebroken of krijgen een
andere bestemming.
Vind je dat alles kan in een kerk? Of passen sommige dingen echt niet?
Bespreek dat samen.

Bestemming
Woning(en)
Restaurant
Gezondheidscentrum
Skatebaan
Bouwmarkt
Theater

Je mening

Extra opdracht

5 Samenwerking
Met Geldersch Landschap & Kasteelen
Zoals bekend is de uitvoering van een aantal
beheerswerkzaamheden (financiële administra
tie, secretariaat, bouwkundige ondersteuning,
publiciteit, e.a.) al vele jaren ondergebracht bij de
werkorganisatie van het Geldersch Landschap &
Kasteelen (GLK). Deze dienstverleningsovereen
komst, met een looptijd van 1 januari 2015 tot
31 december 2025, wordt regelmatig geëvalueerd.
De SOGK stelt de nauwe samenwerking met GLK
zeer op prijs.
Met de provincie Gelderland
De SOGK is een neutrale en onafhankelijke
stichting, maar heeft – omdat zij de provincie
Gelderland als werkterrein heeft en binnen de
provincie de enige instantie is die ‘bedreigde’
historische kerkgebouwen in eigendom heeft –
vanzelfsprekend een intensieve relatie met het
provinciaal bestuur. De stichting ziet zichzelf als
partner van de provincie, en ondersteunt de uit
voering van beleid. Ook dit verslagjaar leidde dat
tot diverse gesprekken met medewerkers van de
sector Cultuur en erfgoed en de gedeputeerde.

Tot ons genoegen besloot de provincie om
– ondanks de bezuinigingen die de provincie
moet doorvoeren ten aanzien van de jaarlijkse
subsidies voor instellingen in de sector Cultuur
en erfgoed – de bijdrage aan de SOGK ook voor
dit verslagjaar onveranderd te laten. Die bijdrage
wordt geheel gebruikt als (gedeeltelijke) vergoe
ding voor de kosten van de voorlichtings- en
organisatorische activiteiten en de educatieve
projecten van de SOGK – en dus niet voor de
kosten van onderhoud van de kerkgebouwen die
de SOGK bezit.
Met andere erfgoedpartners
In 2017 zijn wij als stichting ook actief betrok
ken geweest bij het opzetten en vormgeven van
de Erfgoed Alliantie, in samenwerking met de
andere alliantiepartners en de provincie. De
andere partners zijn Monumentenwacht, Gelders
Genootschap, Gelders Restauratie Centrum en
Geldersch Landschap & Kasteelen. Doel is kennis
en kunde met betrekking tot restauratiekwaliteit
en onderhoud van erfgoed in de provincie
Gelderland te bundelen en beschikbaar te stellen
voor monumenteigenaren. Er zijn een convenant
en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld,
die begin 2018 door de bestuurders van de
partnerorganisaties getekend zullen worden.
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6 Kwaliteit
Kennis is kracht
Op 19 november overhandigde de heer Wout
Kruidenier, vicevoorzitter van onze stichting,
het rapport ‘Kennis is kracht’ aan mevrouw
Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie
Gelderland voor o.a. cultuur en erfgoed. Het is de
eindrapportage van een onderzoek dat de SOGK
in het verslagjaar liet uitvoeren. In het onderzoek
stond de vraag centraal op welke wijze invul
ling kan worden gegeven aan de beantwoording
van de (toenemende) vraag tot ondersteuning,
kennisdeling en samenwerking met betrekking
tot religieus erfgoed en de toekomst ervan in de
provincie Gelderland. Wat is ervoor nodig om het
hoofd te kunnen bieden aan het groeiende vraag
stuk rondom behoud, beheer en toekomst van
kerkgebouwen? In het onderzoeksrapport komen
verschillende oplossings- en denkrichtingen aan
bod en worden ‘best practices’ besproken.
Een belangrijke aanbeveling is het ontwikkelen
van een platform ter ondersteuning van lokale
initiatieven die gericht zijn op behoud en toe
komstig beheer van bijzondere religieuze kerk
gebouwen. De SOGK wil zich – gezien de proble
matiek van kerksluitingen nu en in de toekomst –
graag actief inzetten voor het ontwikkelen, verder
vormgeven en uitwerken van dit platform, ook
wel ‘het tweede spoor’ genoemd. Hiermee kun
nen niet alleen het bijzondere karakter en de
kwaliteit van religieus erfgoed in Gelderland in
het algemeen behouden worden, maar ook meer
specifiek: het lokale kerkgebouw voor het dorp en
de gemeenschap, als baken van herkenning met
haar maatschappelijke verbondenheid.
Het onderzoek, dat is uitgevoerd door mevrouw
Lilian Grootswagers van Erfgoed.nu, werd moge
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lijk met een substantiële bijdrage van de provin
cie Gelderland. De SOGK is de provincie hiervoor
zeer erkentelijk. Het rapport met bevindingen
is zeker ook relevant voor de provincie en haar
beleidsafdeling, zie https://tinyurl.com/y7qfj86m
of onze website.
Communicatieplan
In overleg met beleidsmedewerkers van Erfgoed
Gelderland is besloten tot het laten opstellen
van een communicatieplan voor de stichting.
Dit is geschreven door een team van Erfgoed
Gelderland. Het bestuur heeft dit communicatie
plan vastgesteld en op basis van het advies ervoor
gekozen om in vervolg als naam van de stichting
te voeren: Oude Gelderse Kerken, met als onder
schrift (pay-off): ‘in het hart van de samenleving’.
Tot slot heeft het bestuur ook gekozen voor een
project om de Plaatselijke Commissies extra te
ondersteunen op het gebied van communicatie,
aan de hand van een te organiseren activiteit.
Klinkend erfgoed
Bij de overname van religieuze monumenten
neemt de SOGK ook het klinkend erfgoed over.
Hieronder worden verstaan de klokken, carillons
en orgels. In onze situatie zijn het meestal de
orgels waar de stichting de verantwoordelijkheid
voor heeft. Het is van fundamenteel belang dat
deze orgels goed onderhouden worden. Daarnaast
moeten de orgels ook regelmatig worden bespeeld
om ze, zeker na onderhoud en/of restauratie, in
optimale conditie te houden.
In het verslagjaar heeft de SOGK-orgelcommissie,
bestaande uit de heren Theo Welmers en Gert
Oldenbeuving (beiden ook lid van de Raad van
Advies), alle orgels bezocht, bespeeld en een ver

7 Vrijwilligers
slag gemaakt van de conditie van de orgels. Zij
hebben van elk orgel een beschrijving gemaakt en
ook eventueel de verschillende orgelbouwers c.q.
restaurateurs vermeld alsmede de tijd waarin zij
aan een orgel verbonden zijn geweest. Daarnaast
hebben ze de kunsthistorische aspecten van elk
orgel gedocumenteerd. Waar nodig hebben ze
ook adviezen gegeven voor het toekomstig onder
houd. De conclusie van hun bevindingen is dat
de situatie van onze kerkorgels over het algemeen
goed te noemen is.

Meer dan 280 vrijwilligers
In 2017 zetten in totaal ongeveer 285 vrijwilligers zich in
voor onze stichting. Dankzij de vele uren die zij besteden
aan het werk voor hun kerkgebouw en voor de SOGK, zijn
de gebouwen die wij in eigendom hebben, levende monu
menten in het hart van de samenleving. Wij zijn alle vrijwil
ligers dankbaar voor het vele werk dat zij verrichten.
Inzet van PC’s
Het dagelijkse beheer van de kerkgebouwen is in handen
van de Plaatselijke Commissies (PC’s), die bestaan uit
meestal drie tot vijf vrijwilligers. Zij zorgen voor een zo
goed mogelijke exploitatie van het kerkgebouw. Het bestuur
van de SOGK streeft ernaar de PC’s zo zelfstandig mogelijk
te laten functioneren onder de vleugels van de SOGK. Dit
zal niet overal hetzelfde zijn, maar passend bij de plaatse
lijke situatie. Er is een verdienmodel opgesteld, waarmee
per kerk beter gestuurd kan worden op het verwerven van
voldoende inkomsten ter dekking van de exploitatiekosten.
De PC kan zo eventueel inzetten op meer activiteiten en
dus meer inkomsten. Alleen in onze twee grootste kerk
gebouwen (Walburgiskerk in Zutphen en Grote Kerk in
Wageningen) heeft de SOGK een stichting in het leven
geroepen waaraan de exploitatie van de kerk is opgedragen.
Jaarlijkse PC-dag
Op vrijdag 6 oktober 2017 vond onze jaarlijkse
PC-bijeenkomst plaats in de St.-Joriskerk in Drempt. Het
thema was: Veiligheid en Communicatie. Er vond een terug
koppeling plaats van de bevindingen van de veiligheids
inspectie die werd uitgevoerd bij de verschillende locaties.
Ook werd ingegaan op de belangrijkste punten van het
communicatieplan dat in concept beschikbaar was.
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8 Bestuur
Bestuurssamenstelling
De samenstelling van en functieverdeling in de Raad van
Bestuur is in 2017 enigszins veranderd. In september 2017
heeft de heer Wim Wensink afscheid genomen als bestuurs
lid van de SOGK, na 25 jaar veel werk gedaan te hebben als
bouwkundig adviseur. Het bestuur is hem zeer erkentelijk
voor zijn grote en deskundige inzet. De heer Wim Rohaan,
die per 1 september 2016 al als bestuurslid was aangetre
den, volgt Wim Wensink op, met als aandachtspunt bouw
kundige zaken.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
mevr. drs. A.E.H. van der Kolk
Vicevoorzitter
mr. W.J.J. Kruidenier
Secretaris
mevr. M. Urbach
Penningmeester
G.B. Beltman
Lid
mr. C.A.M. Kleipool
Lid
L. Uijl
Lid bouwkundige zaken
W.H. Rohaan
Algemeen secretaris
(geen bestuurslid)

drs. N. Peek

Raad van Advies
De Raad van Advies is als volgt samengesteld:
Voorzitter
drs. J.J.P. Gardeniers
Secretaris
F.J. van Lochem
Overige leden
drs. J.G.R.W. Dekkers
		
drs. K. Emmens
		
G. Oldenbeuving
		
mevr. dr. E.B.F. Pey
		
W. Welmers
		
J.H. Vennevertloo
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9 Financiën
Financieel beleid
Dankzij steun van onze donateurs, de provincie Gelderland,
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, goede-doelenfondsen
en gulle gevers konden wij in 2017 weer een degelijk finan
cieel beleid voeren. Wij danken hen allen zeer voor hun
bijdrage in 2017.
Het is jammer dat de kapitaalmarktrente niet in ons voor
deel uitviel, hetgeen tot uitdrukking kwam in ons beleg
gingsresultaat. De kosten konden we beperkt houden door
de belangeloze inzet van vele tientallen deskundige vrijwil
ligers.
Verzekeringszaken
In 2017 zijn er veiligheidsinspecties van alle kerkgebouwen
en synagoge uitgevoerd. Dit adviestraject is geïnitieerd
door de Vereniging van Beheerders van Monumentale
Kerkgebouwen (VMBK) en werd gesponsord door
verzekeringsmaatschappij Donatus. Waar nodig zijn of
worden nog extra veiligheidsmaatregelen genomen.
De verzekeringsportefeuille van onze stichting is onder
gebracht bij Verzekeringsmaatschappij Donatus. Helaas
hadden we ook in 2017 weer te maken met enkele schade
posten (voor eigen risico) die waren ontstaan door diefstal
en vandalisme.

Transparantie
Wij streven naar een transparante communi
catie met onze stakeholders via onze website en
anderszins. De jaarrekening, met accountants
verklaring, wordt gepubliceerd op onze website
met een toelichting van de penningmeester.
Onze stichting heeft de (culturele) ANBI-status,
hetgeen gevers fiscale voordelen oplevert.
Wij zijn dankbaar dat onze stichting een goede
financiële basis heeft. Verdere groei van onze
activiteiten zal de komende jaren het nodige ver
gen van het bestuur, beleidsmatig en financieel.
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10 Toekomst
Landelijk beleid
Op 12 maart 2018 presenteerde minister van Engelshoven
haar visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’. De
cultuurbrief bevat een uitwerking van de plannen in het
regeerakkoord op het gebied van cultuur. Zo wil het kabinet
‘monumenten, kunstwerken en archieven beschermen en
toegankelijk maken. Het heeft hierbij speciaal oog voor
monumentale kerken.’ De minister schrijft verder: ‘De waar
de van erfgoed ligt vaak in de combinatie van gebruik, maat
schappelijke betekenis en de cultuurhistorische betekenis.
Denk aan kerken in binnensteden die voor al het publiek
toegankelijk zijn.’
In de cultuurbrief wordt aangekondigd dat het kabinet
de komende vier jaar 325 miljoen investeert in erfgoed
en monumenten. ‘We bereiken de beste resultaten als
eigenaren en overheden samen optrekken en met een open
creatieve blik kansen benutten. Het kabinet heeft hierbij
speciale aandacht voor monumentale kerken. Het Rijk wil
gemeenten aanmoedigen kerkenvisies op te stellen om
gezamenlijk te kunnen besluiten waar we bij ons religieus
erfgoed op in gaan zetten.’
In het financiële kader dat bij de brief is opgenomen, staan
de bedragen vermeld die het Rijk beschikbaar stelt. Voor
’Restauratie monumenten, waaronder kerken’ wordt in deze
kabinetsperiode 95 miljoen extra uitgetrokken en voor de
post ‘Bestrijding leegstand religieus erfgoed’ komt in totaal
13,5 miljoen extra beschikbaar.
Beleidsplan SOGK
Het Beleidsplan 2014-2017 is in december 2013 formeel
door het bestuur vastgesteld. In 2017 is dit beleidsplan
met een jaar verlengd, tot eind 2018, om voldoende tijd
te hebben om tot een nieuw beleidsplan te komen. Het is
duidelijk dat door de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland
een steeds groter aantal eigenaren van religieuze monumen
ten problemen zal krijgen bij het beheer ervan, op financieel
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en personeel gebied. Dat zal betekenen dat de druk op de
SOGK om monumenten in eigendom over te nemen, waar
schijnlijk nog groter zal worden.
Kernpunten van ons beleid
De kernpunten van de ontwikkeling in de komende
jaren zijn:
• blijven inzetten om religieuze monumenten in
Gelderland te beschermen en te behouden, o.a. door het
(op verzoek) ondersteunen en adviseren van eigenaren
van religieus erfgoed (zie ook het onderzoeksrapport
‘Kennis is kracht’, in hoofdstuk 6)
• verdere professionalisering van de SOGK
• inzetten op het verkrijgen van de POM-status
(POM staat voor: Professionele Organisatie voor
Monumentenbehoud)
• verbreden van het draagvlak van de stichting (naams
bekendheid, aantal donateurs), met name ook gericht op
het versterken van de lokale betrokkenheid
• inzetten op educatieve projecten, speciale projecten
gericht op brede communicatie en op specifieke doel
groepen
• kerkbesturen daar waar mogelijk een ‘veilige haven’
bieden, ‘ont-zorgen’, door overname van religieus erfgoed
(dit betekent uitbreiding van het bezit van de stichting)
• handhaven van de solide financiële situatie van de SOGK,
die een voorwaarde is voor groei.
Tot slot
De Stichting Oude Gelderse Kerken zet zich in om ook in
2018 de betrouwbare, deskundige partner in de provincie
Gelderland te zijn en te blijven voor kerkbesturen en andere
organisaties die betrokken zijn bij het behoud van religieus
erfgoed in de provincie, o.a. de Erfgoed Alliantie-partners en
sector Cultuur en erfgoed van de provincie Gelderland.

Bijlage 1
Missie en doelstellingen van Stichting
Oude Gelderse Kerken
Onze missie
De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet
zich in 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 lokale samen
leving. Naast de religieuze bestemming wil de
SOGK ook inzetten op een bredere invulling die
past bij de plaatselijke situatie.
Onze doelstellingen
De SOGK streeft de volgende doelen na:
• belangstelling wekken voor het behoeden en
behouden van religieuze monumenten
• helpen beschermen van religieuze
monumenten
• het in eigendom verwerven van religieuze
monumenten (onder bepaalde voorwaarden),
vanzelfsprekend met de bedoeling die
monumenten te behouden en beschermen
• het verworven monument blijvend in het
middelpunt van de lokale en regionale
samenleving plaatsen
• de religieuze monumenten zodanig laten
beheren dat het monument in zijn eigen
onderhoudskosten en vaste lasten kan
voorzien.
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Bijlage 2

Stichting Oude Gelderse Kerken
Arnhem

Balans, verlies- en winstrekening
2. Balans per 31 december 2017
31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen/grond
Verbouwing kerk
Inventaris

20.020
270.665
-

Financiële vaste activa
Beleggingen
Deelnemingen

1.729.812
77.279

20.018
286.423
4.000

290.685

670.816
93.506

1.807.091

Vlottende activa

310.441

764.322

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

225.852

67.434

225.852

Liquide middelen

67.434

1.622.013

1.623.702

3.945.641

2.765.899

Besteedbaar vermogen

1.088.188

1.165.050

Vastgelegd vermogen

2.084.285

1.296.634

42.880

47.645

Passiva

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Crediteuren
Rekening-courant OGK-SWZ
Overlopende passiva

4.765
95.978
25.000
604.545

6.100
61.048
50.000
139.421

730.288
3.945.641

256.569
2.765.898

3. Staat van baten lasten over 2017
€

2017

Baten

€

€

2016

203.651

€
199.833

Lasten
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Exploitatiesaldi eigendommen
Batenburg
Leur
Etten
Groenlo
Avezaath
Rijswijk
Zutphen
Kranenburg/Vorden
Bronckhorst
Drempt
Hoog-Keppel
Hummelo
Vorden
Hengelo
Steenderen
Buren
Haarlo
Walburgiskerk Zutphen
Aerdt
Wageningen
Kosten ondersteuning bestuur/staf
PR kosten
Resultaat

5.556
7.466
3.226
12.657
1.8319.354
8.251
2.4733331.467
2801.9169.065959
4.862
2.811
193.248
37.178

2.410
362
4.501
11.548
985
10.099
2.763
5734.6573.812
281403
807
1.891
5.4421.1957.639
-

271.137
67.486-

176.398
49.396

260.866
61.033-

Bijlage 3
Accountantsverklaring
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Oude Gelderse Kerken te Arnhem.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Oude Gelderse Kerken te Arnhem gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van de Stichting Oude Gelderse Kerken per 31 december 2017 en
van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640
“Organisaties zonder winststreven”.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over
2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
“Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Oude Gelderse Kerken zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. In dit kader is
het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
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van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij de fraude is het risico dat een
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van interne
beheersing;
 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing;
 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggen de transacties en
gebeurtenissen.
Beuningen, 4 april 2018

Konings & Meeuwissen
drs. R.A.A.M. Cobussen RA
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Bijlage 4
Beschrijvingen van de gebouwen van de SOGK
Nederlands-hervormde kerk, Aerdt (in
eigendom sinds 2017)
De Nederlands-hervormde kerk is
een tweebeukige kerk met een toren
van twee geledingen. Het koor in het
oostelijke deel van de kerk is hoog en
driezijdig gesloten. De ruimte is over
welfd waarbij de gewelfribben rusten
op kraagstenen met sierlijk bladorna
ment uit de vijftiende eeuw. De sluit
stenen van het koor zijn voorzien van
onbewerkte wapenschildjes. Het schip
wordt gedekt door kruisribgewelven die
rusten op gebeeldhouwde kraagstenen
en op de zware ronde zuilen. Enkele
van die kraagstenen zijn gebeeldhouwd
met fantastische koppen. De preekstoel
is samengesteld uit onderdelen die uit
verschillende tijden dateren. De steun
van de lessenaar is rijk besneden en
ook de voet is voorzien van weelderig
houtsnijwerk dat zeventiende-eeuws
lijkt. Het orgel, dat zich bevindt in de
daarvoor speciaal gebouwde galerij, is
in 1843 gemaakt door H.C. Haffmans.
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Hervormde Oude Sint-Victorkerk,
Batenburg (in eigendom sinds 1978)
De kerk is in de middeleeuwen oor
spronkelijk gebouwd als zaalkerkje.
Na de verwoesting in de Tachtigjarige
Oorlog zijn in de vroege zeventiende
eeuw alleen het laatmiddeleeuwse
driebeukige schip en de wat oudere,
ingebouwde torenromp in ere hersteld.
In de kerk is een grafzerk uit 1429
aanwezig van Gijsbert van Bronckhorst
Batenburg, een romaans doopvont uit
de dertiende eeuw, diverse grafzer
ken uit de zeventiende eeuw alsmede
preekstoel, doophek en banken uit
dezelfde periode. Uit de negentiende
en twintigste eeuw dateren de predi
kantenborden, met de namen van de
predikanten sinds 1608. Het uurwerk
stamt uit 1910. In 1963 is het vervan
gen door een elektrisch aangedreven
uurwerk. Het orgel is een De-Crane
orgel uit 1770. De laatste restauratie is
in 1984 afgerond.

Kapel Bronkhorst, Bronckhorst
(in eigendom sinds 2011)
De kapel is gesticht door Gijsbert van
Bronkhorst en zijn echtgenote in 1344
en kent een lange geschiedenis van
verval en herstel. Met als dieptepunten
een verwoestende brand in 1633 en een
lange tijd van gebruik als schoollokaal
tussen 1842 en 1932. In de jaren 19601962 is de kapel grondig gerestaureerd
en in de oude staat teruggebracht.
Torens (3) gemeente Bronckhorst (in
eigendom sinds 2011)
Tegelijk met de kapel in Bronkhorst
heeft de burgerlijke gemeente
Bronckhorst de eigendom van enkele
monumentale kerktorens in deze
gemeente aan de sogk overgedragen.
Toren Hengelo
De rijzige toren van de oorspronkelijk
aan Remigius gewijde kerk in Hengelo
staat grotendeels in het schip. Hij
bestaat uit drie geledingen, aan de
noordzijde geflankeerd door een trap
toren die tot de tweede geleding reikt
en dateert van het midden van de vijf
tiende eeuw. De onderste geleding van
de toren is met tufsteen bekleed. De
twee andere geledingen zijn opgetrok
ken van baksteen met speklagen van
tufsteen.
Toren Hummelo
Van de nieuwe aanwinsten is de toren
van de hervormde kerk in Hummelo
de jongste. In 1838-1839 verving deze
nieuwe kerk een laatmiddeleeuwse
voorganger. De bijbehorende toren is
half inpandig en springt half uit de
voorgevel naar voren. De toren van
Hummelo bestaat uit drie geledingen.

Toren Vorden
De toren van de hervormde kerk in
Vorden staat tegen de laatmiddel
eeuwse kerk, oorspronkelijk gewijd
aan Antonius. De vier geledingen hoge
toren is geheel uit baksteen opge
bouwd en dateert vermoedelijk uit de
tweede helft van de veertiende eeuw.
Opmerkelijk is dat de spitsboog van de
ingang bij een restauratie (1896-1899)
aan de buitenzijde werd gewijzigd in
een ronde boog.
Sint Lambertuskerk, Buren (in eigendom sinds 2014)
De Sint Lambertuskerk is een protes
tantse kerk, gelegen aan de Markt in
de stad Buren. De kerk werd in 1367
gesticht als een kapel en in 1395 als
parochiekerk vernoemd naar de Heilige
Lambertus. In de vijftiende eeuw werd
de kerk uitgebreid met twee zijbeuken
en een tweede koor en kreeg hij zijn
huidige gedaante. Willem van Oranje
trouwde hier in 1551 met Anna van
Buren. De kerk heeft een toren met
een bovenbouw in renaissancestijl; dit
bovenstuk wordt toegeschreven aan
de Italiaanse architect Pasqualini, die
eveneens werkte aan het voormalige
kasteel in Buren. Tussen 1975 tot 1980
is de kerk gerestaureerd. Deze restau
ratie bracht zo veel als mogelijk van de
lichte, gotische kerk terug. De kerkto
ren werd in 1990 gerestaureerd. Kerk
en toren zijn in 1971 aangewezen als
rijksmonument.
Hervormde Maartenskerk, Etten
(in eigendom sinds 1996)
De oudste kerk in Etten is de
Maartenskerk, een eenbeukige kerk
uit 1442 met kruisribgewelf met een
iets ouder driezijdig gesloten koor.
De romaanse toren is van tufstenen
gebouwd. In het begin van 1945 is de
kerk zwaar beschadigd. In de periode
1948 tot 1956 zijn de herstelwerkzaam
heden voltooid. De preekstoel dateert
uit 1628, de twee klokken uit 1394 en
1403. Er staat een eenklaviers Naber-

orgel uit 1844. De laatste restauratie is
in 2003 afgerond. De restauratie van
het orgel werd in 2010 afgesloten.
Hervormde Oude Calixtuskerk, Groenlo
(in eigendom sinds 1978)
De Oude Calixtuskerk is een laatgoti
sche pseudobasiliek van aanzienlijke
afmeting met een oudere toren, die
in 1371 al in aanbouw was. Het koor
is omstreeks 1440 gebouwd, samen
met een traptoren en de noordkapel.
In het koor zijn nog restanten van laat
middeleeuwse muurschilderingen en
een romaans doopvont aanwezig. Het
pseudobasilikale schip is tegen 1500
gebouwd. In de kerk bevinden zich
kruisribgewelven. In het begin van
1945 is de kerk zwaar beschadigd. In
de periode 1946 tot 1951 zijn herstel
werkzaamheden voltooid. Het orgel is
een Flentrop-orgel uit 1951. Van 2005
tot en met 2007 vond een omvangrijke
restauratie en revitalisatie plaats.
De Hervormde Kerk, bijgenaamd De
Kluntjespot, Haarlo (in eigendom sinds
2015)
De kerk staat op een terp, waar eerder
een kapel stond. De kerk is in 1858
gebouwd als centraalbouw op een sym
metrisch achthoekige plattegrond en
heeft gotische en classicistische ken
merken. De bijnaam De Kluntjespot
herinnert aan een ouderwetse acht
kantige klontjesbus. Het gebouw heeft
een tentdak, dat bekroond wordt door
een zinken dakruiter waarop een kruis
en een haan staan. Op de top bevindt
zich een lantaarn met monumentale
klok. Uniek is de nog aanwezige ronde
opstelling van de banken, waarbij vanaf
de preekstoel de vloer oploopt. In het
geheel van de achtkant is ook de con
sistoriekamer verwerkt, twee halletjes
en de trap naar een galerij. In het litur
gisch centrum bevinden zich de oor
spronkelijke preekstoel met klankbord,
de avondmaalstafel en een monumen
taal kabinetorgel.
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Hervormde Petrus-en-Pauluskerk,
Hoog-Keppel (in eigendom sinds 2012)
De twaalfde-eeuwse toren van tuf
steen is het oudste onderdeel van deze
oorspronkelijk aan Petrus en Paulus
gewijde kerk. De verhoging uit de
veertiende eeuw kenmerkt zich door
de speklagen. Omstreeks 1400 is aan
de toren een nieuw driebeukig schip
met eenbeukig koor toegevoegd. In
de achttiende eeuw zijn de zijbeuken
gesloopt, maar de bouwsporen getui
gen nog altijd van hun aanwezigheid.
In de kerk staan een zeventiendeeeuwse kansel en een orgel uit 1740
van Matthijs van Deventer.
Hervormde Sint-Lambertuskerk, KerkAvezaath (in eigendom sinds 1999)
De middeleeuwse bouwdelen van
de Hervormde Sint-Lambertuskerk
bestaan uit het laatgotische koor uit
omstreeks 1500 en de ingebouwde
toren, waarvan de tufstenen onder
bouw romaans is. Omstreeks 1640 is
de toren met een verdieping verhoogd.
Over het koor bevinden zich fraaie
netgewelven. In 1861 werd het oude
schip vervangen door een neogotische
zaal met een portaal tegen de noord
muur. Het schip werd overdekt door
een stucgewelf dat het gewelf in het
koor imiteert. Toen is de kerk ook uit
wendig bepleisterd. Er zijn nog enkele
laatmiddeleeuwse schilderingen. De
oorspronkelijke preekstoel uit 1772 is
door brand verwoest, de huidige preek
stoel is afkomstig uit de Broederenkerk
te Zutphen. Na overdracht aan de
sogk werd een dringend noodzakelijke
onderhoudsbeurt uitgevoerd.
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Sint-Antonius-van-Paduakerk,
Kranenburg (in eigendom sinds 2009)
De voorheen katholieke Sint-Antoniusvan-Paduakerk, een neogotische drie
beukige kruisbasiliek, is ontworpen
in 1855, gebouwd in 1856 en volgende
jaren, en gewijd in 1867. Het is de
oudst bewaard gebleven kerk van de
bekende architect P.J.H. Cuypers.
In 1965 en 1970 is de oorspronke
lijke polychromie verwijderd, evenals
de inventaris. Momenteel is er het
Heiligenbeeldenmuseum gevestigd.

Hervormde Oude of Dorpskerk, Leur
(in eigendom sinds 1976)
Het middeleeuwse kerkje van Leur,
omringd door eikenbomen en gelegen
op een verhoogd kerkhof, verraadt
vele bouwfasen. De sobere toren met
overhellende spits stamt uit het eind
van de dertiende en het begin van de
veertiende eeuw. Later die eeuw is het
schip gebouwd met alleen aan de zuid
zijde een zijbeuk. Aan de oostkant is
in het begin van de zestiende eeuw het
laatgotische koor toegevoegd, waarin
een laatmiddeleeuwse beschildering
bewaard is. De grafkapel tegen de zuid
zijde van het koor is van de families
Van Balveren en Van Verschuer. Het
torenportaal deed ooit dienst als dorps
gevangenis. De zeer noodzakelijke res
tauratie startte in 1984 en werd medio
1987 voltooid.
Hervormde Martinuskerk, Rijswijk
(in eigendom sinds 1989)
De Martinuskerk is een gepleisterde
gotische pseudobasiliek uit omstreeks
1530 en heeft drie beuken onder één
dak. Van de sobere toren stamt de
onderbouw vermoedelijk nog uit de
veertiende eeuw en is omstreeks 1500
verhoogd toen ook het koor werd
gebouwd. Schip en koor zijn voor
zien van netgewelven, de zijbeuken
van kruisgewelven. Rond 1865 is het
gebouw gemoderniseerd en voorzien
van neogotische toegangen en gietijze
ren vensters. Ook zijn de buitengevels
gepleisterd. De preekstoel dateert uit
omstreeks 1860, de lezenaar is van
oudere datum (1760). Een tiengebo
denbord uit 1685 kreeg omstreeks
1860 nieuwe vleugelstukken. Het orgel
is gebouwd door J.F. Witte in 1875. Het
uurwerk dateert uit 1887. Van 1991 tot
1993 vond een ingrijpende restauratie
plaats.
Remigiuskerk, Steenderen (in eigendom
sinds 2014)
De Remigiuskerk – gewijd aan de
heilige Remigius (437-535), bisschop
van Reims – is een pseudo-basiliek,
die midden in het dorp is gelegen. De
eerste bekende vermelding van de kerk
stamt uit 1217. In de loop der tijd is de
kerk diverse malen verbouwd. In 1782
brandde de kerk geheel af na bliksem

inslag. Daarop werd geld ingezameld
voor de herbouw van de kerk. Na de
herbouw in 1784 was de torenspits een
stuk lager en had het voorheen gewelf
de schip nu een houten zoldering. In
de jaren 1960-1969 is de kerk gron
dig gerestaureerd. Daarbij heeft hij
zijn sobere en harmonische interieur
verkregen. Ook werden toen diverse
nieuwe graven en grafzerken onder de
kerkvloer gevonden. In 1966 is de kerk
aangewezen als rijksmonument.
Hervormde Sint-Joriskerk, Voor-Drempt
(in eigendom sinds 2012)
In Voor-Drempt staat de Sint-Joriskerk,
gewijd aan Sint Joris, de heilige
Georgius, van wie de traditie vertelt dat
hij een draak versloeg en daarmee het
leven van een koningsdochter redde.
De tufstenen toren stamt uit de twaalf
de eeuw en kent een rijke decoratie
van lisenen en boogfriezen. In de veer
tiende eeuw is de toren verhoogd en
in de vijftiende eeuw is een traptoren
toegevoegd. Het eenbeukige koor met
netgewelf stamt uit de vijftiende eeuw;
het schip uit de vroege zestiende eeuw
is in de negentiende eeuw wegens
bouwvalligheid gesloopt. Het neogoti
sche schip uit die tijd is tijdens de res
tauratie van 1961-1963 gesloopt waarna
het huidige, schijnbaar laatgotische,
pseudobasilikale schip tot stand kwam.
Grote Kerk, Wageningen (in eigendom
sinds 2017)
De Grote Kerk is een driebeukige,
bakstenen kruiskerk. De eerste kerk
op deze plek werd in romaanse stijl
gebouwd nadat Wageningen in 1263
stadsrechten kreeg. In de vijftiende
eeuw werd de kerk uitgebreid met een
noordbeuk in gotische stijl; een eeuw
later werd ook de rest van het kerkge
bouw in deze stijl verbouwd. In 18611862 onderging de kerk een restauratie,
waarbij de toren werd voorzien van
vier puntgevels. In 1810 kwam de kerk
in bezit van de Hervormde Gemeente
Wageningen. In mei 1940 werden
een deel van de kerk en de toren in
puin geschoten. Hierbij raakten ook
de drie klokken zwaar beschadigd.
Op 4 juni 1954 werd de kerk officieel
heropend. In een van de koorvensters
werd in 1987 het kleurrijke ‘Nationaal

Bevrijdingsraam 1940-1945’ aange
bracht naar een ontwerp van glazenier
O. van Nispen tot Pannerden, ter her
denking van veertig jaar bevrijding.
Synagoge Zutphen
(in eigendom sinds 1976)
De synagoge is in 1879 gebouwd en
bestaat uit een zaal met zijbeuken. In
die zijbeuken is op een later moment
een verdieping aangebracht. De voor
gevel met neogotische elementen is
geleed door pilasters en rondboog
friezen. In de topgevel zijn twee wets
tafelen aangebracht boven het middel
ste rondboogvenster. In het interieur
scheiden rondboogarcaden de zijbeu
ken van de hoofdruimte. Na de Tweede
Wereldoorlog werd de synagoge in
gebruik genomen als machinefabriek
en werd er een verdiepingsvloer in
gemaakt. In 1980 kwam het gebouw
leeg te staan en werd er een restauratie
plan gemaakt. De restauratie en inrich
ting werd in 1985 afgerond. Na de
inwijding in 1985 is het gebouw weer
in gebruik genomen als synagoge.
Walburgiskerk, Zutphen (in eigendom
sinds 2016)
De Walburgiskerk is een grote hal
lenkerk met kooromgang en dakruiter,
aangebouwde kapellen en een forse
ingebouwde toren van vijf geledingen,
die voorzien is van een achtkantige
houten lantaarn met klokkenkoepel.
Het interieur van de kerk wordt gro
tendeels gedekt door kruisribgewelven.
Het Mariaportaal en de noord- en
zuidkapel hebben netgewelven. De
kerk herbergt een van de grootste
verzamelingen muur- en gewelfschil
deringen van ons land. Ze verbeelden
gebeurtenissen uit de Bijbel en uit de
levens van heiligen, maar ook wapens
van aanzienlijke families of personen
uit de stad zijn afgebeeld. Bijzonder
is de gotische kaarsenkroon (ca. 138996), die bestaat uit drie ijzeren banden,
voorzien van uitgezaagde taferelen
van dieren en personen. Verder bevat
de kerk een monumentaal geelkope
ren doopvont (1527) en een imposant
orgel (1637-43), gebouwd door Hans
Hendrik Bader.
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‘Erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en heeft een belangrijke
sociale waarde. Mensen geven betekenis aan hun leefomgeving door verhalen over en
betrokkenheid bij erfgoed. Het kabinet erkent en waardeert de vele vrijwilligers die
zich inzetten voor ons erfgoed. Het wil de inzet van mensen bij het behoud en de
ontwikkeling van erfgoed stimuleren en ondersteunen. Erfgoed kan een schakel vormen
tussen oud en jong, tussen verschillende groepen in de samenleving.’
Cultuur in een open samenleving,
Cultuurbrief van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
maart 2018

