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Inleiding
Dit is het beleidsplan van de Stichting Oude Gelderse Kerken voor de periode 2018-2020.
Hierin zetten we uiteen wat we de komende jaren gaan doen, met als doel: het behoud van
onze Gelderse kerken. Niet alleen als monument, maar vooral ook als middelpunt van de
lokale samenleving.
Onze speerpunten voor de toekomst zijn:
• verder versterken van onze organisatie, zodat we toegerust zijn voor de toenemende
problematiek van kerksluitingen
• verder gaan met de ondersteuning van lokale initiatieven ter bevordering van het
verwerven van eigendom door een lokale gemeenschap
• blijven inzetten op het werven van nieuwe donateurs, met name in en rond de locaties
waar onze stichting bezit heeft en actief is
• verwerven en behouden van goede relatie met diverse fondsen, onder meer ten behoeve
van financiële ondersteuning bij (restauratie)projecten
• volwaardig partner zijn en blijven voor de provincie Gelderland, de Erfgoed Alliantie
Gelderland, daarnaast op regionaal en landelijk niveau een belangrijke vertegenwoordiger
zijn van het religieus erfgoed in de provincie Gelderland
• inzetten op een beter verdienvermogen van de diverse locaties, door onderlinge samenwerking van de Plaatselijke Commissies (pc) en door per pc advies op maat te geven hoe
ze beter en meer rendement kunnen genereren, zowel op sociaal-maatschappelijk als op
financieel gebied.
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1 Stichting Oude Gelderse Kerken in het kort
Missie
De Stichting Oude Gelderse Kerken zet zich in voor het behoud van religieuze monumenten die midden in de Gelderse samenleving staan. De verbinding met de samenleving is
van essentieel belang voor het behoud van het religieus erfgoed. De monumentale kerkgebouwen zijn veelal beeldbepalend voor een stad of dorp en hebben – behalve een grote
cultuurhistorische waarde – een belangrijke functie als plaats van ontmoeting midden in
de plaatselijke samenleving. Vanuit deze missie geven we invulling aan de geformuleerde
doelstellingen.
Doelstellingen
De doelstellingen van de Stichting Oude Gelderse Kerken zijn (volgens artikel 2 van de
statuten):
• het wekken van belangstelling voor het behoeden en behouden van religieuze
monumenten
• het helpen beschermen van religieuze monumenten
• het onder bepaalde voorwaarden in eigendom verwerven van religieuze monumenten,
vanzelfsprekend met de bedoeling die monumenten te behouden en te beschermen.
In artikel 3 van de statuten worden deze doelstellingen nader geconcretiseerd, zie hiervoor
bijlage 1.
Ontstaan en ontwikkeling
De Stichting Oude Gelderse Kerken is op 27 november 1974 opgericht. Ook in die tijd
waren er zorgen over de religieuze monumenten in de provincie Gelderland. Een aantal
partijen waaronder de provincie en de gemeenten (vng Gelderland) hebben destijds hun
verantwoordelijkheid genomen en de Stichting Oude Gelderse Kerken opgericht.
Inmiddels is onze stichting een belangrijke en gewaardeerde erfgoedpartner in de provincie
Gelderland op het gebied van het behoud van religieus erfgoed. De stichting zal doorgaan
met het versterken van de eigen organisatie als een professionele partner voor instellingen,
kerkbesturen, initiatiefnemers, eigenaren van religieus erfgoed en de provincie Gelderland,
Daarbij wil zij de maatschappelijke en culturele functie van de religieuze monumentale
gebouwen onderstrepen door deze gebouwen optimaal toegankelijk te maken.
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2 Waar staan we nu ?
Huidig bezit
De stichting heeft op dit ogenblik vijftien kerkgebouwen, één synagoge, één kapel en drie
kerktorens in eigendom. In totaal zijn dit 22 monumentnummers. Zie voor een overzicht
bijlage 2 of onze website www.oudegeldersekerken.nl.
Maatschappelijke functie
Gelderland is rijk aan religieus erfgoed, van kerkgebouwen en synagogen tot kloosters
en begraafplaatsen. Dit erfgoed wordt door een breed publiek gewaardeerd vanwege
de religieuze, maar ook vanwege de culturele en identiteit- en beeldbepalende functie
in dorpen en steden. Behoud en herbestemming van religieus erfgoed versterkt de
regionale identiteit en draagt bij aan de leefbaarheid. Daarnaast hebben monumentale
(kerk)gebouwen een sterke aantrekkingskracht op (inter)nationale toeristen en recreanten.
Samenwerking
De Stichting Oude Gelderse Kerken kan haar doelstellingen alleen bereiken door samen te
werken met partners binnen en buiten de erfgoedwereld. Omdat de stichting de provincie
Gelderland als werkterrein heeft en binnen de provincie de enige instantie is die ‘bedreigd’
religieus erfgoed in eigendom heeft, hebben we vanzelfsprekend een intensieve relatie met
het provinciaal bestuur.
Daarnaast zijn we als stichting ook actief betrokken geweest bij het opzetten en vormgeven
van de Erfgoed Alliantie, een samenwerking van zes erfgoedpartners (Gelders Genootschap,
Gelders Restauratie Centrum, Monumentenwacht Gelderland, Geldersch Landschap &
Kasteelen, provincie Gelderland en Stichting Oude Gelderse Kerken). 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.
Verder onderhouden we nauwe contacten met onze zusterinstellingen waaronder de
Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Waar nodig delen
wij met hen én vragen wij aan hen informatie over nevengebruik van kerkgebouwen,
energieverbruik, relatie met provincie en dergelijke onderwerpen. Op enig moment is er
ook een overlegronde met alle provinciale religieus-erfgoedorganisaties geweest in het
kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, een initiatief van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
Ook hebben we goede contacten met diverse externe organisaties, waaronder de Federatie
Instandhouding Monumenten (fim), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (rce),
de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (vbmk), de Coöperatie
Erfgoed Gelderland, de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (bhre) en
de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed
(boei).
Tot slot bestaat al jarenlang een nauwe samenwerking met Geldersch Landschap &
Kasteelen (glk), met als doel te voorkomen dat beide erfgoedinstellingen ieder voor zich
beschikken over een professioneel apparaat. De stichting neemt bij de werkorganisatie
van glk tegen vergoeding diensten af onder andere op het gebied van administratie,
communicatie/pr en vooral op het gebied van bouwkunde en onderhoud.
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3 Wat gaan we doen ?
Beheer en onderhoud
Onroerend goed
Jaarlijks worden de locaties van de Stichting Oude Gelderse kerken geïnspecteerd door de
Monumentenwacht Gelderland. Eveneens jaarlijks stelt het bestuur per kerkgebouw een
onderhoudsplan vast. De sim-subsidie vormt de basis voor het geplande onderhoud; de
subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele onderhoudskosten. De andere 50% en eventuele
niet-subsidiabele onderhoudskosten worden door de stichting gedekt.
De stichting heeft een speciale instandhoudingsvisie opgesteld, die een goed en actueel
beeld geeft van de staat van onderhoud van haar bezit (kerkgebouwen, synagoge en torens).
Een meerjaren-onderhoudsplan is ook beschikbaar voor het intern bepalen en plannen
van het nodige onderhoud voor de middellange termijn. Grote lopende projecten zijn: de
Walburgiskerk in Zutphen en de Grote Kerk in Wageningen.
Walburgiskerk in Zutphen
De Walburgiskerk in Zutphen is in 2016 aan de stichting in eigendom overgedragen. Er
is een restauratie en herinrichtingsplan voor de kerk opgesteld, met een begroting van ca.
€ 1.400.000. De provincie Gelderland en diverse fondsen hebben de realisatie grotendeels
mogelijk gemaakt. Het streven is om het gehele project in 2018 af te ronden. Zowel fase 1 als
fase 2 zijn uitgevoerd en afgerond; wat medio 2018 rest, is fase 3: de realisatie van toiletten
en een keukenfaciliteit. Als het project is afgerond, is de Walburgiskerk geschikt voor de toekomst: er kan nu een breed scala aan maatschappelijke en culturele activiteiten plaatsvinden.
Dankzij de adequate verwarming is de kerk nu ook gedurende de wintermaanden te gebruiken. Zo zijn de exploitatiemogelijkheden enorm uitgebreid. Hierdoor is een duurzaam
beheer mogelijk.
Grote Kerk in Wageningen
In 2017 is de Grote Kerk in eigendom overgedragen aan de stichting. Direct daarna is een
restauratie- en herinrichtingsplan opgesteld, geraamd op ca. € 3.400.000. Met het beschikbaar stellen van een subsidie van de provincie Gelderland van € 1.000.000 wordt de start
van fase 1 voorzien in 2018. Fase 2 is gepland voor 2019.
Klinkend erfgoed
Speciale aandacht gaat uit naar het klinkend erfgoed. In veel van onze kerkgebouwen
bevinden zich historische, monumentale orgels. Onder klinkend erfgoed worden verstaan
de klokken, carillons en orgels. Ons grootste exemplaar is het beroemde Baderorgel in de
Walburgiskerk in Zutphen, een veel kleiner is het kabinetorgel van Hinsch-Freitag in de
kapel van Bronkhorst. We stimuleren het gebruik van de orgels voor onder andere concerten en educatieve doeleinden. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de orgels in de
kerkgebouwen van de stichting.
De Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed (vmke) bewaakt voor ons de technische kwaliteit
van de orgels. Wij beheren en onderhouden deze instrumenten nu en de toekomst, zoals
van een goede rentmeester mag worden verwacht.
Roerend goed
In de afgelopen twee jaar hebben we de inventaris van vijf kerkgebouwen van onze stichting
laten registreren. Dat gebeurde door Marco Blokhuis, erfgoedspecialist van Museum
Catharijneconvent in Utrecht. Het gaat hierbij om alle objecten van kunst en cultuur: niet
alleen grote voorwerpen zoals preekstoelen en orgels, maar ook beeldhouwwerk, gedenkstenen, prenten, schilderijen, wapenborden, avondmaalsstellen en doopgerei. Het doel van
het registreren van de voorwerpen in de kerken is om de beheerders van het kerkgebouw te
ondersteunen bij het behoud en beheer van de collectie.
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De inventaris van onze kerkgebouwen van Bronkhorst, Etten, Wageningen, Rijswijk en
Steenderen is zo al in kaart gebracht. In de komende beleidsperiode zullen de collecties van
andere kerkgebouwen van onze stichting worden geregistreerd.

Overname en ondersteuning
Tweesporenbeleid
In de statuten van de Stichting Oude Gelderse Kerken wordt gesproken over het met raad
en daad bijstaan van eigenaren van religieuze monumenten en het onder voorwaarden overnemen van religieuze monumenten. Wat betekent dit anno 2018, nu er zo veel religieuze
gebouwen op termijn in andere handen zullen overgaan? Om deze vraag te beantwoorden
hebben we in 2017 een verkennend onderzoek laten doen naar de toekomst van Gelders
religieus erfgoed. In het onderzoeksrapport ‘Kennis is kracht’ worden onder meer de volgende oplossingsrichtingen genoemd:
• Kennis is een belangrijke factor voor behoud. Maar de kennis die nodig is om kerk
gebouwen in stand te houden, wordt snel minder en is soms al niet (meer) aanwezig.
Daarom is het zaak om de aanwezige kennis te vergaren en te borgen.
• Het stimuleren en ondersteunen van het draagvlak voor en de kennis over instandhouding binnen de gemeenschap evenals het stimuleren van neven- en hergebruik kunnen
onnodig verlies van bijzonder erfgoed voorkomen. Functioneel erfgoed dat goed benut
wordt, draagt bij aan de leefbaarheid.
• Het inzetten op de realisatie van een kennisplatform realiseren specifiek voor het
religieus erfgoed.
• Bij het opzetten en onderhouden van een dergelijk platform een sleutelrol leggen bij de
Stichting Oude Gelderse Kerken, mits – gezien de omvang van de te verwachten toekomstige ontwikkelingen binnen het religieus erfgoed – daarvoor extra capaciteit gecreëerd
kan worden.
De belangrijkste aanbeveling is die over het kennisplatform, ter ondersteuning van lokale
initiatieven die gericht zijn op behoud en toekomstig beheer van bijzondere religieuze kerkgebouwen. De Stichting Oude Gelderse Kerken wil zich – gezien de problematiek van kerksluitingen nu en in de toekomst – in de komende beleidsperiode 2018-2020 actief inzetten
voor het ontwikkelen, verder vormgeven en uitwerken van dit platform (ook wel ‘het tweede
spoor’ genoemd, naast het eerste spoor, te weten: het verwerven van religieuze monumenten met de bedoeling die te behouden en beschermen). Wij hebben over een lange reeks
van jaren veel kennis en expertise opgebouwd met betrekking tot onderhoud, beheer en
behoud van monumentale kerkgebouwen in combinatie met neven- en herbestemming.
Door dit beschikbaar te maken en te delen met lokale initiatiefgroepen kan zo meer in de
breedte ingezet worden om meer kerkgebouwen te behouden voor volgende generaties.
Overnamebeleid
Kerkelijke gemeenten vragen ons vaak om hen te adviseren en ondersteunen. Daarbij kan
het uiteindelijk zo zijn dat we, onder voorwaarden, een religieus monument overnemen,
maar we zijn hier niet actief mee bezig. Steeds zal de afweging gemaakt worden of de
gemeenschap het kerkgebouw zelf kan behouden of niet.
In de komende beleidsperiode blijven we ons overnamebeleid – zo nodig – periodiek
bijstellen en aanpassen aan de financiële en organisatorische mogelijkheden van de stichting. Hierbij worden ook de bedreigingen en risico’s nauwlettend in beeld gebracht, met
name voor de lange termijn. Personele en financiële factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Ons bezit is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en ook de vraag om advies en
ondersteuning vanuit de samenleving neemt toe. Dit vraagt een steeds grotere inzet van het
bestuur en de algemeen secretaris.
Daarnaast betekent meer kerkgebouwen meer uitgaven. Feit is dat nu al elk jaar de lasten
de baten met gemiddeld € 30.000 overtreffen. Bovendien zullen bij ruim driekwart van
onze kerkgebouwen in de komende beleidsperiode de gereserveerde onderhoudsgelden
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zijn opgebruikt. Dat betekent dat na 2020 de jaarlijkse tekorten alleen nog ten laste van het
eigen vermogen komen. Het is daarom noodzakelijk om de financiële voorwaarden voor
overname van een kerk te heroverwegen. Zo kan er in bepaalde situaties een exploitatiegarantie worden gevraagd (voor een aantal jaar) van de oorspronkelijke eigenaar, de kerkelijke
gemeente, om hiermee een mogelijk exploitatierisico af te dekken, en – niet onbelangrijk –
de tijd te nemen om te komen tot een goede en dekkende exploitatie.

Organisatie
Professionalisering
Het aantal religieuze monumenten die aan onze stichting zijn overgedragen, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat betekent dat steeds meer tijd gestoken moet worden in
het beheer en behoud van onze monumenten en in de ondersteuning van de vrijwilligers
(Plaatselijke Commissies) die zich inzetten voor de exploitatie ervan. Daarnaast worden er
aan de stichting ook steeds meer vragen gesteld en initiatieven voorgelegd vanuit een lokale
gemeenschap die een kerkgebouw wil behouden voor de toekomst. Dit alles vraagt steeds
meer tijd van de bestuursleden en de algemeen secretaris.
In de komende beleidsperiode zullen we daarom het besluit moeten nemen hoe de verdere
professionalisering van onze organisatie (en eventuele uitbreiding van het aantal mede
werkers) handen en voeten gegeven kan worden.
Professionalisering PC’s
Bij de overname van een religieus monument wordt een Plaatselijke Commissie benoemd
door de stichting. De leden van deze commissies komen zowel uit de kerkelijke gemeente
als uit de samenleving (niet-kerkelijk gebonden). Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het kerkgebouw. Dit doen zij met hulp van veel enthousiaste vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers kunnen er geen activiteiten in het monument
georganiseerd worden.
In 2017 zijn we gestart met een project om de Plaatselijke Commissies (pc’s) extra te ondersteunen op het gebied van communicatie, aan de hand van een te organiseren activiteit.
In de komende beleidsperiode zal er aandacht zijn voor de verdere professionalisering van
de leden van de pc’s op het gebied van sociale media en veiligheid. Het streven zal zijn om
door middel van advies op maat te komen tot een nog betere exploitatie. Waar mogelijk zal
op bepaalde aanvullende activiteiten ingezet worden om meer netto-inkomsten voor die
locatie te genereren. Ondersteuning en advies op het gebied van communicatie is hierbij
wenselijk alsook op het vlak van programmering.
Personeelsbeleid
De stichting heeft al lang geleden de keuze gemaakt en het beleid ingezet om geen vast
personeel in dienst te nemen, maar om alleen op basis van inhuur gebruik te maken van
medewerkers. Al een aantal jaar werkt een betaalde algemeen secretaris (0,6 fte) als zelfstandige op contractbasis voor de stichting. Daarnaast worden diverse organisatorische
zaken van/voor de stichting uitgevoerd door Gelderse Landschap & Kasteelen, op basis van
de DienstVerleningsOvereenkomst (ca. 1,0 fte). Dit betreft met name bouwkundig advies en
ondersteuning, het opstellen van sim-aanvragen, van jaarlijkse en meerjarige onderhoudsplannen, en het begeleiden bij grote restauratieprojecten. Daarnaast gaat het om ondersteuning op het gebied van de financiële administratie, de redactie van het kwartaalblad Venster,
en het archief.
Het streven is om op korte termijn de mogelijkheid te krijgen de organisatie te versterken,
door het aantrekken van extra inzet van bouwkundige en secretariële ondersteuning als ook
uitbreiding voor de algemeen secretaris/directeur. Hiermee willen we de uitvoerende organisatie een goede en duurzame basis geven, zodat zij is toegerust voor de toekomst. Alleen
op die manier kan ze adequaat als professionele organisatie een betrouwbare en deskundige
partner zijn én blijven bij de toenemende problematiek van kerksluitingen. De personele
versterking van de stichting zal naar verwachting op contractbasis plaatsvinden.
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pom-status
In het najaar van 2018 dient de stichting aanvraag voor de pom-status in bij het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. pom staat voor Professionele Organisatie voor
Monumentenbehoud. Een organisatie met de pom-status profiteert van vereenvoudigde
subsidieaanvragen voor de restauratie en herbestemming van monumenten. Ook krijgen
organisaties met de pom-status in sommige gevallen voorrang bij de toekenning van subsidies. We hopen dat het verkrijgen van de pom-status voor de stichting ook een erkenning
zijn als professionele organisatie, en daarmee een vergelijkbare uitstraling zal hebben als de
zusterorganisaties zoals de Stichting Oude Groningse Kerken en de Stichting Alde Fryske
Tjerken.

Financiën
De uitgaven van de stichting bestaan uit: kosten voor beheerorganisatie, kosten voor onderhoud kerken, kosten van restauratie, investeringskosten in verband met herbestemming,
en kosten voor educatie. De ontvangsten bestaan uit: subsidies, fondsen, giften, legaten en
donateursbijdragen, en afdrachten van Plaatselijke Commissies, ontvangen huren, rendement van liquiditeiten en beleggingen.
Onze vermogenspositie is momenteel op een acceptabel niveau. Het eigen vermogen ligt al
enige jaren op eenzelfde niveau van iets meer dan een miljoen euro. Dit vermogen wordt
jaarlijks vermeerderd met eventueel ontvangen legaten en verminderd met het negatieve
exploitatieresultaat. Daarnaast wordt het vermogen gecorrigeerd met waardeverandering van
de beleggingsportefeuille.
De vraag moet echter gesteld worden of dit niveau gehandhaafd kan blijven na overname
van het aantal (grote) kerken in de laatste jaren. Als we de financiële cijfers van de laatste
vijf jaar immers analyseren, moeten we concluderen dat de lasten elk jaar de baten met
gemiddeld € 30.000 overtreffen. Daarnaast zal de post ‘reserve bruidsschatten’, die ontstaat
uit een negatieve koopsom ter hoogte van de begrote (zes jaar) onderhoudskosten bij twaalf
van de zeventien kerkgebouwen in de komende beleidsperiode verbruikt zijn. Met andere
woorden: bij onveranderd beleid zouden na deze beleidsperiode de jaarlijkse tekorten alléén
nog ten laste van het eigen vermogen komen, waarmee de continuïteit dan eindig is.
Daarom gaan we in de komende beleidsperiode onder andere de financiële voorwaarden
voor overname van een kerk heroverwegen en zullen we waar nodig een mogelijk
exploitatierisico afdekken door adequate afspraken met de oorspronkelijke eigenaar.

Draagvlakontwikkeling
Behoud en beheer van monumentale kerkgebouwen vraagt om een groot maatschappelijk
draagvlak. Vrienden, donateurs, vrijwilligers, provincie, gemeenten, businesspartners,
fondsen, sponsors – alleen samen met al deze partijen kunnen we de doelstellingen van
onze stichting verwezenlijken.
Onze grootste kracht ligt bij de mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij
of binding hebben met een kerkgebouw. Dat zijn vaak mensen vanuit de gemeenschap,
de lokale omgeving rond de kerk. De komende beleidsperiode willen we deze lokale en
regionale verankering verder uitbouwen.
Donateurswerving heeft doorlopend onze aandacht. Daarom zullen we regelmatig extra
aandacht geven aan het werven van nieuwe donateurs. Ook zullen de mogelijkheden van
schenkingen onder de aandacht gebracht worden.

Veiligheid
In 2017 heeft het bestuur een risicoanalyse laten uitvoeren op het gebied van veiligheid en
een eerste stap gezet om te komen tot een integraal veiligheidsplan. Hiertoe is bij iedere
locatie van de stichting een scan uitgevoerd en een rapport opgesteld met aanbevelingen en
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adviezen welke maatregelen genomen zouden moeten worden. Per locatie is een inventarisatie uitgevoerd op basis waarvan er gefaseerd maatregelen worden genomen. Belangrijk is
ook dat een ieder die betrokken is bij het beheer van de locatie, zich bewust is van de veiligheidsaspecten en risico’s. Men zal alert moeten zijn en blijven.

Educatie
In de afgelopen jaren hebben we lesprogramma’s laten ontwikkelen over onze kerk
gebouwen in Buren, Kerk-Avezaath en Rijswijk, Kranenburg/Vorden, Leur/Wijchen en
Groenlo. Daarnaast hebben we het algemene werkblad ‘Kijk een kerk!’ laten maken, dat in
alle oude Gelderse kerken te gebruiken is. Het doel van dit educatieve materiaal is om leerlingen te laten kennismaken met religieus erfgoed in het algemeen en met een kerk in het
bijzonder.
De opzet van de lessenreeks is steeds dat de basisschoolleerlingen per groep, onder begeleiding, een van onze kerkgebouwen bezoeken. Daarvoor is een enthousiaste inzet nodig
van vrijwilligers 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, zullen we ons in de
komende beleidsperiode beraden of het verstandig is om op dezelfde voet voort te gaan, of
dat we de inzet van digitale middelen moeten gaan overwegen.

Pr/Communicatie
In 2017 is een communicatieplan opgesteld en vastgesteld. Dit plan dient als leidraad voor
de uitvoering.
Zo zijn er voor de stichting met betrekking tot communicatie diverse facetten van belang,
o.a. het wekken van belangstelling voor (behoud van) religieus erfgoed en daarmee voor het
werk van Oude Gelderse Kerken.
Om een grotere bekendheid te verkrijgen is het nodig een groter bereik te realiseren. Dat
betekent brede communicatie naar meerdere doelgroepen. Daarbij worden zowel online als
offline middelen ingezet, zodat alle doelgroepen bereikt worden. Communicatie geschiedt
rechtstreeks, maar ook via intermediairs zoals de pers en de pc’s.
Verder zal er bij de inzet van sociale media ook interactie plaatsvinden. Er wordt centraal
vanuit de stichting gecommuniceerd in de huisstijl van Oude Gelderse Kerken.
Besloten is dat de stichting zich presenteert als Oude Gelderse Kerken en geen afkorting
meer gebruikt. Deze benaming spreekt meer tot de verbeelding dan een afkorting en zal
daarom beter beklijven. Bovendien geeft deze naam weer wat het werkveld van de stichting
is.
Er is ook een ‘onderstreping’/ ‘pay-off’ gekozen: ‘in het hart van de samenleving’. De combinatie ‘Oude Gelderse Kerken, in het hart van de samenleving’ geeft kort en krachtig weer
waar de stichting voor staat.
Er wordt gestreefd naar meerdere communicatiemomenten per maand. Naast brede communicatie zal er een aparte doelgroepbenadering zijn voor de (potentiële) donateurs via
daarvoor ontwikkelde middelen en programma’s.
Een ander aspect is het ondersteunen van de pc’s bij het exploiteren en plaatsen van het
kerkgebouw in het middelpunt van de samenleving en daarbij de verbinding met Oude
Gelderse Kerken sterker en bekender maken.
De stichting communiceert rechtstreeks met de doelgroepen, pc’s en vrijwilligers. Deze
communicatie is veelal informeel en persoonlijk, want betrokkenheid en het gevoel van
‘samen staan we sterk’ staan centraal. Daarnaast worden ook algemene middelen ingezet,
zoals een interne nieuwsbrief en bijeenkomsten.
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Oude Gelderse Kerken stimuleert laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de kerk
gebouwen en helpt de pc’s bij het vaststellen van (communicatie)doelstellingen die tot een
‘bruisende’ kerk kunnen leiden.
Daarnaast faciliteert de stichting op gebied van kennisdeling. Kennisdeling kan via een
centrale digitale plek (bijvoorbeeld een Facebook-community-pagina, via de website of Google
Drive) en natuurlijk ook door middel van bijeenkomsten. Dit vergroot het gevoel van gezamenlijkheid.
De ondersteuning en advisering m.b.t. communicatie, pr en wellicht programmering zal bij
een persoon gelegd worden, indien mogelijk bij een enthousiaste deskundige vrijwilliger. Voor
de uitvoering zal budget gevonden moeten worden.
Doelgroepen zijn 1) publiek, algemene brede publiek, gebruikers en bezoekers kerken,
2) donateurs, vrienden, bestaande en potentiele (jongeren), (potentiële) schenkers, 3) businesspartners, 4) scholen, 5) intermediair, zoals de pers, 6) ambassadeurs, de pc’s en vrijwilligers.
Daarnaast zullen uiteraard ook externe doelgroepen benaderd worden om pc’s te ondersteunen
bij het exploiteren en plaatsen van het kerkgebouw in het middelpunt van de samenleving en
om de verbinding met Oude Gelderse Kerken sterker en bekender te maken.
In de komende beleidsperiode gaan we voor elke Plaatselijke Commissie een eigen website
laten maken, met name ingericht op verhuur en publieke activiteiten. De opzet is voor elke
locatie dezelfde, passend in onze huisstijl; de inhoud wordt door de diverse Plaatselijke
Commissies zelf ingevuld.
Inzet is om per locatie advies en ondersteuning op maat te geven. In 2018 is hiermee een
start gemaakt met de inzet van een communicatiedeskundige. Het jubileumjaar 2019 (45-jarig
bestaan) biedt een mooie gelegenheid om gezamenlijk een speciaal programma uit te voeren.
Het voornemen is om ook een nieuwbrief met een zekere regelmaat te versturen naar donateurs, externe contacten en geïnteresseerden.
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4 Begroting 2018-2020
De begroting wordt jaarlijks separaat opgesteld en door het bestuur vastgesteld.
Uitgangspunt hierbij is de meerjarenbegroting.
Voor grote, majeure projecten met betrekking tot restauratie en herinrichting wordt een
apart fondsenwervingstraject gestart om zo de dekking grotendeels rond te krijgen. De
provincie is daarbij, tezamen met diverse andere fondsen, een belangrijke (en onmisbare)
partner.

5 Planning
Oude Gelderse Kerken vindt regelmatig overleg en afstemming met de beleidsafdeling
Cultuur en Erfgoed van de provincie Gelderland zeer belangrijk en essentieel. Dit overleg zal plaatsvinden o.a. over de lopende boekjaarsubsidie (ca. € 150.000) en ook over de
aandacht voor financieel duurzaam beheer van religieus erfgoed (een kerkenvisie voor de
provincie Gelderland).
In dit verband wordt de wenselijkheid benadrukt voor een pilot voor een aantal jaar met
bijbehorende additionele financiële middelen. Dit biedt de mogelijkheid om een transitie
in te zetten om niet alleen de eigen organisatie te versterken maar ook de Plaatselijke
Commissies meer te begeleiden opdat die nog beter de lokale mogelijkheden benutten voor
de organisatie van maatschappelijke en culturele activiteiten in het kerkgebouw. Daarbij
blijft het zeker ook belangrijk om lokale organisaties te ondersteunen die het eigendom
van religieus erfgoed zouden willen verwerven ten behoeve van een maatschappelijke en
culturele functie voor de gemeenschap. Bij zo’n succesvolle verwerving worden het beheer
en de exploitatie in handen gelegd van de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld in een stichting,
waardoor het betreffende erfgoed dicht bij de mensen blijft en er meer (en beter) draagvlak
en betrokkenheid is.
De inzet is om in 2020 de versterkte organisatieopzet te hebben gerealiseerd, waarbij het
bestuur zich feitelijk alleen met bestuur en beleid hoeft bezig te houden (en niet meer met
allerhande uitvoerende taken), met daarnaast een kleine, toegeruste, effectieve, doelmatige
uitvoerende organisatie. Dit is een organisatie-opzet die past bij de toenemende problematiek van kerksluitingen in de provincie Gelderland.
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Bijlage 1:

Doelstellingen van de Stichting Oude Gelderse Kerken
De doelstellingen van de Stichting Oude Gelderse Kerken zijn (volgens artikel 2 van de
statuten):
1 het wekken van belangstelling voor het behoeden en behouden van religieuze
monumenten
2 het helpen beschermen van religieuze monumenten
3 het onder bepaalde voorwaarden in eigendom verwerven van religieuze monumenten,
vanzelfsprekend met de bedoeling die monumenten te behouden en te beschermen.
In artikel 3 van de statuten worden deze doelstellingen nader geconcretiseerd.

1 Het wekken van belangstelling voor het behoeden en behouden van
religieuze monumenten
Dit wordt onder meer gedaan door het actief onder de aandacht brengen van de betekenis
van deze monumenten door:
• organiseren van excursies
• uitgeven van het tijdschrift Venster dat geheel gewijd is aan religieuze monumenten
• houden van lezingen
• organiseren van seminars en workshops over religieus erfgoed
• beheren van een website
• opzetten van educatieve projecten voor kinderen en jongeren
• openstellen van de in eigendom verkregen monumenten en organiseren van activiteiten
in en om deze gebouwen.

2 Het helpen beschermen van religieuze monumenten
Dit gebeurt onder meer door:
• meewerken met overheden om hen te ondersteunen bij het formuleren en uitvoeren van
hun beleid ten aanzien van gebouwd religieus erfgoed
• het met raad en daad bijstaan van de eigenaren van monumentale religieuze gebouwen.

3 Het onder bepaalde voorwaarden in eigendom verwerven van religieuze
monumenten, vanzelfsprekend met de bedoeling die monumenten te
behouden en te beschermen.
Dit betekent onder meer:
• voortdurende bezinning op wenselijkheid en mogelijkheden van overname van religieuze
monumenten
• planmatig onderhouden en zo nodig restaureren van de verworven eigendommen
• herbestemmen (gedeeltelijk of geheel) van de verworven eigendommen en organiseren
van daarbij behorende activiteiten.
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Bijlage 2:

Actueel overzicht van orgels in de kerkgebouwen van de
Stichting Oude Gelderse Kerken

1

2
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75

8
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Overzicht van de orgels van Oude Gelderse Kerken, samengesteld door
Carel van Gestel
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1 Aerdt, Dorpskerk – Haffmanns, 1843

14 Kerk-Avezaath, St.-Lambertuskerk – kistorgel: Telder, 1983

2 Batenburg, Oude Sint-Victorkerk – De Crane, 1770

15 Kranenburg, H.-Antonius-van-Paduakerk – Hess, 18de eeuw

3 Bronkhorst, Kapel – kabinetorgel: Hinsz, 1759

16 Leur, Oude Kerk – kabinetorgel: Leichel & Zn., 1875

4 Buren, Sint Lambertuskerk – hoofdorgel: Witte, 1852

17 Rijswijk, Martinuskerk – Witte, 1875

5 Buren, Sint Lambertuskerk – koororgel: Flentrop, 1992

18 Steenderen, Remigiuskerk – hoofdorgel: Mitterreither, 1780

6 Drempt, Sint-Joriskerk – onbekend, 1777

19 Steenderen, Remigiuskerk – kistorgel: Van Vrouwerff, 2002

7 Etten, Maartenskerk – Naber, 1844

20 Wageningen, Grote Kerk – hoofdorgel: Flentrop, 1943

8 Groenlo, Oude Calixtuskerk – hoofdorgel: Flentrop, 1952

21 Wageningen, Grote Kerk – koororgel: Strubbe, 1960

9 Groenlo, Oude Calixtuskerk – koororgel: Ahrend & Brunzema, 1960

22 Zutphen, St.-Walburgiskerk – hoofdorgel: Bader, 1643

10 Haarlo, Oude Kerk – hoofdorgel: Dekker, 1930

23 Zutphen, St.-Walburgiskerk – koororgel: Ahrend & Brunzema, 1960

11 Haarlo, Oude Kerk – kabinetorgel: Hess, 1765

24 Zutphen, St.-Walburgiskerk – kabinetorgel: Hillebrand, 1813

12 Hoog-Keppel, Petrus-en-Pauluskerk – Van Deventer, 1740

Foto’s: Carel van Gestel, behalve 5 (G. Wortman), 8 en 9 (Reliwiki),

13 Kerk-Avezaath, St.-Lambertuskerk – hoofdorgel: Van Puffelen, 1882

14 (Michiel van ’t Einde), 15 (Piet Bron) en 19 (Janco Schout)
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Bijlage 3:

Actueel overzicht van de kerkgebouwen van de
Stichting Oude Gelderse Kerken

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 overwelfd waarbij de gewelfribben rusten
op kraagstenen met sierlijk bladornament uit de vijftiende eeuw. De sluitstenen 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.
Hervormde Oude Sint-Victorkerk,
Batenburg (in eigendom sinds 1978)
De kerk is in de middeleeuwen oorspronkelijk 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 grafzerken uit de zeventiende eeuw alsmede
preekstoel, doophek en banken uit
dezelfde periode. Uit de negentiende
en twintigste eeuw dateren de predikantenborden, met de namen van de
predikanten sinds 1608. Het uurwerk
stamt uit 1910. In 1963 is het vervangen door een elektrisch aangedreven
uurwerk. Het orgel is een De-Crane
orgel uit 1770. De laatste restauratie is
in 1984 afgerond.
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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 traptoren die tot de tweede geleding reikt
en dateert van het midden van de vijftiende eeuw. De onderste geleding van
de toren is met tufsteen bekleed. De
twee andere geledingen zijn opgetrokken 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 laatmiddeleeuwse kerk, oorspronkelijk gewijd
aan Antonius. De vier geledingen hoge
toren is geheel uit baksteen opgebouwd 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 protestantse 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 restauratie bracht zo veel als mogelijk van de
lichte, gotische kerk terug. De kerktoren 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 herstelwerkzaamheden 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 laatgotische 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 laatmiddeleeuwse 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 herstelwerkzaamheden 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 symmetrisch achthoekige plattegrond en
heeft gotische en classicistische kenmerken. De bijnaam De Kluntjespot
herinnert aan een ouderwetse achtkantige 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 consistoriekamer verwerkt, twee halletjes
en de trap naar een galerij. In het liturgisch centrum bevinden zich de oorspronkelijke preekstoel met klankbord,
de avondmaalstafel en een monumentaal kabinetorgel.
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Hervormde Petrus-en-Pauluskerk,
Hoog-Keppel (in eigendom sinds 2012)
De twaalfde-eeuwse toren van tufsteen 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 getuigen 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 onderbouw 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 noordmuur. Het schip werd overdekt door
een stucgewelf dat het gewelf in het
koor imiteert. Toen is de kerk ook uitwendig bepleisterd. Er zijn nog enkele
laatmiddeleeuwse schilderingen. De
oorspronkelijke preekstoel uit 1772 is
door brand verwoest, de huidige preekstoel is afkomstig uit de Broederenkerk
te Zutphen. Na overdracht aan de
sogk werd een dringend noodzakelijke
onderhoudsbeurt uitgevoerd.
Sint-Antonius-van-Paduakerk,
Kranenburg (in eigendom sinds 2009)
De voorheen katholieke Sint-Antoniusvan-Paduakerk, een neogotische driebeukige 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 oorspronkelijke polychromie verwijderd, evenals
de inventaris. Momenteel is er het
Heiligenbeeldenmuseum gevestigd.
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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 zuidzijde 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 zuidzijde van het koor is van de families
Van Balveren en Van Verschuer. Het
torenportaal deed ooit dienst als dorpsgevangenis. De zeer noodzakelijke restauratie 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 voorzien van netgewelven, de zijbeuken
van kruisgewelven. Rond 1865 is het
gebouw gemoderniseerd en voorzien
van neogotische toegangen en gietijzeren vensters. Ook zijn de buitengevels
gepleisterd. De preekstoel dateert uit
omstreeks 1860, de lezenaar is van
oudere datum (1760). Een tiengebodenbord 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 gewelfde schip nu een houten zoldering. In
de jaren 1960-1969 is de kerk grondig 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 twaalfde eeuw en kent een rijke decoratie
van lisenen en boogfriezen. In de veertiende 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 neogotische schip uit die tijd is tijdens de restauratie 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 kerkgebouw 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 spits van 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’
aangebracht naar een ontwerp van glazenier O. van Nispen tot Pannerden, ter
herdenking 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 voorgevel met neogotische elementen is
geleed door pilasters en rondboogfriezen. In de topgevel zijn twee wetstafelen aangebracht boven het middelste rondboogvenster. In het interieur
scheiden rondboogarcaden de zijbeuken 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 restauratieplan gemaakt. De restauratie en inrichting 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 hallenkerk 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 grotendeels gedekt door kruisribgewelven.
Het Mariaportaal en de noord- en
zuidkapel hebben netgewelven. De
kerk herbergt een van de grootste
verzamelingen muur- en gewelfschilderingen 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 geelkoperen doopvont (1527) en een imposant
orgel (1637-43), gebouwd door Hans
Hendrik Bader.
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