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Grote Kerk Wageningen
Restauratie & Herinrichting
2019–2020
Foto’s: Camera Club
Wageningen

PC Aerdt
Hinno Willems:
‘Ik vind het fijn dat ik door mijn werk voor de PC in contact
kom met kunstminners en kunstenaars, musici, een medium,
enzovoort. Maar ook de bezoekers die de kerk komen bezichtigen
en vertellen over de reden van hun bezoek, maken het een
boeiende middag.’
Alle pc-leden worden gedreven door ‘de liefde voor het
kerkje’. Je voelt de intimiteit zodra je binnenstapt, de eeuwen
lange geschiedenis is bijna tastbaar en bij elk concert verbaas
je je over de fantastische akoestiek.
De pc bestaat uit Ron van Hal, Marion Salemink, Stoni
Scheurer, Rina van Strien en Hinno Willems en ontwikkelt
activiteiten om de kerk van Aerdt
een belangrijke plaats in de dorpsgemeenschap te laten behouden.
Hoogtepunten zijn de jaarlijkse
Schuttersmis en het Midwinterfeest
in en rondom de kerk.

PC Buren
Idzerd Lautenbach:
‘Bijzonder om te zien hoe rondom kerk en toren mensen regelmatig
belangstelling tonen. Het is dan ook een bijzondere kerk met speciale
cultuurhistorie. Er is een nieuwe keuken geïnstalleerd
en deze is samen met vrijwilligers gereedgemaakt voor
gebruik. Wij zijn erg trots op het prachtige resultaat!’
De pc bestaat uit Douwe de Boer, Idzerd Lautenbach,
Tineke Everaarts en Christiaan Waterlander. Het kerk
gebouw wordt verhuurd als rouw- en trouwlocatie
en voor bijeenkomsten, congressen en cursussen.
Daarnaast organiseert de pc concerten en exposities,
en is de vaste locatie voor ‘Muziek in Buren’.
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Inleiding
Voor u ligt ons jaarverslag over 2019 – het jaar
waarin de stichting haar 45-jarig bestaan vierde.
Ook in dat jaar hebben we intensief nagedacht
over de vraag 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.
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 een platform ter ondersteuning van lokale
initiatieven die gericht zijn op behoud en toekomstig beheer van bijzondere kerkgebouwen, ook
wel ‘het eerste 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 kerkgebouw voor het dorp en de
gemeenschap, als baken van herkenning met zijn
maatschappelijke verbondenheid. Zo kan Oude
Gelderse Kerken haar kennis, kunde en expertise
beschikbaar maken en inzetten voor het ondersteunen van lokale initiatieven.
Daarnaast volgt de sogk in de toekomst – zoals
ze dat ook deed in 2019 – het tweede spoor, te
weten: het verwerven van religieuze monumenten
(onder bijzondere en speciale voorwaarden) met
de bedoeling die te behouden en beschermen.
In bijlage 1 kunt u meer lezen over onze missie
en doelstellingen.

De 10 van 2019
De stichting zet zich al 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 2019:
1. Publieksactiviteiten
2. Verwervingen
3. Onderhoud en restauratie
4. Educatie
5. Samenwerking
6. Kwaliteit
7. Vrijwilligers
8. Bestuur
9. Financiën
10. Toekomst.

PC Bronkhorst
Jaap Berenbak:
‘Het beheer van de kapel in
Bronkhorst is een boeiende
ervaring met trouwpartijen,
exposities en andere
gelegenheden in deze mooie
kapel.’
Jaap Berenbak vormt,
met steun van oud-pc-lid
Hans Klompenhouwer, de
huidige pc.
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1. Publieksactiviteiten

PC Drempt
Bertjan Agterberg:
‘Ik voel mij betrokken bij de Sint-Joriskerk in Drempt,
ondanks dat ik zelf niet kerkelijk ben, omdat het een
mooie, oude, beeldbepalende kerk is, ik overbuurman
ervan ben, mijn schoonfamilie al meer dan 200 jaar
op Wydorp woont, de kerk bij de dorpsgemeenschap
hoort, de kerk een functie kan hebben en behouden
‘naast’ het dorpshuis, de leuke mensen in de PC om
mee samen te werken en de contacten met de andere
PC’s en het bureau van Oude Gelderse Kerken.’
De pc bestaat uit Bertjan Agterberg, Gerrie
Dikker-Weijers, Daphne Bloemendaal, Gerrie
Uenk-Oosterink en Janny Wassink-Frederiks, met
ondersteuning van Seebe
Janssens voor pr. Zij
organiseren onder andere
kledingbeurzen, open
dagen en concerten.
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Publiekslezing 2019
Op zaterdag 23 maart vond de jaarlijkse
publiekslezing van de sogk plaats voor
onze donateurs, de leden van de Plaatselijke
Commissies en andere geïnteresseerden in de
Walburgiskerk te Zutphen. De bijeenkomst
werd goed bezocht (ca. 160 personen) en zeer
gewaardeerd. Onder de titel ‘Geloof in beeld; de
functie en betekenis van de middeleeuwse muuren gewelfschilderingen in de Walburgiskerk in
Zutphen’ bracht kunsthistoricus Paul le Blanc
een boeiend verhaal. Na een korte schets van
de middeleeuwse achtergrond besprak hij de
afbeeldingen telkens kort en bondig met de
nodige verwijzingen naar andere kerken met vergelijkbare voorstellingen. Veel heiligen die toen
een belangrijk onderdeel van de geloofsbeleving
vormden, passeerden de revue en hun specifieke
betekenis werd toegelicht. Door de regelmatig
ingelaste komische noten kreeg de voordracht
een gepaste lichtvoetigheid die goed in het gehoor
viel. Ook verwijzingen naar de realiteit van vandaag kwamen naar voren, bijvoorbeeld bij de uil
van Minerva. En de voorzichtige uitspraak dat
donateur worden van de sogk misschien tot een
volledige aflaat zou leiden, werd met veel gelach
ontvangen. Na het beantwoorden van enkele vragen uit het publiek was er een lunch, waarna er
nog gelegenheid was deel te nemen aan een korte
rondleiding langs de muurschilderingen, of een
kort bezoek te brengen aan de Librije.
Excursies
Ook dit jaar organiseerde onze excursiecommissie een voorjaars- en een najaarsexcursie.
De voorjaarsexcursie op zaterdag 25 mei ging
naar vijf kerken in de Bommelerwaard: de
Hervormde kerk te Bruchem, de Hervormde kerk
te Kerkwijk, de Ruïnekerk te Ammerzoden, de
Rooms-katholieke kerk te Ammerzoden en de
Hervormde kerk te Well. Oorlogshandelingen en
veranderd gebruik hebben in de loop der eeuwen

hun sporen in deze kerkgebouwen achtergelaten.
Hun huidige aanzien wordt mede bepaald door
de keuzes die gemaakt zijn bij de restauraties na
de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog.
De najaarsexcursie op zaterdag 28 september
bracht ons naar vier kerken in Joppe, Almen,
Laren en Lochem. In Joppe werd de fraaie O.L.V.
Tenhemelopnemingkerk uit 1866 bezocht.
Daarna was de van oorsprong middeleeuwse
dorpskerk in Almen aan de beurt, vervolgens de
dorpskerk uit 1835 te Laren en ten slotte de Grote
of Gudulakerk te Lochem.
De excursiecommissie wordt hartelijk bedankt
voor het vele werk dat zij voor de organisatie van
deze mooie excursies heeft verzet.
In en rond onze kerkgebouwen
De leden van de Plaatselijke Commissies van
onze kerkgebouwen hebben ook in 2019 weer
kans gezien om veel evenementen te organiseren.
Zo waren er concerten, lezingen, exposities, festivals en nog vele andere activiteiten. Hieronder
enkele voorbeelden:
• klassieke concerten in de kerkgebouwen in
Aerdt (met exposities), Buren, Drempt, Etten,
Leur, Hoog-Keppel, Rijswijk en Vorden (onze
gebouwen lenen zich daar uitstekend voor)
• exposities van beeldende kunst in de Kapel in
Bronkhorst en kunstexposities in Batenburg,
Etten, Kranenburg, Drempt, Kerk-Avezaath,
Steenderen
• een expositie ‘Brommers kieken’ in de
Remigiuskerk in Steenderen
• een nieuwjaarsbal in Groenlo
• orgelconcerten op het Baderorgel in de
Walburgiskerk in Zutphen
• kunstroute Buren B!zonder!
In ons blad Venster kunt u altijd een overzicht van
alle activiteiten vinden, met dank aan de vele vrijwilligers die deze activiteiten organiseren!
De Open Monumenten-dagen waren ook dit jaar
een succes. Waar mogelijk waren onze kerkgebouwen ‘open’ voor publiek, veelal met een

PC Etten
René Leijzer:
‘De leden van de PC wonen niet allemaal in Etten,
maar hebben wel een sterke band met het dorp; ze
zijn er geboren of hebben er gewoond. We zijn erg
blij met deze relatief grote groep mensen die hun
tijd beschikbaar stellen om ‘onze’ kerk ‘open’ en in
stand te houden. Ze zijn gedreven en bekend met
hun taken en deadlines, zodat projecten
voortvarend worden aangepakt en
voltooid.’
De pc bestaat uit Henk Eelderink,
Bert te Grotenhuis, Raymond Hilbers,
René Leijzer, Harrie Lubbers en
Sylvia Verheij. Het kerkgebouw wordt
verhuurd als rouw- en trouwlocatie,
daarnaast organiseert de pc concerten en exposities.

speciaal programma. In totaal hebben ca. 5700
mensen in dit speciale weekend een van onze
locaties bezocht.
Muziek in de Oude Gelderse Kerken
Tijdens het jubileumjaar zijn ook speciaal voor
deze gelegenheid gratis toegankelijke concerten
georganiseerd in al onze kerkgebouwen. Deze
concerten werden aangeboden aan de lokale
gemeenschap om onze 45ste verjaardag te vieren
én als een ‘dank u wel’.
De concertreeks onder het motto ‘Muziek in
de Gelderse Kerken’ begon op 18 mei in KerkAvezaath met de ‘Cathedral Anthems’, gezongen
door Cappella ad Fluvium, o.l.v. Peter-Paul van
Beekum en eindigde op 29 december in Rijswijk
met twee cellosonates van Bach, gespeeld door
Hanneke Rouw. Alle concerten waren een groot
succes! In totaal ontvingen we 1800 belangstel-
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lenden, die volop genoten hebben. Dat hoorden
we na afloop, bij een gezellige ontmoeting met
een hapje en een drankje.

Groenlo, Stichting Oude Calixtus
Ben Verheij:
‘Zeer prettig om van het College van
Kerkrentmeesters te horen dat de samenwerking met
Nick Lansink, die veel rockconcerten in de Oude
Calixtus organiseert, geroemd werd.’
Stichting Oude Calixtus bestaat uit Arjen de
Haan, Huub Hofstede, Koen Klein Tuente en Ben
Verheij. De SOC verhuurt de Oude Calixtus als
congresruimte, maar
ook voor evenementen
als Oktoberfest, Slag om
Grolle, Carnaval en de
taxatiedag Schatgraven.

Onze stichting zet zich maximaal in voor het
betekenisvol laten functioneren van onze historische gebouwen, door deze multifunctioneel
te gebruiken en beschikbaar te stellen. De kerkgebouwen zijn en worden verhuurd. Daarnaast
wordt een scala aan activiteiten georganiseerd.
Allemaal om de kerkgebouwen zo ook een goede
maatschappelijke betekenis te geven, in het hart
van de samenleving, als vitaal baken van stad en
dorp. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de
gemeenschap, het dorp en de regio. Zo wordt de
toegankelijkheid van het bijzondere kerkgebouw
voor de huidige en toekomstige generatie gewaarborgd.
Venster
Ons tijdschrift Venster verscheen ook dit jaar vier
maal (digitaal beschikbaar via www.archieven.nl).
Zoals gebruikelijk bevatte elke editie een hoofdartikel dat verband houdt met kerkgebouwen in
Gelderland. Afgelopen jaargang ging dat achtereenvolgens over:
• het Vera Icon in de Oude Kerk van Ermelo
• de Gudulakerk in Lochem
• het werk van Jacob Ydema in Gelderland
• het Flentrop-orgel in de Oude Calixtuskerk in
Groenlo.
Venster kent ook de vaste rubriek Agenda, waarin
concerten, exposities, voorstellingen, lezingen en
dergelijke in onze kerkgebouwen worden aangekondigd. Daarnaast besteedt het tijdschrift aandacht aan (bouw)werkzaamheden die in en aan
onze kerkgebouwen plaatsvinden. Ook worden
in Venster onze businesspartners vermeld. Het
bestuur van de sogk is de redactie zeer erkentelijk voor haar deskundigheid en inzet.
In april legde mevrouw drs. M. Witteveen-Jansen
haar werkzaamheden als wetenschappelijk
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redacteur van Venster neer. Zij maakte sinds
2010 deel uit van de redactie en droeg met haar
brede kunsthistorische kennis en haar jarenlange
redactie-ervaring bij aan de totstandkoming van
vele mooie edities van het tijdschrift. We zijn
haar veel dank verschuldigd. Mevrouw Witteveen
is opgevolgd door de heren drs. J.S. Krijnen en
dr. H.E. Wesselink.
Netwerkbijeenkomst en jubileumdiner business
partners
Het aantal leden van onze netwerkclub van
businesspartners was in het verslagjaar 27. Het
was goed om velen van hen te ontmoeten op 29
november. Op die dag hadden we onze business
partners uitgenodigd voor een gezellige, feestelijke ontmoeting in de Gudulakerk in Lochem,
samen met onze bestuursleden, de leden van
de Raad van Advies en onze vrijwilligers van de
Plaatselijke Commissies. Ook hier stonden we stil
bij ons 45-jarig jubileum. Aan het einde van de
middag werd een Italiaanse maaltijd geserveerd.

PC Haarlo
Henk Leever:
‘Hoe mooi is het om een schakel te mogen zijn in het
doorgeven van een monument aan onze kinderen.’
De pc Haarlo bestaat uit Dick van den Beld,
Gerrit Dekker, Henk Leever, Jan te Luggenhorst
en Ida Roekevisch. De Kluntjespot wordt
verhuurd als concert- en
expositieruimte, rouwen trouwlocatie. Verder
werkt de pc jaarlijks mee
aan o.a. een kunstmarkt
en andere culturele
activiteiten.

2. Verwervingen
In dit verslagjaar is op 4 april de Gudulakerk te
Lochem door de Protestantse Gemeente Lochem
officieel overgedragen aan onze stichting. Het
kerkgebouw blijft in gebruik voor de kerkdiensten
van de Protestantse Gemeente Lochem en de
inzet is om het kerkgebouw een centrale plaats en
een brede functie te blijven geven en te versterken voor de gehele gemeenschap van Lochem en
omgeving.
De eerste schriftelijke vermelding van een kerk in
Lochem dateert uit 1059, maar al in de negende
eeuw heeft vermoedelijk een eenvoudig rechthoekig schuurkerkje bestaan. Deze houten kerk is
aan het eind van de tiende eeuw vervangen door
een duurzamer gebouw. In de twaalfde eeuw
was sprake van een kleine tufstenen basiliek
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met een recht gesloten koor en een westtoren.
Deze romaanse kerk is in de veertiende eeuw in
fasen vervangen door een gotische constructie:
een compacte kruiskerk met basilicale opzet. In
1478 werd aan de kerk een toren toegevoegd. De
laatste grote externe verbouwing was waarschijnlijk na 1582, toen de kerk werd omgebouwd tot
hallenkerk. In 1615 kreeg het godshuis het zwaar
te verduren tijdens de stadsbrand, die Lochem
bijna geheel in de as legde; een jarenlange herstelperiode volgde. In de negentiende eeuw kreeg
de kerk een nieuw bankenplan en zijn de hoge
gotische vensters van gietijzeren ramen voorzien.
In 1976 kon de volledig gerestaureerde kerk weer
in gebruik worden genomen. De kerk is in 1966
aangewezen als rijksmonument.

PC Hoog-Keppel
Theo Koele:
‘Het besef dat door de eeuwen heen mensen zich
hebben bezig gehouden met het in stand houden
van het prachtige ensemble van kerk en landschap
motiveert de huidige PC om zich ook daarvoor in
te zetten. Als schakel in een ketting van zorg voor
dit gebouw. Wat een bijzonder idee dat duizenden
bezoekers je zijn voorgegaan, dat men daar alle
denkbare emoties heeft ervaren die zich tussen
geboorte en dood kunnen doen voelen.’
De Dorpskerk wordt door de lokale gemeenschap
van Hoog- en Laag-Keppel o.a. gebruikt voor
kerkdiensten, exposities,
concerten, familiefeesten en
informatiebijeenkomsten.
De pc, gevormd door Toon Folmer,
Klaas Govers, Jeen Jeninga, Ton
de Klerk en Theo Koele, is dan ook
een vertegenwoordiging van alle
dorpsbewoners, kerkelijk of nietkerkelijk.
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3. Onderhoud en
restauratie
Onderhoud aan eigendommen
De sogk heeft momenteel zestien kerkgebouwen,
één kapel, één synagoge en drie torens in eigendom. In totaal zijn dit 21 locaties / 24 monumentnummers. De staat van onderhoud van deze
objecten wordt regelmatig geïnspecteerd door
de Monumentenwacht Gelderland. Voor meer
informatie over onze gebouwen, zie onze website
www.oudegeldersekerken.nl.
Het onderhoud aan de kerkgebouwen hebben
we ook vorig jaar laten uitvoeren aan de hand
van een meerjaren-onderhoudsplan. Zo is aan de
kerkgebouwen in Bronkhorst, Steenderen, Aerdt
en de synagoge te Zutphen schilder- en voegwerk
uitgevoerd en is metselwerk gereinigd. Daarnaast
is in Aerdt het orgel gerestaureerd. In Etten
zijn balken hersteld. In Kerk-Avezaath moest de
akoestiek verbeterd worden. In Kranenburg zijn
diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
In Rijswijk moest de hemelwaterafvoer verbeterd

worden. In Leur zat er houtworm in de orgelkast.
In Steenderen was er stormschade aan dakpannen. Ook hadden we weer te maken met diefstal:
in Batenburg werd een koperen regenpijp gestolen en in Leur namen ze lood mee. Ook zijn alle
elektrische installaties in onze kerken gekeurd.
Restauraties
De restauratie en herinrichting van de
Walburgiskerk in Zutphen is op een klein
onderdeel na, afgerond. Alleen de toiletgroep en
keuken staan nog in de planning.
In Wageningen is de grote restauratie en her
inrichting van de Grote Kerk op de Markt in juni
gestart. Alles verloopt volgens de planning en
het ziet ernaar uit dat de werkzaamheden in juli
2020 afgerond zullen zijn.

PC Kerk-Avezaath

4. Educatie
In de afgelopen jaren hebben we lesprogramma’s
laten ontwikkelen over onze kerkgebouwen in
Buren/Kerk-Avezaath/Rijswijk Kranenburg/
Vorden, Leur/Wijchen en Groenlo. De opzet is
steeds dat de basisschoolleerlingen per groep,
onder begeleiding, een van onze kerkgebouwen
bezoeken. Daarvoor is 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, bekijken we momenteel op welke wijze
de educatieprojecten kunnen worden voortgezet,
bijvoorbeeld door het meer inzetten van digitale
middelen en het opleiden van vrijwilligers tot
begeleiders. Verder worden in Zutphen de mogelijkheden onderzocht voor ontwikkelen van educatief materiaal voor de Walburgiskerk / Librije,
in kader van ‘Reizen in de Tijd’ in samenwerking
met Erfgoed Gelderland.

Dick Grendel:
‘We hebben een paar bijzondere activiteiten gehad:
de tentoonstelling Oud Kerk-Avezaath (samengesteld
uit meer dan 800 ingezonden foto’s van 1900 tot
heden), de rommelmarkt Avezaath’s Allerlei en het
goed bezochte jubileumconcert 45 jaar Oude Gelderse
Kerken van Cappella ad Fluvium. Niet alleen het
publiek, maar ook het koor genoot zichtbaar. Buiten
de PC-leden zijn tijdens de Betuwse Torentocht zo’n
30 vrijwilligers actief. Plus de vaste vrijwilligers voor
het onderhoud van het terrein rondom de kerk en
de samenwerking met de kerkelijke gemeente! Ons
motto: Samen bereik je meer dan alleen!’
De pc wordt gevormd door Henk de Dreu, Bert
van Eck, Conny Gerritse, Dick Grendel, Nellie de
With en Arie van der Woerd en organiseert een
paar jaarlijks terugkerende
activiteiten, zoals de
Lambertusmarkt, de
Betuwse Torentocht, het
kerstconcert en exposities.
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5. Samenwerking
PC Kranenburg
Ton Rutting:
‘Het hoofddoel van onze PC is het behoud van
de oudste kerk van Pierre Cuypers. Daarnaast
ontlenen we als vrijwilligers veel energie, zingeving
en erkenning door de mooie gesprekken met de
bezoekers van het Heiligenbeeldenmuseum.’
De pc wordt gevormd door Hedwig Keurentjes,
Wim Nijenhuis, Bart Overbeek, Ton Rutting
en Miriam Smis, met ondersteuning
van Mary Mombarg voor Facebook. Het
Heiligenbeeldenmuseum
heeft jaarlijks wisselende
tentoonstellingen, verder zijn er wandelingen
en monumententochten
uitgezet.

Met Geldersch Landschap & Kasteelen
De uitvoering van een aantal beheerswerkzaam
heden (financiële administratie, secretariaat, bouwkundige ondersteuning, publiciteit, e.a.) is al vele
jaren ondergebracht bij de werkorganisatie van
het Geldersch Landschap & Kasteelen (glk). Deze
dienstverleningsovereenkomst, met een looptijd van
1 januari 2015 tot 31 december 2025, wordt regelmatig geëvalueerd. De sogk stelt de nauwe samen
werking 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 ‘bedreigd’ historische religieuze kerkgebouwen in eigendom heeft – vanzelfsprekend een
intensieve relatie met het provinciaal bestuur. De
stichting ziet zichzelf als partner van de provincie,
en ondersteunt de uitvoering van beleid. Ook dit
verslagjaar leidde dat tot diverse gesprekken met de
gedeputeerde en met medewerkers van de afdeling
cultuurhistorie.
De subsidie van de provincie was dit verslagjaar
hetzelfde als voorgaande jaren. Die bijdrage wordt
geheel gebruikt als (gedeeltelijke) vergoeding 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 2019 zijn we ook als stichting weer actief betrokken geweest bij activiteiten van de Erfgoed Alliantie;
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.
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6. Kwaliteit
Ondersteuning pc’s
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. Gedurende
2018 heeft Laury Schepers van communicatiebureau La Cometa deskundige ondersteuning
gegeven aan de leden van onze pc’s, die zij ook
allemaal bezocht heeft. Ook in 2019 konden de
pc’s zo nodig een beroep op haar doen, zij het in
mindere mate.
Roerend erfgoed
Tot nu toe hebben we de inventaris van zeven
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
en doopgerei. Het doel van de registratie van de
voorwerpen in de kerken is om de beheerders van
het kerkgebouw te ondersteunen bij het behoud
en beheer van de collectie.
In 2019 is de inventaris van onze kerkgebouwen
van Wageningen en Hoog-Keppel in kaart
gebracht; die van Steenderen, Bronkhorst,
Rijswijk, Etten en Drempt werden al eerder geregistreerd. In de komende jaren zijn de collecties
van andere kerkgebouwen van onze stichting aan
de beurt.
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 waarvoor de stichting de verantwoordelijkheid heeft. Het is van fundamenteel belang dat
deze orgels goed onderhouden worden. Daarnaast
moeten de orgels ook regelmatig worden bespeeld

PC Leur
Hugo van Capelleveen:
‘Dat ik al 42 jaar lid ben van de PC komt door mijn
interesse in historische gebouwen. De Dorpskerk
van Leur is ‘mijn’ kerkje, mijn troetelkind. Een
van de leukste activiteiten vind ik het geven van
rondleidingen, met de spontane reacties van
de bezoekers en het contact met mensen en de
schoolbezoeken van de lokale basisschoolleerlingen.’
De pc, bestaand uit Hugo van
Capelleveen, Johannes de Jong,
Hanny van de Koppel, Pim van Schaik
en Carel de Vor, heeft een prima
onderlinge samenwerking, waarbij
Hanny de contactpersoon is voor de
huwelijken.
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om ze, zeker na onderhoud en/of restauratie, in
optimale conditie te houden. De situatie van onze
kerkorgels is over het algemeen goed te noemen.

7. Vrijwilligers

PC Lochem
Martin Lamers:
‘Ik zet me in voor de Gudulakerk, omdat ik houd
van het gebouw: het majestueuze monument met
zijn geweldige akoestiek in het centrum van Lochem.
Steeds als ik in het centrum kom en de Gudulakerk
zie, denk ik: Kijk toch eens wat een prachtig
gebouw. Dat ik mijn steentje mag bijdragen aan het
gebruik en behoud ervan vervult me met trots en
dankbaarheid.’
De pc is een betrokken en actieve groep, met
zeer uiteenlopende persoonlijkheden, bestaand
uit Roelof Heringa, Boeije Jansen, Martin Lamers,
Sybren Tjepkema, George Udcoff,
Bart van Alten en Jitka Vrijman.
Juist die diversiteit maakt het
boeiend om samen te werken.
Een grote groep vrijwilligers zet
zich in: van de grote jaarlijkse
schoonmaak tot aanwezig zijn
bij openstellingen, van koffie
schenken tot taarten bakken, van
soep verkopen tot stofzuigen en
onderhoudsklussen. Geweldig om
dit zo samen te kunnen doen!
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Meer dan 375 vrijwilligers
In 2019 hebben in totaal ongeveer 375 vrijwilligers zich ingezet 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 monumenten in het hart van de samenleving. Wij zijn alle
vrijwilligers 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 plaatselijke 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 drie grootste kerkgebouwen (Oude Calixtus in Groenlo,
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.
De pc’s hebben dit jaar veel werk verzet om vanwege ons jubileumjaar de muziekevenementen te
organiseren in hun kerk. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor deze extra inzet!

In 2019 zijn in totaal 75 vrijwilligers actief
betrokken geweest als lid van een Plaatselijke
Commissie. Naast de vrijwilligers die de
Plaatselijke Commissie vormen, zijn bij iedere
locatie vrijwilligers actief die ondersteuning bieden aan de pc en bij activiteiten, zoals concerten
e.d. Hierbij gaat het om zo’n 300 vrijwilligers.
Samen hebben zij in totaal ca 45.000 bezoekers
ontvangen en hen de gelegenheid gegeven het
kerkgebouw te bezichtigen en zo de rijke cultuurhistorie te bewonderen. Onze vrijwilligers
vormen een onmisbare basis voor de stichting;
zonder hun inzet zou veel niet mogelijk zijn.
Jaarlijkse pc-dag
In 2019 hebben we niet, zoals gebruikelijk, een
jaarlijkse pc-bijeenkomst gehouden. De reden
was dat we vanwege ons jubileum op 29 november in de Gudulakerk in Lochem een feestelijke
middag inclusief gezamenlijk jubileumdiner
organiseerden, waarvoor ook de pc-leden waren
uitgenodigd.

PC Rijswijk
Liesbeth, Loes en Jolanda:
‘Heel fijn dat de kerk zo toegankelijk blijft voor alle
Rijswijkers.’
‘Het zorgde ervoor dat ik me een Rijswijker ging
voelen en dat ik meer leuke Rijswijkers leerde
kennen.’
‘Door mijn bezoekjes aan de kerk kwam ik met
mooie muziek in aanraking.’
Martinus Producties, bestaand uit Liesbeth
van Seumeren, Loes Wolf en Jolanda van de
Vathorst organiseren culturele activiteiten in de
Martinuskerk in Rijswijk, dit in overleg met Dik
Smits van pc Rijswijk. Met name concerten, maar
ook tentoonstellingen, meezing
middagen en
lokale, feestelijke activiteiten
zoals tijdens de
Jaarmarkt en
Monumentendag.

8. Bestuur
Bestuurssamenstelling
De samenstelling van de Raad van Bestuur is in
2019 enigszins veranderd. De heer mr. C.A.M.
Kleipool is per 1 april afgetreden en zijn plaats is
ingenomen door de heer mr. J. de Lange, voorheen notaris te Putten. Met dank aan de heer
Kleipool voor het vele werk dat hij voor de sogk
heeft gedaan.
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PC Steenderen
‘Steen-goed en nog goed voor de stenen ook!’
pc Steenderen, met Toos van Asselt, Jan Bijvank,
Peter de Bruijn, Ina Kets, Ali Klompenhouwer,
Menno Leistra, Tineke Roorda, Albert Scheper
en Soscha Spekkink, heeft allerlei mensen aan
boord, met verschillende interesses,
achtergronden en kwaliteiten,
maar met één doel: om de kerk
van Steenderen op de kaart van
het dorp te zetten en te houden.
Beroepskunstenaars en huisvlijt,
brommers en koren, orgelconcerten,
van alles komt er voorbij.

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 L. Uijl
Lid
mr. J. de Lange
Lid
W.H. Rohaan
Algemeen secretaris (geen bestuurslid):
drs. N. Peek
De samenstelling van de Raad van Advies is
eveneens veranderd. Met dank voor het werk dat
zij voor de sogk hebben gedaan, hebben we op
20 november afscheid genomen van mevrouw
dr. E.B.F. Pey en de heer G. Oldenbeuving.
Mevrouw Pey blijft nog wel redacteur van ons
blad Venster.
Er wordt nog gezocht naar opvolgers van hen.
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.W.R. Dekkers
		
drs. K. Emmens
		
W. Welmers
		
J.H. Vennevertloo

Wageningen, Stichting Grote Kerk Wageningen
‘Als bestuursleden van de SGKW zijn we druk doende
om de Grote Kerk Wageningen vanaf september 2020
weer, geheel gerestaureerd
en volledig ingericht, open te
kunnen stellen.’
Het bestuur van de stichting
bestaat uit Petra Caessens,
Frits Huijbers, Piet-Hein van
Spanje en Remco Zuijdgeest
met ondersteuning van
Femke Hamelynck.
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9. Financiën
Financieel beleid
De financiële positie van de Stichting Oude
Gelderse Kerken is goed en stabiel. Dankzij de
inkomsten uit provinciale en rijkssubsidies, donateursgelden, bijdragen van businesspartners, giften/legaten en goededoelen- en vermogensfondsen konden wij het afgelopen jaar weer een degelijk financieel beleid voeren. De exploitatieresultaten van vele kerkgebouwen vertonen een positieve
trend. En mede door de belangeloze inzet van
vele vrijwilligers kunnen we de kosten(stijging)
beperkt houden. Dank daarvoor!
Met betrekking tot ons vermogen zijn we gehouden aan een defensief beleggingsbeleid, hetgeen
samen met de huidige kapitaalmarktrente niet
resulteert in grote rendementen.
Verzekeringszaken
De verzekeringsportefeuille van onze stichting
is ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij
Donatus. Elk jaar hebben we te maken met schadeposten (voor eigen risico) die ontstaan door
diefstal, vandalisme en storm. Het kortingspercentage van deze onderlinge verzekeringsmaatschappij is in verband met enkele grote branden
bij haar leden dit jaar naar beneden bijgesteld.
Transparantie
Wij streven naar een transparante communicatie
met onze stakeholders via onze website en andere
kanalen. De jaarrekening met accountantsverklaring wordt gepubliceerd op onze website met een
toelichting van de penningmeester.
Onze stichting heeft de (culturele) ANBI-status,
hetgeen voor gevers fiscale voordelen oplevert.

Synagoge Zutphen
Het bestuur van de Nederlands Israëlische
Gemeenschap (nig) de Stedendriehoek, huurt
de Synagoge van sogk. Het is bijzonder dat
deze Synagoge, in 1879 gebouwd, na al die jaren
behouden is gebleven,
weliswaar sinds 1985 op
de bovenverdieping. Deze
mooie sjoel wordt gebruikt
voor diensten en lessen.
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10. Toekomst
Beleidsplan
Ook in 2019 hebben wij gewerkt volgens het
‘Beleidsplan van de Stichting Oude Gelderse
Kerken, 2018-2022’. Hierin hebben we uiteengezet 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.

Zutphen, Stichting Walburgiskerk Zutphen
Kees Vos:
‘De Walburgiskerk als plaats waar 1000 jaar lief en
leed is gedeeld en 1000 jaar geschiedenis ademt,
verdient voortdurende bewondering
en nodigt uit tot voortdurende
verwondering; die ervaring gun ik
iedereen.’
Het bestuur wordt gevormd door
Herman Krans, André Verburg, Kees
Vos, Gert Vrieze, met ondersteuning
van Anja Kuiken en Tim Wengelaar.
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Kernpunten van beleid
De kernpunten van ons beleid 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
• 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
(naamsbekendheid, 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 doelgroepen
• kerkbesturen daar waar mogelijk adviseren
en onder bepaalde omstandigheden met een
mogelijkheid een ‘veilige haven’ te 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
Oude Gelderse Kerken zet zich in om ook in
2020 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 de 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 samenleving. 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

Balans, verlies- en winstrekening
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Bijlage 3

Accountantsverklaring
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Beschrijvingen
van de gebouwen van de SOGK
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 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.
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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.

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.
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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.

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.
Grote of Sint-Gudulakerk, Lochem
(in eigendom sinds 2019)
De Grote of Sint-Gudulakerk in
Lochem is een driebeukige, laatgotische hallenkerk met driezijdig
gesloten koor, nevenkoor en een
half-ingebouwde toren. Van de oudste kerk resteren de twee meest
westelijke schippijlers (mogelijk eind
twaalfde eeuw). Het dwarsschip en
huidige koor dateren van rond 1400.
De toren bestaat uit vijf geledingen,
waarbij boven de ingang een spitsboogvenster is geplaatst. De toren
wordt bekroond met een ingesnoerde
naaldspits, die in 1903 aan de kerk
is toegevoegd ten behoeve van een
carillon. Spitsboogvensters komen
ook in de zij- en achtergevel terug, die
worden afgewisseld met steunberen.
Het plafond van de kerk bestaat uit
kruisribgewelven en stergewelven.
In de kerk is zowel een hoofdorgel
uit 1758 (gemaakt door Gilman) als
een koororgel uit 1807 (gemaakt door
Quellhorst) aanwezig. Een bijzonder
inventarisstuk is een meer dan duizend jaar oude gedachtenissteen: een
dikke zandstenen plaat, met in licht
reliëf een menselijke figuur in een
biddende houding. Daarnaast bezit
de kerk verschillende middeleeuwse
muurschilderingen, waaronder een
grote, fragmentarisch bewaarde afbeelding van het Laatste Oordeel.

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 blikseminslag. 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

25

4

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
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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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