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Activiteit:

Gezamenlijke excursie Kring Ter Horst en Kring Maas en Niers

Wanneer:

Op zaterdag 9 december 2017, van 10.30u. tot 13.00u.

Locatie:

Raadzaal van het Stadhuis, Markt, Gennep
Gennep, 18 november 2017

Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst en de Kring Maas en Niers,
Gedurende het hele jaar 2017 stond de Gemeente Gennep en haar bevolking stil bij het 400-jarig
bestaan van het historische stadhuis. Tevens werd herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie
plaats vond, een gebeurtenis die voor Gennep een bijzondere betekenis had en nog steeds heeft.
De besturen van de beide Kringen nodigen hun leden van harte uit deel te nemen aan een
gezamenlijke bijeenkomst in Gennep. Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur: Ontvangst van de leden van beide Kringen in de Raadzaal van het Stadhuis.
Lezing door mevrouw Mieke Hoogkamp ‘Gennep Reformatiestad – Vrijplaats voor
andersdenkenden’.
Film ‘Historische bande(n), tolerantie in de Regio’ (16 min.)
11.30 uur: pauze – koffie en gebak.
12.00 uur: Kennismaking met het 400-jarige Stadhuis van Gennep, een lokale afspiegeling van de
afgelopen eeuwen. Een toelichting en rondleiding door het Stadhuis door de heer John
Silvertand.
Film ‘Norbertus van Gennep, stichter der Norbertijnen’ (16 min.).
13.00 uur: Einde van het programma.
Als u wilt deelnemen aan deze excursie meldt u zich dan aan, graag voor 6 december en bij
voorkeur per e-mail: lgog.maasenniers@gmail.com.
De kosten bedragen € 5,00 per persoon.
Toelichting op het programma:
Lezing van mevrouw Hoogkamp ‘Gennep Reformatiestad’.
De publicatie van Maarten Luthers 95 stellingen tegen de handel in aflaten, op 31 oktober 1517,
wordt algemeen beschouwd als het symbolische begin van het protestantisme. De protestantse
kerken in Europa herdenken in 2017 dat het 500 jaar geleden is dat de reformatie begon. Gennep
neemt daarbij een bijzondere positie in omdat het toenmalige hertogdom Kleef, waarvan Gennep
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deel uitmaakte, aan protestanten een vrijplaats bood. Talloze vluchtelingen uit andere delen van
Europa werden hier opgevangen en leefden in harmonie met de katholieke inwoners.
Toen in 1815 Gennep werd ingedeeld bij het Koninkrijk der Nederlanden werd de in 1571 gestichte
protestantse gemeente gelijk ook de oudste van Nederland.
De stad Gennep is internationaal geëerd als Reformatiestad door de Community of Protestant
Churches in Europe (CPCE).
Historisch Stadhuis
Het Stadhuis werd tussen 1612 en 1620 gebouwd onder leiding van bouwmeester Willem van
Bommel uit Emmerik in de Neder-Rijnse renaissancestijl met een monumentale achtkantige
traptoren. Het gebouw is thans niet meer in gebruik als stadhuis, maar heeft nu een representatieve
functie. In het aanzien van het historisch centrum van Gennep heeft het gebouw een prominente
plaats.
De films ‘Historische banden’ en ‘Norbertus’.
De film “Historische Bande(n), tolerantie in de Regio” (16 minuten) vertelt over de protestantse
vluchtelingen-gemeenschappen die zich, vanaf de 16e eeuw, vestigden in het tolerante Hertogdom
Kleef, in Gennep en Goch.
De vriendschapsbanden doorstonden alle maatschappelijke turbulenties van de afgelopen eeuwen.
De Gennepse protestantse gemeenschap is de oudste van Nederland. De protestantse kerk in
Gennep is de oudste kerk in Nederland die met eigen middelen door de gelovigen werd gebouwd.
De film ‘Norbertus van Gennep, stichter der Norbertijnen” (16 minuten) vertelt over het bijzondere
leven van de 2e zoon van de heer van Gennep.
Norbertus leefde van omstreeks 1080 - 6 juni 1134. Hij overleed in Maagdenburg. Hij is de stichter
van Orde van de Premonstratenzers ook wel de Orde der Norbertijnen genoemd. Hij was zowel
adviseur van de keizer van het heilige Roomsche Rijk als van de Paus van Rome.
U komt hem onder andere tegen op de Karlsbrug in Praag en in de St. Pieter in Rome. Uiteraard in
Gennep, maar ook in Horst.
Stichting Filmwerkgroep CMN maakt Cultuurhistorische films over het land van Maas en Niers,
een regio met een bijzondere cultuurhistorie. De Filmwerkgroep CMN is opgericht in 2009 door
leden van de Historische Kring Maas en Niers. Zij wil langs audiovisuele weg, vooral ook de
jongeren bereiken. (Mede)oprichter, inspirator en enthousiast filmmaker van deze werkgroep is
John Silvertand.
De leden van de Kring Ter Horst zullen wij speciaal welkom heten en uiteraard hopen wij veel
leden van beide kringen te mogen ontmoeten op deze bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
Drs. M.P.G.M. Van den Munckhof
Voorzitter kring Ter Horst

mv M.H.A. Lam-Jetten
voorzitter kring Maas en Niers
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