Restauratie schilderij De Bewening (St. Martinus Geulle) voltooid
Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september 2022 was het zover. In de St.
Martinuskerk in Geulle aan de Maas was het schilderij De Bewening voor het eerst na
een lange restauratieperiode, weer te bewonderen. Dit 17e eeuwse kunstwerk was als
verloren beschouwd en inmiddels prachtig gerestaureerd door Atelier Nuria Lommen.
De betekenis van de Bewening laat de afname van het dode lichaam van Christus zien,
binnen een zeer herkenbare natuurlijke omgeving met een kasteel, bossages en
waterstromen. De houding en mimiek van onder meer Maria Magdalena, Jozef van
Arimathea en Johannes is zeer treffend geschilderd.
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Dank aan het bestuur en het steuncomité van de Stichting Behoud Sint Martinus, die
voor de restauratie van de Mariakapel in zijn geheel en in het bijzonder voor de
restauratie van dit kunstwerk, de kar hebben getrokken. Daartoe zijn talloze sponsoren
en enkele fondsen benaderd die het financieel mogelijk hebben gemaakt om deze
hoognodige restauratie te bekostigen. Veel dank aan deze gulle gevers.
Een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers van de klussengroep die vanaf de
start van de restauratie in 2020 tot en met het terughangen van dit schilderij, hebben
meegedacht en de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het schilderij heeft Geulle
niet verlaten en is in de Credozaal naast de kerk, volledig gerestaureerd. De vrijwilligers
hebben gezorgd voor het inrichten van de geïmproviseerde restauratieruimte, het
transport van dit grote doek, het herstel van de omlijsting en het weer veilig ophangen
in de Mariakapel. Een welverdiend compliment voor hun inzet en verdiensten.
Dit prachtige kunstwerk kunt u bekijken in de Mariakapel aansluitend aan de H. Mis
op de vrijdagochtend om 10.00 uur en op de zondagochtend na 11.00 uur. Als u komt
kijken, neem dan uw mobieltje mee om de in de kapel aanwezige QR code te scannen
en de bijbehorende informatie te lezen.
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