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Ondertussen in de Walburgiskerk
Vanavond is er weer een persconferentie van de overheid, die wij natuurlijk op de voet volgen.
Vooruitlopend op deze persconferentie verwachten wij dat er helaas nog geen openstelling zal
komen. Natuurlijk blijven wij wel in de startblokken staan. En ondanks dat we al een tijdje
gesloten zijn voor bezoekers, wordt er in de Walburgiskerk niet stilgezeten. We zijn de
afgelopen weken met diverse activiteiten bezig geweest.
Omdat wij jullie hiervan graag op de hoogte houden, in deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen;









Landelijke verkiezingen
Sculptuur god de vader
Mariaportaal
Streaming Johannette zomer
3D opnames
Slechtvalkjes
Stagiaire Dymph
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Landelijke
verkiezingen
Afgelopen woensdag
deed de Walburgiskerk
dienst als stemlokaal
voor de landelijke
verkiezingen. Bijna
1200 mensen brachten
bij ons hun stem uit.
En wat hebben wij een
mooie reacties
gehoord! De stemmers
wierpen ook snel even
een blik in de kerk of
namen een foto. Zelfs
Zutphenaren die nog
nooit in ons
kerkgebouw waren
geweest, waren onder
de indruk van de
schoonheid.
Ook in de Stentor
verscheen hierover
een mooi bericht.

God de
vader
Op dit moment
zijn de
voorbereidingen
voor het
plaatsen van
het godsbeeld
‘God de vader’
in volle gang.
Tegen de
noordoostelijke
pijler in de
viering is een
console
geplaatst
waarin het
beeld zal
komen.
Hierdoor komt
het beeld vrijwel
op zijn originele
plek terug.
Omdat de
sculptuur God
de Vader
onderdeel was
van een altaar,
wordt de ruimte
naast het
sculptuur
beschildert,
zoals het er
destijds
uitgezien zou
moeten
hebben.

Mariaportaal
Boven de entree van het Mariaportaal hangt een nieuw schilderij. Het schilderij Maria is door
kunstenares Leontine Vegter vervaardigt en zij heeft ons verzocht of het schilderij hier tijdelijk
mocht hangen. Het Mariaportaal leek ons de meest passende plek hiervoor.

Opname
streaming
Johannette
Zomer
Afgelopen zaterdag
was de opname van
het concert ‘Tranen
van Maria’ met
sopraan Johannette
Zomer. De speciale
uitvoering van
Pergolesi’s Stabat
Matar, aangevuld
met lofliederen op
de vrouw.
Het videoconcert is
op Palmzondag 28
maart vanaf 16 uur
te bekijken, kaartjes
hiervoor zijn te
verkrijgen via deze
link
De link blijft twee
weken geldig

3D opnames
Erfgoed Gelderland heeft in samenwerking met
het bedrijf Tijdlab, 3D opnames gemaakt van
de kaarsenkroon, het doopvont en het van
Heeckeren monument.
Over een paar weken zijn onze prachtige
objecten dan ook in 3D te zien via de
website www.sketchfab.com/erfgoedgelderland.
Wanneer dit zo is geven we een seintje.

