
 

 

 

 

 

 

 Kring Ter Horst  

 

24 mei 2022 Ineke Eickmans 

 Secretaris  

 0651568605 

 secretaris@lgogterhorst.nl 

 

 

 

 

 

Lezing en bezoek: 200 jaar Protestantse Kerk in Blitterswijck  
 
Woensdag 22 juni 2022: 19.30 uur tot 22.00 uur.  
 

Locatie: Protestantse Kerk, Maasweg 27, 5863 AW, Blitterswijck 

 
 

Graag nodigen wij u uit om op woensdagavond 22 juni een bezoek te brengen aan de Protestantse kerk in 
Blitterswijck.

 



Het kerkgebouw werd gesticht in 1828 als Hervormde kerk, door Arnoldina, Margaretha Mackay, kasteelvrouwe van 
Kasteel Blitterswijck. Op het naastgelegen protestantse kerkhofje is een grafzerk van A.U.M. baronesse de Cocq van 
Haeften, die n 1877 gestorven is. Het kerkje is een rijksmonument. Registratie in 
Monumentenregister: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/28434. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

19.30 uur: Ontvangst met koffie en/of thee 

20.00 uur: Kort welkom namens de Protestantse Gemeente Venray e.o. door Roel Baas 

20.10 uur: Inleiding ‘200 jaar Protestantse Kerk in Blitterswijck’ door mw. Annemarie van Meurs-Nelson  

Een overzicht van de 200-jarige geschiedenis van het kerkgebouw en verhalen over de eerste en latere gebruikers.  

Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de relatie tussen de protestantse kerk en het kasteel van Blitterswijck en 
de positie van de protestantse gemeente te midden van de Rooms-Katholieke samenleving. Maar ook staan we stil bij 
de ontwikkelingen vanaf de zestiger jaren met o.a. de invloed van de psychiatrische ziekenhuizen en de komst van de 
Molukse gemeenschap. Wat betekende dat allemaal voor de begraafplaats en wat valt er nog te zien? 

20.40 uur: Inleiding ‘Kasteel en kerk vanuit bouwkundig perspectief’ door dhr. Herman Loonen. 

Het verhaal van de geschiedenis van het kasteel van Blitterswijck en de bouw van de kerk. Waarom is de kerk in deze 
vorm ontstaan en wat was de rol van de (Rijks-)overheid hierbij? Ook wordt ingegaan op de specifieke bouwkundige 
details en de recente renovatie. 

  

21.10 uur: Afsluiting ‘De Protestantse Kerk door de eeuwen heen’ door dhr. Roel Baas 

In deze afsluiting komt aan de orde ‘waar staat de protestantse kerk vandaag’ en welke ontwikkelingen verwachten 
we in de komende 10 jaar. 

  

21.25 - 22.00 uur: Rondgang door het kerkgebouw, de tuin en de begraafplaats. 

 
Deze lezing is voor leden van het LGOG kring Ter Horst, maar ook niet leden zijn welkom, zij 
betalen 5 euro. Vooraf aanmelden is niet nodig.  
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten op een mooie zomeravond in Blitterswijck. 
 
Namens het bestuur van de LGOG kring Ter Horst, 
 
Arie Stas, voorzitter en Ineke Eickmans, secretaris.   
 
 
Noteert u vast in uw agenda: 
 
Dinsdag 5 juli: zomeravondwandeling: “in en rond de gevangenis in Evertsoord”  
Zaterdag 10 september: dagexcursie naar Brussel.  

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/28434

