
Vereniging Vrienden



Stuur deze kaart in een envelop naar  Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 
Kerkhof 3, 7201DM Zutphen

Deze unieke schatten - en nog veel 
meer  - en dit prachtige gebouw moeten 
voor volgende generaties bewaard 
blijven. De Stichting Walburgiskerk 
Zutphen neemt - in opdracht van de 
eigenaar (de Stichting Oude Gelderse 
Kerken) - sinds 2016 de exploitatie voor 
haar rekening. 

U kunt daar een steentje aan bijdragen 
door vriend te worden van de 
Walburgiskerk. Voor slechts € 25,- 
per jaar werkt u mee aan het in stand 
houden van een bijzonder monument 
met uitzonderlijke kunstschatten. 

Wat krijgt u daarvoor terug?
• gratis toegang tot de kerk;
•  korting op de toegangsprijs van de 

toren en de Librije; 
•  korting op de toegangsprijs 

voor bepaalde activiteiten en 
evenementen;

•  regelmatig informatie over 
activiteiten die in de kerk 
plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie over 
de Vereniging Vrienden en de 
Walburgiskerk op onze website:  
www.walburgiskerk.nl.

Ja, ik word vriend van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen en stuur het 
ingevulde formulier per mail of per post naar het adres van de vereniging.

 Dhr.   Mw.  Naam  

Adres  

Postcode   Plaats/Land   

Email   Telefoon  

Rekeningnummer/IBAN  
Doorlopende Machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u, tot wederopzegging,  toestemming aan de Vereniging 

Vrienden Walburgiskerk Zutphen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen. Als u het 
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
Reden betaling: Jaarlijkse contributie

Privacy Ik ga akkoord met de verwerking en het gebruik van de door mij ingevulde gegevens conform de 
privacyverklaring van de vereniging in te zien op www.walburgiskerk.nl menuknop vriendenvereniging.

Plaats/datum   Handtekening  

Naam Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen
Adres Kerkhof 3 7201 DM  Zutphen Nederland
E-mail  vrienden@walburgiskerk.nl

Website  www.walburgiskerk.nl
Bank (IBAN) NL30 RABO 0340 1097 42
Incassant ID  NL52ZZZ740197670000



Word vriend van de WalburgiskerkZutphen wordt niet voor niks torenstad genoemd. Dat komt door de vele fraaie 
torens die de stad een bijzonder karakter geven. De meest markante toren is 
die van de Walburgiskerk. Het monumentale gebouw dat al eeuwenlang het 
kloppend hart is van een van de oudste steden van ons land.

middeleeuwse openbare bibliotheek 
met boeken uit de 15de, 16de en 
17de eeuw.

•  Het Henrick Baderorgel uit 1643: 
als grootste renaissance orgel be-
hoort het tot de top 5 van ons land.
Het wordt nog regelmatig bespeeld, 
o.a. door de internationaal bekende 
organist/dirigent Klaas Stok.

•  De kaarsenkroon uit 1395: een van 
de 6 nog in Europa bestaande ‘Jeruza-
lemluchters’. De kroon bevat religi-
euze voorstellingen en afbeeldingen 
over de jacht en dans. Herkenbaar is 
ook de eenhoorn die Jezus symboli-
seert.

•  Het koperen doopvont uit 1527: 
een bijzonder stuk smeedwerk dat 
zijn weerga niet kent.

De Walburgiskerk heeft in de loop 
van de eeuwen vele unieke schatten 
vergaard. Sinds 2018 is de kerk onder-
deel van het Grootste Museum van 
Nederland, een initiatief van Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. 

Neem een kijkje in onze schatkamer:

•  De kerk uit 1095: een van de 10 
grootste van ons ons land. Met 
bijzondere plafond- en gewelfschilde-
ringen. De toren was enige tijd zelfs 
hoger dan die van de Dom in Utrecht.

•  De Librije uit 1564: een van de 2 
nog bestaande kettingbibliotheken in 
Europa. Alles nog in de oorspronkelij-
ke staat. Men maakt een verrassende 
reis terug in de tijd in deze unieke 
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