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Voorwoord Voorzitter
De Mariatentoonstelling die nog tot 1
november te bezichtigen is, kent een uitstekende belangstelling. Vooral bezitters
van de museumkaart weten de weg naar
ons museum goed te vinden en de verruimde openstelling naar 6 (mid)dagen
per week heeft eveneens een positieve
invloed. Er is veel waardering voor de
inrichting van deze expositie maar ook
komen er veel complimenten binnen voor
de inzet en service van onze vrijwilligers
en dat vinden wij ook belangrijk! Voor
wie nog niet is komen kijken nog een
goede gelegenheid om ons museum
te komen bezoeken, bij voorbeeld op
zondag 20 oktober of zondag 27 oktober.
Op 20 oktober treedt ook het Gregoriaans Koor uit Luttenberg op en zingt dan
gregoriaanse gezangen en Marialiederen.
Op 27 oktober zal Erik Kolen uit Geldrop
een interessante presentatie houden over
Maria in Brabant en daarbuiten.
Daarna is het weer wachten tot 6 december
als de nieuwe kerstgroepententoonstelling,
waarin Jacob Graansma zijn oude kerstgroepen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
tentoonstelt, aangevuld met groepen uit
onze eigen collectie, weer van start gaat. De
drukke afgelopen periode kreeg een extra
accent door twee succesvolle muzikale optredens die mede in het teken stonden van
het 45-jarig bestaan van de Stichting Oude
Gelderse Kerken. In nagenoeg alle kerken
van die Stichting werden optredens verzorgd
waarvan veel mensen hebben genoten. Ook
de jaarlijkse verkoopdag die traditiegetrouw
op zaterdag 14 september - tijdens het Monumentenweekeinde – werd gehouden trok
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veel belangstellenden en kopers.
Om het toenemende publiek extra service te
bieden zal in november nog een kleine verbouwing plaatsvinden waarbij een kofﬁecorner wordt ingericht voor de bezoekers. Deze
zal bij het begin van de kersttentoonstelling
ofﬁcieel in gebruik worden genomen. Vanaf
2020 zal het museum ook zijn aangesloten
op het gloednieuwe glasvezelnet in het
buitengebied van de Achterhoek. Inmiddels
is een nieuw scanapparaat in gebruik genomen om de museumkaarten te scannen,
dat minder gevoelig is voor storingen. Het
bestuur is ook bezig met de thema’s voor de
tentoonstellingen in 2020. U wordt daarover
in de volgende voorjaarsnieuwsbrief nader
geïnformeerd.
De meeste donateurs hebben hun bijdrage
(waarvoor dank!) al overgemaakt, zodat de
nieuwe penningmeester een comfortabele
start kan maken. Onze penningmeester
Jeannette Hartelman had haar zaken prima
voor elkaar maar dat gold ook voor haar
eigen bedrijf. De grote werkdruk die dat voor
haar opleverde, maakte dat zij helaas moest
stoppen met haar bestuurstaak. Deze is
overgenomen door Theo Polman, die al langer als vrijwilliger van het museum ﬁnanciële
hand- en spandiensten verrichtte. Alles blijft
dus gelukkig in vertrouwde handen en wij
zijn daar blij mee.
Ik sluit af met de vermelding dat uw steun,
belangstelling en betrokkenheid ons bestuur
en onze vrijwilligers extra stimuleren om het
Heiligenbeeldenmuseum positief in beeld te
brengen.
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Kerstgroepententoonstelling uit de collectie van Jacob Graansma
Onze kerstgroepententoonstelling zal dit jaar grotendeels bestaan uit groepen uit de collectie van Jacob Graansma. Hij werkt
samen met Christian Wucherpfennig, een Duitse art-designer
en fotograaf uit Kleve.

Hij probeert zich hierdoor te onderscheiden van de doorsnee
kerststallen tentoonstellingen, de reacties zijn zeer positief juist
door het onderscheid.
Hij is in het bezit van ruim 200 groepen en objecten. De nadruk
van zijn collectie ligt op oude groepen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Italie. Topstukken zijn o.a. een Napolitaanse
groep van rond 1780 en ook een groep uit Klooster Maria
Laach in de zgn. Beuroner Stil van rond 1920 is zeer bijzonder.
In principe zijn het allemaal oude groepen, veel handgesneden
unikaten, maar ook een collectie oude papieren vouwkrippen.
Bij vele is een passend kastje gemaakt zo ook b.v. voor een theaterkrip uit 1880 is een soort van theater gebouwd. Bij andere
groepen is een passende achtergrond gemaakt, waarbij wordt
gekeken naar de stijl en uitstraling van de groep.
Jacob bouwt de groepen op en verzorgt de achtergronden en

Christian Wucherpfennig, is verantwoordelijk voor
het schilderen van
landschappen e.d.
Dit kan zijn een
traditionele stal,
maar ook een ruïne
of een kapel. In de
expositie is verder
een kastkrippen
die is gebouwd o.a.
met de verkondiging van de engel
aan Maria, en ook
de vlucht naar
Egypte. Ook de stal
in de vorm van een
Niederrheinisches
Bauernhof is een
lust voor het oog.

Kerstgroepententoonstelling
Jacob Graansma

Actief genieten in de

Journaal tot en met september
• Maandag 7 januari start
opbouw voor de nieuwe thematentoonstelling over Maria.
• Zondag 10 maart uitvoering
La Chambre du Roi, in samenwerking met Cultuurfonds
Vorden, een goed verlopen
concert met ca. 70 bezoekers.

• Zondag 31 maart drukke
opening, ca. 80 bezoekers
waaronder vele vrijwilligers. De
opening werd op een prachtige manier verzorgd door
predikant Henk van den Berg,
bewoner van de Cuyperspastorie.
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• Maandag 8 april opname
door TV Gelderland voor het
programma uit met Esther, op
18 april Witte Donderdag was
de uitzending.

FIETSROUTE

HEiligenbeelden & MORE

i.v.m. hun 45 jarig bestaan, dit
maal was het de beurt aan het
Rodion Trio, het optreden trok
plm. 100 bezoekers naar het
museum.

35 KM VANAF MUSEUM MORE
KASTEEL RUURLO

Geniet
van het

Mooie landschap

Fietsen via
de knooppunten

Bijzondere fietsroute
• Zaterdag
6 juli
door afwisselend landschap
naar het werden we
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg
verrast met een mooie column
van Stijn Fens in Trouw, zo
komen we ook landelijk in de
picture.
achterhoek.nl

facebook.com/achterhoektoerisme

mooiachterhoek
achterhoek.nl/fietsen

• Zaterdag 25 mei deelname
aan de mei-markt de Werf, we
werden weer verrast met een
cheque van € 1500,00.
• Zondag 23 juni vond wederom een optreden plaats in
samenwerking met het Cultuurfonds Vorden en de SOGK,

• Eind juni kregen we de kaartjes voor twee nieuwe ﬁetsroute’s. Met het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme hebben
we een route ontwikkeld van
het museum naar More in
Ruurlo en een naar Museum
Staal in Almen. Een groot
succes, eind augustus waren
de eerste 250 al op en moest
er worden bijbesteld.

• Zaterdag 14 september Open
Monumentendag en voor ons
verkoopdag. Bijna 200 bezoekers konden we verwelkomen
en er werd goed verkocht.
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Zang en presentatie in de Mariamaand oktober
De laatste maand van de Mariatentoonstelling komt er aan.
Eind oktober sluit het Heiligenbeeldenmuseum weer even de
deuren ter voorbereiding op de jaarlijkse kerstgroepententoonstelling die op 6 december van start gaat.
De maand oktober is vanouds Mariamaand en daaraan besteedt het museum op 2 achtereenvolgende zondagmiddagen
aandacht.
Herenkoor H. Corneliusparochie Luttenberg
Op zondag 20 oktober zingt dit Gregoriaans koor vanaf 11.45
uur mooie liederen uit de traditie. Het programma in het museum zal o.a. bestaan uit zingen van Sancta Maria, Magniﬁcat, Ubi
Caritas, Ave Maria, Dorbre Noc, Tebe pojem, etc.
Inloop met kofﬁe/thee vanaf 11.30 uur. De toegang is € 5,00,
met de Museumkaart is de toegang gratis.

Mariapresentatie met zang en beeld
Op zondag 27 oktober vanaf 12.00 uur zullen Eric Kolen en Lily
Hollanders uit Geldrop in een boeiende presentatie “Ave Maria
in Brabant en daarbuiten” met beeld, muziek en zang uitdrukking geven aan hun passie voor Maria. Eric is al jaren actief in
de parochie en ruim 20 jaar verbonden geweest aan Omroep
Brabant. Zijn presentatie met veel anekdotes over Maria en de
Mariaverering in Brabant, maar ook daarbuiten is al vele male
vertoond en heeft overal enthousiaste en positieve reacties
opgeleverd. Ook buiten de provinciegrenzen mag dit worden
gehoord en gezien en wij rekenen dan ook op de komst van
vele parochianen en andere geïnteresseerden om deze eenmalige voordracht bij te wonen,
Vanaf 11.30 uur inloop met kofﬁe/thee. De toegang is € 5,00,
met de Museumkaart is de toegang gratis.

AVE MARIA

IN BRABANT ÉN DAARBUITEN…

Samenstelling & Presentatie

Eric Kolen
Een informatieve én ontroerende voordracht op 14 mei
2019 in ‘De Kattendans’. Vanaf 13.30 tot 17.00 uur! Met een
heuse Maria Sing Along! Toegang gratis! Van harte welkom!

Laatste nieuws

Deelname Museum TV

Net voor het afdrukken van deze Nieuwsbrief horen we
dat vanaf 15 december de buurtbus, in een 1 uurs dienst,
de Kranenburg gaat aandoen. Een mooi resultaat. Hou de
website in de gaten voor meer informatie.

We zijn deelnemer aan het project Museum TV, via dit hoofzakelijk digitale kanaal wordt ons museum landelijk onder
de aandacht gebracht. Met een forse bijdrage van de provincie was dit voor ons bereikbaar. Het brengt ons prachtige
museum, zijn verhalen en omgeving goed in beeld. De
versies zijn te downloaden via: https://we.tl/t-vejaaIJuMY

Een gezamenlijk initiatief van de parochie, de verschillende
kerkkoren, de heemkundekring én de KBO van Bergeijk!

Opgave emailadres

Word donateur van de SOGK

Van een groot deel van onze donateurs zijn we nog niet
in het bezit van hun emailadres. We willen graag wat vaker dan tweemaal per jaar via de Nieuwsbrief, berichten
met jullie delen en ook de Nieuwsbrief digitaal doen toekomen, wat een aanmerkelijke kostenbesparing kan zijn.

De SOGK is een particuliere organisatie die voor het uitvoeren van haar werk grotendeels afhankelijk is van haar
donateurs. Voor een bedrag van € 25 per jaar bent u al
donateur, maar een hoger bedrag is uiteraard welkom! U
ontvangt dan gratis het kwartaalblad Venster. Een prachtig
geïllustreerd tijdschrift met interessante (wetenschappelijke)
artikelen en wetenswaardigheden over ons erfgoed, monumentennieuws en informatie over restauraties. Daarnaast
kunt u natuurlijk deelnemen aan onze excursies. Voor meer
informatie: www.oudegeldersekerken.nl

Graag opgeven via: info@heiligenbeeldenmuseum.nl of
pr@heiligenbeeldenmuseum.nl
Hartelijk dank

617439 VSP Nieuwsbrief 43.indd 3

2-10-2019 13:43:46

Omtrent de viering van het Kerstfeest
Met kerstmis vieren christenen de geboorte van Jezus Christus en deze geboorte markeert de menswording van God.
Het woord kerstmis komt van het Middelnederlandse
“kerstesmisse”. Kerstes duidt op Christus en misse op mis:
Christusmis dus. Kerstmis verwijst tegenwoordig naar het
feest dat in de Christusmis wordt gevierd namelijk dat van de
geboorte van Jezus Christus. De precieze geboortedag van
Jezus is niet bekend. In het Westen is het feest van kerstmis
op 25 december geplaatst. Dat gebeurde met opzet ter kerstening van het heidense feest van de winterzonnewende. De
winterzonnewende vond op de Romeinse kalender plaats op
25 december. Dat is het moment dat de zon weer in kracht
toeneemt en in de natuurgodsdiensten was dat een reden
om het Nieuwe Leven te vieren. Om de zonnedienst eens en
voor altijd te beëindigen besloot paus Julius (337-352) rond
het jaar 340 dat de Christenen voortaan op “de geboortedag
van de onoverwinnelijke zon”, het geboortefeest van Jezus
Christus moesten vieren. Christenen, zo meende Julius, behoorden Hém te aanbidden als ” het Licht dat de duisternis
voorgoed verjaagt en eeuwig leven schenkt”.De zonnewende
zat bij het Romeinse volk echter diep. Vandaar dat kerkvader
Augustinus (353-430) zich genoodzaakt zag om in een preek
nogmaals te benadrukken: “We vieren met Kerstmis niet de
geboorte van de nieuwgeboren zon, maar van hem die de
zon geschapen heeft”.
Net als de geboortedag is ook het geboortejaar van Jezus
Christus onbekend. Het wordt geplaatst tussen de jaren 8 en
4 vóór de christelijke jaartelling. Men is hier op uit gekomen
door de regeringsperioden van de verschillende Romeinse
heersers die in de evangeliën worden genoemd, naast elkaar

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

te houden. Het “jaar 0” zou eigenlijk het geboortejaar van
Jezus moeten zijn, maar de Romeinse Abt Dionysius Exiguus
die in 533 van paus Johannes 1 de opdracht kreeg om Jezus’
geboortejaar vast te stellen, heeft daarbij een aantal fouten
gemaakt in zijn berekeningen. Daarom is de christelijke jaartelling eigenlijk niet correct.

Jan Willem de Gruijter

Deelname Kerstmarkt op de Kranenburg
Op zondag 8 december organiseert Kranenburgs Belang een Kerstmarkt van 11.00 tot 17.00 uur. Deze vindt
plaats om het Heiligenbeeldenmuseum. Het museum
neemt ook deel aan deze markt. We proberen evenals
op de Monumentendag diverse religieuze voorwerpen,
kaarten, kerstgroepjes etc. te verkopen.

PR-commissie/redactie
Bart Overbeek en Jan Willem de Gruijter
Redactie-adres:
Bart Overbeek,
Ganzensteeg 2
7251 LC Vorden
Tel. (0575) 55 64 71
Email: pr@heiligenbeeldenmuseum.nl
Openingstijden:
Kerst op de Kranenburg: van vrijdag 6 december 2019
t/m zondag 12 januari 2020.
2020: Thematentoonstelling vanaf woensdag 1 april
t/m zaterdag 31 oktober.
Druk: Print2Pack, www.print2pack.nl
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