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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

CONVOCAAT
LGOG Kring Ter Horst
Dhr. P.J.T. Vissers
Secretaris
T. 077-398.41.40
E. secretariaat@lgogterhorst.nl

Activiteit:

500 Jaar Reformatie in Nederland en Noord-Limburg

Wanneer: Op woensdag 13 december 2017 van 20.00u. tot 22.00u.
Locatie:

"De Leste Geulde", Noordsingel 75, Horst

Aan de leden van LGOG kring Ter Horst

Dames en heren,

Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigen wij u voor onze eerstkomende lezing
van dit seizoen op woensdag 13 december 2017. Mevrouw Ds. Dr. Margriet Gosker zal een
lezing houden over 500 jaar Reformatie in Noord-Limburg.
Tot 2010 was mevrouw Gosker predikant van de Joriskerk in Venlo. Zij heeft haar studie in
Kampen gevolg en was onder andere werkzaam in Amstelveen. Zij heeft haar functie in
Venlo met veel plezier uitgeoefend. In 2010 ging zij met emeritaat.
In 2015 is zij benoemd tot landelijk projectcoördinator van de Protestantse Kerk om het
Reformatiejubileum in heel Nederland te vorm te geven en te organiseren. Mevrouw Gosker
is geen historicus, maar een historische geïnteresseerde protestantse predikant met een groot
hart voor oecumenische samenwerking.

De lezing gaat over de protestantse reformatie, die 500 jaar geleden is ingeluid door het
aanslaan van de 95 stellingen aan de Slotkerk in Wittenberg op 31 oktober 1517 door de
Augustijner monnik Maarten Luther. Mevrouw Gosker zal geen uitvoerig exposé geven over
de Luthers theologie, maar wel een korte impressie van het leven van Maarten Luther, wat
hem bezielde en waar het hem om ging. Hij is tenslotte de man die de stoot gaf tot
de Reformatie. Vervolgens vertelt zij iets over de bredere context. Dan worden enkele
voorlopers van de reformatie in Europa en in Nederland behandeld en daarbij zal vooral de
beweging van de Moderne Devotie aandacht hebben. Dan een kort woord over enkele
hervormers na Luther en over de manieren waarop in de loop der tijd de Luther-Reformatie is
beleefd.
Het tweede deel van haar voordracht bestaat uit een korte kenschets van het
protestantse leven hier in Noord-Limburg, waar het katholicisme overheerste en het
protestantisme altijd een ondergeschikte rol heeft gespeeld.
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Joriskerk in Venlo.
Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen, op woensdag 13 december 2017 in zaal
"De Leste Geulde" aan de Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De
toegang voor leden van het LGOG is gratis, overige belangstellenden betalen drie euro.
Wij hopen u wederom te mogen begroeten,
met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst,
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof
Voorzitter LGOG
Om alvast te noteren:
Woensdag 10 januari 2018
Woensdag 24 januari 2018

Dhr. P.J. Vissers
Secretaris

Bezoek parochiekerk Grubbenvorst
Lezing Bep Bakhuys, Gerrit van de Vorst

Dinsdagen 30 januari, 6, 20 en 27 februari 2018: Wintercursus, inleiding Latijnse teksten voor
(onder andere) genealogen, drs. Guus Janssen.
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