
Het is inmiddels september en we kunnen 
constateren dat de ICONEN-tentoonstelling 
Vensters van de Hemel een goede belang-
stelling krijgt. Mocht u nog niet zijn geweest: 
Tot en met zondag 30 oktober heeft u nog 
de gelegenheid om deze mooie tentoonstel-
ling met ruim 100 iconen van Hennie Oude 
Middendorp te bezoeken en wellicht heeft 
u ook de mogelijkheid om op zaterdag 22 
oktober tijdens de Gelderse Museumdag uw 
gezicht te laten zien, want op die dag wordt 
tevens de jaarlijkse verkoopdag van devoti-
onalia van het museum gehouden, waarbij 
deze keer veel kerstgroepjes en schilderijen 
worden aangeboden.

Ook de voormalige sacristie in de kerk is dit 
voorjaar fl ink onderhanden genomen en 
inmiddels volledig gerestaureerd. Helaas 
hadden wij in juli te maken met een bliksem-
inslag in de toren van de kerk. De bliksem-
afl eider functioneerde gelukkig goed: geen 
brand maar wel veel inductieschade door 

de daarmee gepaard gaande grote span-
ningsverschillen op het elektriciteitsnet. Het 
torenuurwerk, de wijzerplaatverlichting, de 
beveiligingsinstallatie, de telefooninstallatie 
en een aantal vitrineverlichtingen gaven de 
geest en moesten worden vervangen: een 
onverwachte schadepost!
In november krijgen onze vrijwilligers maar 
weinig rust: vervanging van de elektrici-
teitskabels en de tafelopstelling aan de 
rechterzijde(straatzijde) van de kerk moeten 
direct plaatsvinden, alvorens de kerstgroe-
pententoonstelling wordt ingericht.  Dit jaar 
staan topstukken uit de uitgebreide verza-
meling van Ida en Peter Diemer uit Veenen-
daal centraal. Daarnaast worden o,a, recent 
verworven grote kerstgroepen uit b.v. de 
inmiddels gesloten Andreaskerk in Brummen  
geëxposeerd en wordt aandacht besteed 
aan het met de Kerst verbonden thema: de 
Vlucht naar Egypte. Vanaf vrijdag 9 december 
bent u van harte welkom  en neem vrienden 
of kennissen mee! Meer informatie kunt u 

binnenkort op onze inmiddels vernieuwde 
website vinden.
Ook onze gidsen krijgen extra werkdruk 
omdat zij vanaf begin september 4 dagen op 
cursus gaan om hun taken nog professione-
ler te kunnen uitvoeren. Chapeau voor hun 
belangeloze inzet!
Namens onze 75 vrijwilligers wil ik u graag 
bedanken voor uw trouwe steun en hopen 
wij u de komende maanden in ons museum 
te mogen begroeten.

Ton Rutting
Voorzitter
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Kerstgroep uit de collectie van Ida en Peter Diemer



In de periode tot de opening op 
2de paasdag zijn er weer vele 
werkzaamheden verricht o.a. het 
opknappen van de sacristie en het 
aanbrengen, aan de noordzijde 
in de kerk, van het polychromie 
schilderwerk door Katherine Kolff. 
Hiervoor hebben we een finan-
ciele bijdrage ontvangen van een 
van onze vrijwilligers. 

• Zaterdag 12 maart NL Doet 
dag, aan de voorzijde zijn 
nieuwe tegelbandjes, geplaatst, 
grind gestort, etc. Hierdoor is 
de verbinding met de pastorie 
weer hersteld

• Donderdag 17 maart vrijwil-
ligersavond in het klooster met 

lezing door dr. Sterringa over de 
H. Brandaan

• Vrijdag 18 maart zeer goed 
geslaagd Iconenmenu met plm. 
60 deelnemers

• Zaterdag 19 maart al eerste 
bezoekers voor het museum, 40 
deelnemers wandeltocht Herv. 
Kerken in de regio

• Maandag 21 maart schoon-
maken museum en laatste 
inrichting voor opening

• 2de Paasdag 28 maart ope-
ning seizoen 2016, door onze 
voorzitter Ton Rutting en Henny 
Oude  Midden dorp

Journaal vanaf 1 maart 2016

Jongerenaktiviteit Gelderse Museumdag - Verleg je grenzen!

• 28 mei deelname markt de 
Werf en ontvangst 1000 euro als 
bijdrage aan het boek, Vensters 
van  de hemel

• 25 juni  opening van de Cuy-
pers pastorie, waarvoor we als 
museum de “opvanglocatie” 
waren en de openingstoespra-

ken plaatsvonden. Het leverde 
ons ca. 200 bezoekers op.

• Woensdag 20 juli Blikseminslag 
op de toren heeft ons veel werk 
en de nodige schade opge-
leverd, alle schade is nog niet 
hersteld.

• Maandag 26 september Cur-
susdag van ” Rondleider naar 
begeleider” voor 4 van onze 
gidsen en nog 12 andere gidsen 
uit andere Gelderse musea in 
onze filmzaal

Dingen van vroeger bewaren. Dat gebeurt in vele musea in de wereld. Ook in ons Heiligenbeeldenmuseum. Want ook daar wordt een stuk ver-
leden bewaard. Een collectie van ongeveer 1600 beelden van heiligen die vroeger een belangrijke plaats hebben gehad in kerken, kloosters en 
huizen. En ook in de levens van vele gelovigen. En die dat voor velen ook nog altijd hebben. Zo zorgt het museum er voor dat ze in de toekomst 
blijven bestaan. En zelfs dat het kerkgebouw, de Antoniuskerk, die rond het jaar 1860 is gebouwd, er nog steeds staat. En niet na het jaar 2000, 
na de sluiting van de kerk, is gesloopt. 
We nemen u mee naar een ongewone plek, namelijk naar een van de depotruimtes van het museum. Daar staan een stuk of dertig bijna een 
meter grote antieke beelden van de kerstgroep die ooit in de ateliers van Pierre Cuypers, de grote bouwheer, zijn ontworpen en vervaardigd. 
Pierre was namelijk niet alleen een beroemd architect van grootse bouwwerken als het Rijksmuseum in Amsterdam en vele tientallen grote 
kerkgebouwen. Hij ontwierp met zijn medewerkers in Roermond ook bijna alle voorwerpen die voor de inrichting van een kerk nodig waren. 
Cuypers was zelf een begaafde beeldenontwerper. Hij zou, zo gaat het verhaal, voor één van de herders en de oudste van de drie koningen in de 
kerstgroep zelf model hebben gestaan. 

Waarom vertellen we dit verhaal over deze prachtige ‘Kerstgroep van Cuypers’?  Omdat eind deze maand het museum een tijd wordt gesloten. 
Voor de vrijwilligers begint direct daarna weer een drukke tijd. Want dan worden in het museum honderden kerstgroepen opgesteld die door 
kunstenaars uit vele landen van de wereld zijn gemaakt. Verzamelaars stellen die groepen beschikbaar zodat duizenden bezoekers straks in de 
decembermaand kunnen genieten van ‘Kerst op de Kranenburg’. En ook de beelden van ‘de Kerstgroep van Cuypers’ worden dan tevoorschijn 
gehaald en opgesteld in een grot die wordt  opgebouwd in de kerk. Een aantal vrijwilligers zorgt voor de opbouw. Zoals dat al sinds mensen-
heugenis, misschien wel circa een eeuw, elk jaar in de Antoniuskerk gebeurt. Een mooie traditie die door de bewoners van het kerkdorp in ere 
wordt gehouden. 
Intussen kunt u deze maand dus nog genieten van wat er nu nog in het museum is te zien. Zoals van een collectie van circa honderd kleurrijke 
iconen en van de vele heiligenbeelden die de kerk nu nog bevolken. De iconen, geschilderde portretjes van heiligen, zijn vervaardigd door Hen-
nie Oude Middendorp uit Hengelo(O).  Er is  ook een fraai, in kleuren uitgevoerd Iconenboek beschikbaar waarin alle iconen zijn afgebeeld.
Harry van Rijn

Kom en maak jouw eigen icoon!
Nooit geweten wat een icoon is en nu maak je er zelf een! Jongeren onder de 12 jaar 
kom ook op 22 oktober naar het Heiligenbeeldenmuseum en maak daar jouw eigen 
icoon. (Een icoon is  afbeelding van een Heilige, zoals deze in de kerken vereerd 
wordt.) 
Nu denk jij natuurlijk hoe maak je een icoon? Daarover hoef jij je geen zorgen te 
maken. Wij zijn er om jou daarbij te helpen. 
Zien wij jou op 22 oktober?

Een museum waar ‘de 
Kerst’ wordt bewaard



Iconenretraite

Donateursaktie
Sinds de oprichting van onze Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg en de start van het Heiligen-

beeldenmuseum heeft een groot aantal donateurs, waaronder u,  wezenlijk bijgedragen aan het behoud  van 
de Antonius van Paduakerk en de succesvolle ontwikkeling van het Heiligenbeeldenuseum. Alleen met de 

inkomsten van museumbezoekers is het onmogelijk een balans tussen uitgaven en inkomsten te bereiken.  In 
de afgelopen 2 jaar heeft het bestuur veel werk moeten verzetten om het donateursbestand te actualiseren, 

machtigingen aan te passen en van iedere donateur het IBAN-rekeningnummer in het bestand te krijgen. Om 
deze trend om te buigen heeft het bestuur besloten om door middel van een gerichte actie, via onze vrijwilli-

gers, het aantal donateurs te vergroten.

Waar wij destijds gestart zijn met bijna 600 donateurs zijn er nu – 15 
jaar later – bijna 200 donateurs verdwenen, in hoofdzaak door over-
lijden of verhuizing. De realiteit is dat donateurs veelal van oudere 
leeftijd zijn. Ook hebben veel donateurs hun jaarlijkse bijdrage in de 
afgelopen jaren niet  aan de infl atie aangepast of om andere reden 
naar boven bijgesteld. Het aantal nieuwe donateurs heeft geen gelijke 
tred kunnen houden met het aantal dat is uitgeschreven. Hoewel via 
folders, website en op andere wijze is geprobeerd om nieuwe dona-
teurs te winnen blijkt dat niet zo succesvol. Nu wij de afgelopen jaren 
door o.a. restauratie en herinrichting veel kosten hebben gemaakt is 
het dringend nodig om onze inkomsten te vergroten.

Omdat onze Stichting door de Belastingdienst is aangewezen als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kunnen giften van de 
belasting worden afgetrokken en door de Geefwet 2012 is het zelfs zo 
dat deze tegen 125% als aftrekpost kunnen worden opgevoerd omdat 
onze Stichting ook een culturele ANBI is. Dit betekent dat van de 
bruto gift veelal ruim 60% door de Belastingdienst wordt betaald en 
uw nettobijdrage minder dan 40% van uw gift bedraagt.

Via deze Nieuwsbrief willen we u ook in kennis stellen van deze 
aktiviteit en misschien is het voor u aanleiding uw bijdrage in voor ons 
positieve zin nog eens te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Ton Rutting
Voorzitter 

Wat zou mooier als op stil plekje in huis een authentieke handge-
maakte icoon zou staan. Het liefst zelf gemaakt. Deze mogelijkheid 
wordt u geboden tijdens een bijzonder arrangement: de iconenre-
traite. Dit arrangement, dat de iconententoonstelling afsluit, wordt 
u aangeboden door het Heiligenbeeldenmusuem, het Klooster van 
Kranenburg en de Cuyperspastorie.De retraite begint op maandag 
21 november om 10.00u. U leert hoe u op traditionele wijze, stapsge-
wijs een icoon schildert. Tijdens het verblijf krijgt u alles wat u nodig 
heeft voor het schilderen. Door de opbouw van het programma is de 
icoon op donderdagavond voltooid. Op vrijdagmorgen sluiten we 
de retraite af met een ritueel, waarin alle iconen worden gezegend.
Deze retraite wordt begeleid door Ton Kaal (ervaren icoonschilder en 
kenner van de oosters-orthodoxe spiritualiteit) en Henk van den Berg 
(ervaren retraitebegeleider en bewoner van de Cuyperspastorie).De 
prijs is normaal € 695,-. Voor de lezers van deze Nieuwsbrief is er een 
aantrekkelijke korting en bieden wij deze retraite aan voor 
€ 595,- (volpension en alle materiaal inbegrepen).Informatie en op-
gave: http://www.cuyperspastorie.nl/agenda/icoonschilderen Bellen 
kan ook. Henk van den Berg, 06 12900469

Kerstgroepen/beelden verkoop op Gelderse 
Museumdag
Zaterdag 22 oktober is weer de Gelderse Museumdag. Het Heiligenbeeldenmuseum is op 
deze dag extra geopend van 11 tot 17 uur, de entree bedraagt die dag € 1,00.

Op deze dag is er een grote verkoop van Kerstgroepen, ruim 150 exemplaren aanwezig, beelden 
en religieuze voorwerpen. Een bezoek aan ons museum is, op deze Gelderse Museumdag, zeker de 
moeite waard.

GROTE VERKOOP!

Te verkopen kerstgroep



Colofon
Heiligenbeeldenmuseum
Ruurloseweg 101
7251 LD Kranenburg-Vorden
Telefoon (0575) 55 64 88 (tijdens openingstijden)
Website: www.heiligenbeelden museum.nl
IBAN NL97RABO0327478748

Secretariaat: 
Schoneveldsdijk 2, 7251 LE Vorden
Tel. (0575) 55 67 57

PR-commissie/redactie
Jan Holtrigter en Bart Overbeek

Redactie-adres: 
Bart Overbeek, 
Ganzensteeg 2
7251 LC Vorden 
Tel. (0575) 55 64 71 
Email: pr@heiligenbeeldenmuseum.nl

Openingstijden:
2016: t/m zondag 30 oktober, iedere dinsdag, donderdag en zondag 
van 11.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag 22 oktober Gelderse 
museumdag
Kerst op de Kranenburg: van vrijdag 9 december t/m zondag 8 
januari 2017, iedere dag behalve 1ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Druk:  Weevers, www.weevers.nl

Kerstgroepententoonstelling 2016/2017

Op zondag 11 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.

De Kranenburger kerk,
Zonder mis,
Met Cuyperswerk,
Wat niet vergeten is!

Zonder mis,
Maar het geloof leeft,
Wat men niet vergeten is,
Wat men dan ook beeldend 
weergeeft!!

Maar het geloof leeft,
In beelden en iconen,
Wat men dan ook beeldend 
weergeeft,
Om God te belonen!
 
In beelden en iconen,
De Kranenburger kerk,
Om God te belonen,
Met Cuyperswerk!!

Het kloosterleven,
Wijden,
Aan God gegeven,
Jezelf bevrijden!
 
Wijden, 
Met heel je hart,
Jezelf bevrijden,
Van aardse smart!

Met heel je hart,
Op deze aarde,
Van aardse smart,
Met toegevoegde waarde!

Op deze aarde,
Het kloosterleven,
Met toegevoegde waarde,
Aan God gege-
ven!
(Gerrit van de 
Berkt, bezoeker 
aan ons museum 
en gast in het 
Klooster) 

Deelname aan kerstmarkt 
op de Kranenburg

Kranenburg
Op vrijdag 9 december gaat 
het museum weer open met de 
nieuwe kerstgroepententoon-
stelling. Naast veel groepen 
uit de eigen collectie, waaron-
der de bij de kerk behorende 
Cuypersgroep in grotopstelling, 
staan dit jaar centraal topstuk-
ken uit de uitgebreide verzame-
ling van Ida en Peter Diemer 
uit Veenendaal. Zij zijn beiden 
enthousiaste verzamelaars 
en leden van de Vereniging 
Vrienden van de Kerstgroep.  
Daarnaast worden o.a. recent 

verworven grote kerstgroepen 
uit b.v. de inmiddels gesloten 
Andreaskerk uit Brummen 
tentoongesteld. Aan het met 
de Kerst verbonden thema “ 
de Vlucht uit Egypte” wordt dit 
jaar extra aandacht geschon-
ken. Ook kan men dit jaar het 
klankbeeld over de Drieko-
ningen weer bewonderen. De 
tentoonstelling duurt tot en 
met zondag 8 januari 2017. 
Meer actuele gegevens vindt u 
te zijner tijd op de website. 

Tentoon te stellen kerstgroep.


