
Promotie filmpje Sint Walburgis kerk 

http://youtube.com/v/xMu-KMUeeug


Restauratie St. Walburgiskerk  

Presentatie Startschot 
 

op zondag 23 december  
 

In de St. Walburgiskerk te Netterden 



 Programma voor vanmiddag: 
 

•Opening  
 

•Woord aan Diaken Cor Peters Verrijzenisparochie 
 

•Presentatie: Stukje geschiedenis St. Walburgiskerk 
 

•Kinderkoor Walnootjes samen met het  
 Jeugdkoor N-Joy 
 

•Pauze: 



 Programma: Na de Pauze 
 

 

•Concordia speelt kerstliederen met samenzang 
 

•Presentatie: Architectenbureau Boerman 
 

•Gemengd koor Netterden 
 

•Stichting Kerspelkerk St. Walburgis 
-Rabobank, woord aan de heer Bergevoet 
 

•afsluiting 



Diaken Cor Peters  
vertegenwoordigt het 
pastoraal team van de 
Verrijzenis Parochie 



 

Afbeelding van de 
Heilige 

Sint Walburgis 

Presentatie 



 

SANCTA 
WOLBRECH OF WALBURG OF WALPERG 

ABADISSE 
VAN DAT BEROEMDE CLOOSTER 

HEIDENHEIM 
PATRONESSE 

VAN DE KERSPELKERCKE 
VAN DAT LOFLIKE GILDE 

TOT NETTERDEN 



  Ontstaan van de St. Walburgiskerk en 
haar 
  naam. 
 

• Sint Walburgis is een Engelse koningsdochter die 
op jeugdige leeftijd haar ouderlijkhuis (koninklijk 
slot) verliet. 
• Ingetreden in de congregatie der zusters 
Benedictinessen. 

 

• Op verzoek van de H. Bonifacius (neef) naar het 
vaste land te missioneren om de heidenen aldaar te 
bekeren. 



• Walburgis stond bekend als een Engel van Liefde 
en Verdraagzaamheid. 

 

• Zij overleed op 25 feb 779 (en ligt begraven in 
Eichstät (Bayern) 

 

• In 879 werd Walburgis Heilig verklaard. 
 

• Werkterrein van de Heilige Walburgis was een 
gedeelte van Nederland en van Duitsland. 



 Rond 1200 zijn de eerste fundamenten van 
de  Kerspelkerk in Netterden gelegd. 
 

• Net als in Arnhem en Zutphen is St. Walburgis 
uiteindelijk verkozen tot beschermvrouwe van deze 
kerk. 

 

• Oorkonden uit 1280 spreken al van het Kerspel 
Netterden. Dit duidt in die tijd al op een 
zelfstandige parochie met eigen priester. 



 Het onstaan van de Parochie 
 

• Netterden behoorde tot 1561 tot het 
aartsdiaconaat Emmerich. 

 

• De oudst bekende Pastoor (Willem van Eyssem) 
is reeds genoemd in 1345. Dit betekent dat met 
zekerheid is te stellen dat in elk geval vanaf die 
tijd Netterden een zelfstandige parochie was. 

 



• Helaas overleed Pastoor van Essen geheel 
onverwacht een paar weken na zijn aanstelling in 
september 2010. Tot op heden is de vacature die 
daarna is ontstaan nog niet ingevuld. 

  Gelijkenis namen pastoors 
 

• Opvallend is dat de laatst aangestelde Pastoor in 

de Verrijzenisparochie (“Wim van Essen 2010” en 
“Willem van Eyssem” 1345) in hun namen 
bijzonder veel gelijkenis vertonen.  

• Zou Wim van Essen de laatst aangestelde pastoor 
van onze Parochie zijn? 



 Hoe zag de oorspronkelijke kerk er in
 Netterden uit. 
 

• De kerk was oorspronkelijk gebouwd uit tufsteen 
wat ook het bewijs levert dat de kerk moet dateren 
van rond 1200. (Tufsteen werd tussen 800 en 
1200 gebruikt als bouwmateriaal). 

• Tijdens de reformatie raakte de kerk in verval. 
(in 1582 begon de wettelijke bepaling tegen de 
Katholieke leer). Dit duurde bijna tot 1800. 

 



Zo zag de tekenaar Spilman in 1743 
de Netterdense oude kerspelkerk, 
die toen een gereformeerde kerk 

was. 
 

De kerk heeft al die 200 jaren zo 
goed als leeg gestaan en is niet als 

zodanig gebruikt. 



Een bijzonder kunstwerk in onze kerk is de Piëta, het 
dateert van omstreeks 1525 en is afkomstig van de 

Antwerpse school 



Volgens overlevering is de Piëta tijdens een 
beeldenstorm in Emmerich gevonden op straat door 
Netterdense inwoners. Daar heeft men het goed 
verborgen weten te houden.  

Eind jaren 70 
is tijdens de 
restauratie 
ontdekt hoe 
waardevol dit 
kunstwerk is. 
Het retabel is 
gesneden uit 
één stuk hout 



• Rond 1600 gingen alle bezittingen van de 
parochie Netterden dus over in hervormde 
handen. 

 

• Pas in 1798 komt er een grondwet waarin de 
vrijheid van Godsdienst wordt opgenomen. 

 

• In 1800 krijgt het Katholieke dorp Netterden 
haar kerk en bezittingen terug. (De inwoners van 
Netterden zijn altijd loyaal gebleven jegens de 
katholieke leer). 

 



Het orgel met 10 registers is waarschijnlijk afkomstig 
uit het St. Agnesklooster uit Emmerich  
(dit klooster werd in 1811 opgeheven). 



 Kleine restauratie in 1848 
 

• Na de jarenlange leegstand tijdens de reformatie 
is de kerk zwaar gehavend. In 1848 wordt de kerk 
deels gerestaureerd en uitgebreid met een Sacristie.
  

 Brand van 1868 
 

• Met de grote brand van 1868 waarbij een deel van 
het dorp Netterden afbrandde, loopt de kerk ook 
behoorlijke schade op. 



• De schade aan de kerk blijft beperkt door 
heldhaftig optreden van Hendrik Lubbers en Jan 
Marcus. Deze hakten de houten galmgaten uit de 
toren weg zodat deze geen vlam meer konden 
vatten. 



Niemand minder dan 
Rijksbouwmeester P.J.H. 

Cuypers uit Roermond 
(bekend van het rijksmuseum 

en het centraal station te 
Amsterdam), werd opdracht 
gegeven om plannen voor 

een rigoureuze verbouwing te 
ontwerpen. De kerk in 

Netterden behoort tot één 
van de eerdere bouwwerken 

van Cuypers. 

Pierre Cuypers en 
de verbouwing 

 Grote verbouwing Cuypers 1876 
 

• De brandschade die was ontstaan was reden de 
kerk te onderwerpen aan een totale verbouwing 



Gepubliceerd op 13 Juni 1876 in het “Godsdienstig-

staatkundig dagblad” 



Kerk voor de verbouwing door Cuypers 



Kerk na de verbouwing door Cuypers 





• Ook in Netterden werden in de jaren 60 veel 
decoratieve schilderingen over gekalkt, waaronder 
de Triomfboog 

 

• De polychromie zoals u die hierboven kunt zien  
is gelukkig goed bewaard gebleven. 

 

Gevolgen van het 2e vaticaans concilie 
(1962-1965) 



Gevolgen van het 2e vaticaans concilie 



•  

• De prachtige preekstoel is in die tijd 
 verbrand. De beeltenissen op de preekstoel 

zijn gelukkig wel gespaard. 
 

• De beelden op de preekstoel zijn de 4 
evangelisten met Jezus in het midden. 

 

• Aan één van deze beelden hangt nog een mooie 
Anekdote.  

Gevolgen van het 2e vaticaans concilie 
(1962-1965) 



Deze beelden zijn afkomstig van de preekstoel. 
(in totaal zijn er vijf beelden) 



    Buiten-restauratie 

 

• Begin jaren 90 van de vorige eeuw is begonnen 
met de buiten-restauratie. De kerk is grondig 
gerestaureerd en ziet er sprookjesachtig uit. Wij 
verwachten dat de eerste 50 jaren, wat betreft de 
buitenkant, weinig onderhoud nodig zal zijn. 
• In 1998 was de laatste fase van de buiten-
restauratie afgerond. 



Buiten Restauratie 
 

Veel werk en tijd is 
hieraan besteed door 
het oude kerkbestuur. 
Met dank aan deze 
vakkundige restauratie, 
is het nu mogelijk 
het interieur onder 
handen te nemen. 
 

Ook deze restauratie 
stond destijds onder 
leiding van architect 
Boerman  



Met dank aan het 
oude bestuur: 
 

Dhr. H. Bluemer 
Dhr. J. Geuijen 
Dhr. F. Postma 
Dhr. W. Hermsen 
Dhr. F. Cent  



Voorbereidingen m.b.t. de binnen-restauratie.  
Een kleine greep uit de onderzoeken van 

Bouwhuis en Journée. 

Rode blok 
schilderingen met 
witte dubbele 
voeglijnen in 
nissen 
zwarte/groene 
kleedbeschildering 



Kleedschilderingen 
 

Verschillende 
kleedschilderingen 
achter het altaar 



Hier is een deel van de polychromie schoongemaakt. 



Gedeeltelijke binnen-reconstructie in de jaren 
80 tijdens de vorstverlet 



Globale schets van 
het  toekomstig 
interieur. 
 

 

 

Naar nu blijkt uit de 
onderzoeken van 
Bouwhuis en Journee, kan 
men concluderen dat veel 
van de sjabloonwerken die 
gebruikt zijn in het interieur 
van de kerk, zijn terug te 
vinden in andere interieur-
ontwerpen die Cuypers 
later gemaakt heeft. 



•In de zomervakantie van 2011 heeft provincie 

Gelderland een voorlopig besluit genomen om 

subsidie toe te kennen aan de Sint Walburgiskerk 

om de binnen-restauratie te ondersteunen. Het gaat 

hier om een bedrag van bijna € 400.000,-. 
 

•In december van dat jaar kwam de officiële 

beschikking 
 

•In maart 2012 gaf de Verrijzenis parochie aan ook 

de € 300.000,-- aan gelabelde gelden toe te kennen 

aan deze restauratie. 



Stichting Kerspelkerk St. Walburgis 
 

• Deze stichting is in het leven geroepen om de 
gelden binnen te halen om de totale restauratie te 
kunnen bekostigen. die is begroot op bijna 

 € 800.000,-- . 
 

• De Stichting Kerspelkerk zal u hierover zostraks 
een nadere toelichting geven. 

 



Noord-zijde Kerk voor de ontruiming 



Noord zijde Kerk voor de ontruiming 



Oost-zijde Kerk voor de ontruiming 



West-zijde Kerk voor de ontruiming 



West-zijde voor de ontruiming 



Zaterdag 24 november jl. de “beeldenstorm” 



Zaterdag 24 november jl. de “beeldenstorm” 



Zaterdag 24 november jl. de “beeldenstorm” 

Na zware arbeid is het tijd 

voor een kopje koffie 



En er weer flink tegenaan 



Chris Gebbink voelt zich geroepen 



Beelden gaan tijdelijk naar het 

beeldenmuseum de Kranenborg in Vorden 



En toen was het leeg 



Toen was het leeg 



Met het einde van deze presentatie 
willen we mensen bedanken voor het 
beschikbaar stellen van foto materiaal: 
 

• Henk Bruring  
• Guus Wentink  
• Jan Tinnevelt  
• Elly Geurtsen 
• Piet Gebbink 
• Frank Simmes 
• Bouwhuis & Journée 



Het 

STARTSCHOT 

is begonnen 



Foto de Walnootjes Kinderkoor de Walnootjes 

en ook het Jeugdkoor  

N-Joy staan onder leiding 

van: 
 

• Annemijn Simmes 

• Marieke Bluemer 



Pauze 



Nu zijt wellekome 

 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

Daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht, 

Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. 

Kyrieleis. 



D'herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; 

Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar.“ 

Kyrieleis. 

 

D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerhand. 

Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud 

t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 



Er is een roos ontsprongen 

 

Er is een roos ontsprongen, uit ene zuivere stam  

Die naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse's stam  

Zij heeft haar bloem gebracht, al in de koude winter  

In 't midden van de nacht 

 

Wij loven u Maria, en 't Kind dat gij ons bracht  

Hij is ons aller vreugde, het licht in duist're nacht  

U kindje in deze stal, aanbidden wij tesamen  

O koning van 't heelal 

 



 

PRESENTATIE  
Boerman Kreek 

Architecten  



Gemengd koor Netterden 

Zingt: 
-Halleluja  

-Deck the Hall  

Onder leiding van: 

Rob Simmes 



Stichting Kerspel kerk Sint Walburgis 

Bestuur: 
 

•Elly Geurtsen, Voorzitter 
•Tom Gilsing, Secretaris 
•Andre Cent, Penningmeester 



Coöperatief Dividend 

De heer Bergevoet namens 

de Rabobank 



•Wist u dat Netterden samen met vier ander plaatsen 

in Nederland de grondleggers zijn van de huidige 

grote Rabobank. 
• 

•De plaatsen Uithoorn, Wognum, Angerlo en 

Netterden hebben in 1898 in gezamenlijk overleg de 

centrale Boerenleenbank te Utrecht opgericht. 
• 

•Grote motivator achter de oprichting was de heer J. 

Wessels uit Netterden. 



Stichting Kerspel kerk Sint Walburgis 

Bestuur: 
 

•Elly Geurtsen, Voorzitter 
•Tom Gilsing, Secretaris 
•Andre Cent, Penningmeester 



Netterdens Volkslied 

http://youtube.com/v/QsQEZld7CUg

