Stichting Oud-Katholiek Museum
Bisschoppelijke Commissie voor de Pretiosa

Uitnodiging Erfgoedmiddag in de Oud-Katholieke Parochie te Leiden op
zaterdag 5 november 2022
Amersfoort, 9 september 2022
Aan de pastores en de kerkbesturen
Onze kerk heeft een rijk bezit aan religieus erfgoed. Belangrijke stukken zijn voor een deel
ondergebracht in het Museum Catharijneconvent, maar in heel veel parochies zijn
schilderijen, vaatwerk, beelden en textiel te vinden uit de 17e t/m de 20e eeuw en soms nog
ouder.
Dat erfgoed geeft een verplichting: de zorg voor beheer en behoud. Het brengt ook kosten
met zich mee van restauraties en vraagt om kennis hoe hiermee om te gaan.
Dankzij een overeenkomst tussen de kerk en het Museum Catharijneconvent is al enige jaren
drs. Richard de Beer actief als consulent/conservator voor het oud-katholiek erfgoed.
Een van zijn belangrijkste taken is het opnieuw en volledig inventariseren van het erfgoed in
de parochies en deze inventarissen digitaal beschikbaar maken. Deze grote klus nadert zo
langzamerhand zijn voltooiing. De inventarissen zijn niet alleen leerzaam vanwege de
informatie over de objecten, maar ook nuttig bij de controle op de inventaris.
Daarnaast is Richard de Beer altijd beschikbaar voor adviezen over het beheer en behoud
van uw eigendommen.
Drie jaar geleden organiseerden wij ook een erfgoedmiddag en de goede ervaringen toen
gaven aanleiding om opnieuw een middag te organiseren. Wij nodigen u hiervoor graag uit.
Een bezoek aan de Leidse Oud-Katholieke kerk is op zich al de moeite waard vanwege de
muurschilderingen van Chris Lebeau, die de gehele kerk vullen, en die u wellicht nog nooit
heeft gezien. We zijn de Leidse parochie zeer erkentelijk dat zij ons gastvrij wil ontvangen.
Aan de dag zijn geen kosten verbonden.
Er is enige beperking aan het aantal deelnemers voor deze dag, daarom verzoeken wij u
vriendelijk u van te voren te willen opgeven vóór 20 oktober a.s. Dat kan per email:
e.verhey@okkn.nl of per SMS: 06-15629781.
We hopen velen van u te mogen begroeten op 5 november a.s.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de St. O.K. Museum en de Commissie voor de Pretiosa
E.M.P.P. Verhey – voorzitter
Eveline. M. Jansen – secretaris OKM
Mariahoek 3a, 3511 LD Utrecht.
Eveline.m.jansen@outlook.com

PROGRAMMA ERFGOEDMIDDAG 5 NOVEMBER 2022
Oud-Katholieke Kerk Zoeterwoudsesingel / Cronesteinkade Leiden
13.00 – 13.20 uur

Ontvangst met koffie en thee

13.20 - 13.25 uur

Welkomstwoord door de voorzitter

13.25 - 14.00 uur

Kennismaking met het werk van Chris Lebeau – Steef Eman

14.00 - 15.00 uur

Digitale inventaris parochieel erfgoed – Richard de Beer
- hoe ga je ermee om, wat zijn de voordelen voor de parochie
- eigen inbreng met verhalen bij objecten
- noodzaak tot jaarlijkse controle door de eigenaar, leg bruiklenen vast
- vragen naar onderhoud en restauratie. Wat heeft een parochie aan
de consulent erfgoed?
- ervaringen van de gebruiker (parochie)

15.00 - 15.20 uur

Theepauze

15.20 - 16.00 uur

Een bijzonder object(en) uit het erfgoed van de parochie Leiden wordt
toegelicht – Richard de Beer

16.00 – 16.05 uur

Overvloed en schaarste - voorzitter

16.05 - 16.30 uur

Museum Het Catharijneconvent
- waar staat het voor
- nieuwbouw plannen en vaste presentatie
- tentoonstelling met oud-katholiek kleurtje in het najaar van 2023

16.30 – 17.00 uur

Afsluiting met een glaasje

17.00 uur

Einde bijeenkomst.

Reizigers met openbaar vervoer: het Station Lammenschans (lijn Utrecht-Leiden) is circa 10
minuten lopen van de kerk. Betaald parkeren in de binnenstad van Leiden.
N.B. Bij aanmelding van minder dan tien personen komt de dag te vervallen

