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De drukke zomerperiode met de vele
vakantiegasten uit de omgeving die het
museum bezochten ligt achter ons en de
herfst ligt in het verschiet.
Tijdens het Monumentenweekeinde waren
wij geopend en vertoonden de film over de
restauratie van de kerk die is ingezonden voor
het Erfgoedfestival “Gemaakt in Gelderland”.
Op 25 september staan wij met de Stichting
Oude Gelderse Kerken en veel gasten stil bij de
(feestelijke) voltooiing van die restauratie. Prof.
mr. Pieter van Vollenhoven is
bereid gevonden om hierbij aanwezig te zijn
en wij ervaren dat als een grote eer!
Komt u zich de komende maand zelf op de
hoogte stellen van de metamorfose die de
kerk zowel buiten als binnen heeft ondergaan,
waaronder het aanbrengen van de natuurstenen kruisbloemen op de punten van de
transeptgevels en het gedeeltelijke herstel van
de polychromie (veelkleurige beschildering) in

de originele kleuren die Pierre Cuypers destijds
gebruikte. Op zaterdag 24 oktober zijn wij
tijdens de Gelderse Museumdag geopend en
gebruiken die dag weer voor een grote verkoping van devotionalia in de achter de kerk
gelegen kloostertuin. Een week later sluit dan
het museumseizoen en combineren de vrijwilligers dit met een verdiend dagje uit.
Toch is er weinig tijd voor rust, want direct na
Sinterklaas gaat het museum weer open met
de traditionele kerstgroepententoonstelling
met prachtige groepen uit onze eigen collectie, uit de collectie van Wim Vellinga en Nelly
Geerlings uit Heemstede en een bruikleen
van kerstgroepen (zie foto) van de in 2014
overleden Riet Koot, die zijn nagelaten aan de
Stichting tot behoud van erfgoed rond kerst –
Nederland. Het vorig jaar gemaakte klankbeeld
over Driekoningen zal dan ook weer worden
vertoond. Ook moeten de vrijwilligers nog
flink aan de slag om de sacristie, die in het verleden als filmzaaltje is gebruikt, een nieuwe in-
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richting en een goede opknapbeurt te geven.
Het is duidelijk dat wij dit jaar hoge kosten
hebben en deze verbeteringen alleen kunnen
realiseren met en dankzij uw blijvende steun.
Graag ontmoeten wij u de komende tijd om
dit alles te laten zien!
Ton Rutting
Voorzitter

Bestuur weer op
volle sterkte
Door het toetreden tot het bestuur
van Carla Hartelman bestaat dit weer
uit 7 personen. We prijzen ons gelukkig dat ze het werk van haar vader
op deze wijze wil blijven voortzetten.
Het bestuur bestaat nu uit, zoals op
de foto v.l.n.r.
Wim Nijenhuis gebouwen en onderhoud, Ton Rutting voorzitter, Carla
Hartelman design en inrichting tentoonstelling, Jan van Heugten collectiebeleid, Hedwig Keurentjes secretariaat, Bart Overbeek PR en Marketing en
Ruth Maatman financiën.

100.000ste bezoeker heiligenbeeldenmuseum
Het liet even op zich wachten maar op Bevrijdingsdag in de middag, begeleid door
een hevige regenbui, passeerde Mevr. Van
Gerven uit Nuenen als 100.000 betalende
bezoekster de kassa van ons museum.

nogmaals de grote belangstelling aan die er
bestaat voor het religieuze erfgoed bijeengebracht in ons Heiligenbeeldenmuseum.
Begonnen in 2000 met een bescheiden bezoekersaantal, mochten we in het vijftiende
seizoen de 100.000 bezoeker begroeten.

Het vele werk dat werd en wordt verricht
door de vele vrijwilligers mag hierbij niet
ongenoemd blijven.
Op de foto: In het midden Ton Rutting met
boek voor Mevrouw van Gerven, geheel
rechts

De krasse 90 -jarige was op uitnodiging van
en met haar kleindochter en vriend naar Vorden afgereisd om het Heiligenbeeldenmuseum te bezoeken. Ze was ook zoals ze zei een
kleine verzamelaar en dus erg geïnteresseerd
in heiligenbeelden. Voorzitter Ton Rutting en
bestuurslid PR Bart Overbeek verwelkomden
haar en overhandigden haar enkele museumpresentjes, waaronder het boek Heiligen
in het Oosten. Ze was erg onder de indruk
van de prachtige verzameling, het mooie
klankbeeld en de uitstraling van het museum
in de monumentale Cuyperskerk.
Het bovenstaande bezoekersaantal toont

Journaal vanaf maart 2015
• 22 maart overlijden op 88
jarige leeftijd van Wilhelmien
Huitink, bezorgers Nieuwsbrief
en vrijwilligster van het eerste
uur. Haar begrafenis heeft op 27
maart plaatsgevonden.
• Op 1 en 2 april schoonmaken
van het museum en uitleg over
de thematentoonstelling 2015
in de klankbeeldruimte
• 2de paasdag 6 april
opening seizoen 2015. Er was
veel belangstelling voor, o.a.
omroep Gelderland besteedde
er aandacht aan.

• 23 april ontvangst Kerststal
uit Schotland, familie Jacobsen brengt deze zelf. Deze zal
tijdens de a.s. Kerstgroepententoonstelling te bewonderen
zijn. (foto)
• 5 mei bezoek 100.000 betalende bezoekster. De krasse
90 jarige Mevr. Van Gerven uit
Nuenen viel de eer te beurt om
uit handen van onze voorzitter
enkele presentjes in ontvangst
te nemen.
• Woensdag 20 mei vond de
opleveringsvergadering van de
restauratie plaats.

• Vrijdag 12 juni opening
Erfgoedfestival gemaakt in Gelderland te Ulft. Wij als museum
dragen hier ons steentje ook
aan bij d.m.v. de DVD “Meesterschap in ambachtelijk vakmanschap”.
• Zondagmiddag 28 juni verzorgde het koor Kwart over 60
een optreden in het museum.
De kerkelijke muziek stond
centraal.
• Donderdag 9 juli Goed bezochte vrijwilligers bijeenkomst
met vertoning van de DVD
“Meesterschap in ambachtelijk
vakmanschap”

UITNODIGING
Voltooiing van de restauratie van
de ANTONIUS-VAN-PADUAKERK / HEILIGENBEELDENMUSEUM
Het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken en van het Heiligenbeeldenmuseum nodigen u
van harte uit ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van de Antonius-van-Paduakerk
in Kranenburg/Vorden op vrijdag 25 september a.s. van 15.40 tot ca. 18.30 uur,
in aanwezigheid van prof.mr. Pieter van Vollenhoven. U bent welkom vanaf 15.00 uur.

Omvangrijke restauratie
Sinds begin 2014 hebben diverse gedreven vakdeskundigen hard gewerkt aan de
omvangrijke restauratie van de kerk, die
vooral aan de buitenzijde (daken, de leien,
de ramen, het Angelustorentje, metselwerk)
maar ook de binnenzijde (timmerwerk,
elektra, uurwerk en polychromie) hoogst
noodzakelijk was. Deze restauratie, met een

budget van € 750.000, is mogelijk gemaakt
door financiële bijdragen van diverse
fondsen, onder andere van het Prins Bernard
Cultuurfonds, de Gravin van Bylandt Stichting en een substantiële bijdrage van een
organisatie die het behoud van erfgoed een
warm hart toedraagt. De provincie Gelderland stelde € 500.000 beschikbaar uit het
programma Robuuste Investeringsimpuls.

Bijzondere details
Tijdens de restauratie zijn de kruisbloemen, die
tijdens de Tweede Wereld oorlog verloren waren gegaan, aan de hand van oorspronkelijke
tekeningen opnieuw gemaakt en geplaatst.
Ook is op basis van historisch beeldmateriaal
een klein deel van de polychromie (veelkleurige beschildering) teruggebracht, zoals Pierre
Cuypers die oorspronkelijk ontworpen heeft.

Over het hele restauratieproject is een film
gemaakt met aandacht voor het kwalitatief
hoogwaardig ambachtswerk, dat essentieel
is voor het behoud van monumentaal erfgoed. Deze film is recentelijk ingezonden als
bijdrage aan het Erfgoedfestival ‘Gemaakt in
Gelderland’ en zal tijdens deze bijeenkomst
worden gepresenteerd

Programma
Na het officiële gedeelte willen wij graag
samen met u het glas heffen op de realisatie
van dit bijzondere project én op de toekomst
van het Heiligenbeeldenmuseum. Het is een

mooi moment om met elkaar van gedachten
te wisselen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een toelichting te krijgen op de
uitgevoerde restauratiewerkzaamheden.

R.S.V.P. vóór 23 september 2015 via info@heiligenbeeldenmuseum.nl of
pr@heiligenbeeldenmuseum.nl
Aanmelding is verplicht (opgave aantal en namen personen en organisatie).
Er kan naar uw identiteitsbewijs gevraagd worden.
U dient om 15.40 uur uw plaats te hebben ingenomen

Grote verkoopdag op de Gelderse museumdag
Zaterdag 24 oktober is er weer de Gelderse museumdag.
Het Heiligenbeeldenmuseum is op deze dag extra geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Op deze zaterdag wordt er een GROTE VERKOOP gehouden van religieuze
voorwerpen, te denken valt aan: Beelden van Heiligen, Boeken,
Engelen, Schilderijen, Kruisbeelden etc.
Een bezoek aan ons museum op deze Gelderse
museumdag is zeker de moeite waard!
De aangepaste toegangsprijs bedraagt die dag
voor alle deelnemende musea € 1,00.
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Kerstgroepententoonstelling
Op zondag 6 december gaat
het museum weer open met
de nieuwe kerstgroepententoonstelling.
Naast veel groepen uit de
eigen collectie, waaronder de
bij de kerk behorende groep
in grotopstelling, worden dit
jaar de mooiste groepen van

Wim Vellinga en zijn vrouw
Nelly Geerlings uit Heemstede
tentoongesteld. Zij zijn beide
enthousiaste verzamelaars en
leden van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep.
Ook zijn er veel groepen uit de
nalatenschap van Riet Koot te
bewonderen die in bruikleen

Colofon
Heiligenbeeldenmuseum
Ruurloseweg 101
7251 LD Kranenburg-Vorden
Telefoon (0575) 55 64 88 (tijdens openingstijden)
Website: www.heiligenbeeldenmuseum.nl
IBAN NL97RABO0327478748
Secretariaat:
Schoneveldsdijk 2, 7251 LE Vorden
Tel. (0575) 55 67 57
PR-commissie/redactie
Marleen Mokkink, Jan Holtrigter en Bart Overbeek
Redactie-adres:
Bart Overbeek,
Ganzensteeg 2
7251 LC Vorden
Tel. (0575) 55 64 71
Email: pr@heiligenbeeldenmuseum.nl
Openingstijden:
2015: t/m donderdag 29 oktober iedere dinsdag, donderdag en
zondag van 11.00 tot 17.00 uur en de Gelderse Museumdag zaterdag 24 oktober.
Kerst op de Kranenburg: Vanaf 6 december t/m zondag 10 januari
2016, iedere dag behalve 1ste kerstdag en nieuwjaarsdag.
2016: vanaf 28 maart 2de paasdag t/m zondag 30 oktober en 2de
pinksterdag.

Druk: Weevers, www.weevers.nl

zijn afgestaan door de Stichting tot behoud van erfgoed
rond kerst – Nederland. Bijzonder is een dit jaar verkregen
groep uit een Nederlandse
kerk die via Nieuw Zeeland
en Schotland weer in ons
museum is gekomen. Helaas
was de groep beschadigd maar
is recent door Fons Rouwhorst

en Ineke Heinen gerestaureerd.
Het afgelopen jaar gemaakte
klankbeeld over Driekoningen
wordt ook dit seizoen weer
vertoond. De tentoonstelling
duurt tot en met zondag
10 januari 2016. Meer actuele
gegevens vindt u t.z,t, op de
website.

Optreden muziekpraktijk Tonica
Zondagmiddag 25 oktober verzorgt muziekpraktijk
Tonica een optreden in ons museum.
Esther van der Heijden, de dirigente, wil haar zangleerlingen, sommigen zijn nog beginners en anderen
goeie gevorderden, een keer de gelegenheid geven in een
ruimte met een goede akoestiek te zingen. Over de aanvang en het repertoire volgen nog nadere mededelingen
via pers en website.

Deelname aan kerstmarkt
op de Kranenburg
Op zondag 13 december organiseert Kranenburgs
Belang in samenwerking met het Klooster van
Kranenburg een Kerstmarkt.
Het Heiligenbeeldenmuseum heeft zijn deelname
hieraan ook toegezegd. We proberen evenals op de
Gelderse museumdag diverse religieuze voorwerpen,
kaarten en kerstgroepjes te verkopen.

