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K O N I N K L I J K 

L I M B U R G S G E S C H I E D- E N O U D H E I D K U N D I G G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Roermond,  

 

Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

Het kringbestuur organiseert op woensdag 30 mei een busreis naar de hoofdkerken van Arnhem en 

Nijmegen. Op vier locaties in het voormalige Gelre zijn in de komende tijd exposities te zien onder de titel: 

Vier kerken, één verhaal. Het hertogdom Gelre bestond uit vier kwartieren. In de kerken van de voormalige 

hoofdsteden van de kwartieren wordt hun Gelderse geschiedenis van 23 mei tot 22 juli gepresenteerd. Dat 

gebeurt in Arnhem in de Eusebiuskerk en in Nijmegen in de Stevenskerk, maar ook in Zutphen in de Sint 

Walburgiskerk en natuurlijk in Roermond in de O.L. Vrouwe Munsterkerk. 

Op 30 mei a.s. willen wij de kerken van Arnhem en Nijmegen bezoeken.  

 

Het programma voor die dag is als volgt: 

08.30 uur: Vertrek per bus naar Arnhem. De opstapplaats is busstation Roermond 

10.00 uur: Tijd voor koffie/thee nabij de Eusebiuskerk 

10.30 uur: Bezichtiging van de kerk onder leiding van gidsen 

12.30 uur:  Lunch in restaurant Dudok, gelegen tegenover de Eusebiuskerk. De lunch is voor ieders eigen 

rekening en de kosten ervan zijn niet inbegrepen bij de kostprijs van deze dag.  

13.30 uur: Vertrek met de bus naar Nijmegen 

14.15 uur: Bezichtiging onder leiding van gidsen van de Stevenskerk 

16.00 uur: Thee in de Stevenskerk en tijd voor een korte wandeling in de omgeving 

17.00 uur: Vertrek per bus naar Roermond 

18.15 uur: Aankomst in Roermond. 

 

De kosten voor de reis, koffie /thee en toegangskaarten voor de kerken zijn € 38,50 per persoon. 

Vóór 28 mei a.s. gelieve u zich in te schrijven ofwel per e-mail: info@lgog-roermond.nl ofwel per 

post: LGOG Roermond, p/a Voorstad St. Jacob 38, 6041 LM Roermond.  

De betaling van de kosten ad € 38,50 per persoon dient uiterlijk op 23 mei a.s. te zijn ontvangen op 

bankrekening  NL 67 INGB 0007 0159 88 ten name van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap te Roermond. 

Naar volgorde van de datum van binnenkomst van uw aanmelding én van de betaling van de kosten 

van deelneming wordt u op de deelnemerslijst geplaatst. Wilt u bij aanmelding aangeven 

a. of u alleen dan wel samen met uw partner en/of een introducé mee wenst te gaan.  

b. Of u gebruik wenst te maken van de lunch bij Dudok (door u zelf te betalen) zodat wij een tafel 

kunnen reserveren. 

 

Een later bezoek aan Zutphen is mogelijk als deze reis naar Arnhem en Nijmegen een succes wordt.  

Wordt onverhoopt het minimaal aantal deelnemers niet gehaald, dan kan eventueel de reis tijdig afgelast 

worden en de ontvangen bijdragen op uw rekening teruggestort worden.  

LGOG Kring Gelders 

Overkwartier van Roermond 

Peter Meeuws, secretaris 

info@lgog-roermond.nl 

Activiteit : Busreis naar de Eusebiuskerk in Arnhem en de Stevenskerk in Nijmegen in       

het kader van de exposities: Vier (Gelderse) kerken, één verhaal 

Wanneer : Woensdag 30 mei 2018, start om 08.30 uur en duurt gehele dag 

Vertrekpunt : Busstation Godsweerdersingel, nabij NS-Station Roermond 

Voorwaarde : minimaal aantal deelnemers is 30 
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De Grote of Eusebiuskerk bepaalt al meer dan vijf 

eeuwen het stadsgezicht van Arnhem. De 

Eusebiuskerk is zowel historisch als eigentijds en 

wordt veelvuldig gebruikt voor uiteenlopende 

activiteiten en evenementen. Het is een typisch 

laatgotische kerk, gebouwd tussen 1452 en ca. 1570. 

De kerk staat op de plaats waar in de negende eeuw al 

een romaanse kerk stond, gewijd aan de heilige 

Martinus, letterlijk en figuurlijk in het centrum van het 

oude, middeleeuwse Arnhem. In de vijftiende eeuw 

besloten de Arnhemse kerk- en stadsbestuurders een 

grotere, meer representatieve kerk te bouwen. In 1452 

werd met de bouw van de laatgotische kerk begonnen. 

Door allerlei tegenslagen, onder andere van financiële 

aard, werd de bouw pas ruim een eeuw later 

afgesloten. Eén van de grote promotoren van de kerk, 

hertog Karel van Gelre, werd in de Eusebius 

begraven. Zijn praalgraf in het koor is een belangrijke 

bezienswaardigheid. Eind 16e eeuw werd de kerk 

protestants, met grote gevolgen voor het interieur. 

Beelden, altaren, muurschilderingen werden 

verwijderd. Tegen het einde van de 19e eeuw 

verkeerde de kerk in een slechte staat. Er was een 

restauratie nodig die 36 jaar, tot 1930, zou duren. In 

de oorlog werd de kerk zwaar beschadigd. 

 

 

De Stevenskerk in Nijmegen is al bijna acht eeuwen 

oud. Met de bouw van de kerk werd omstreeks het 

midden van de 13e eeuw begonnen. In 1273 werd de 

kerk gewijd door Albertus de Grote, wijbisschop van 

Keulen, van wie nog een reliek aanwezig is in de 

Grafkapel. Van deze romaans-gotische kerk resteren 

de onderbouw van de toren en de meest westelijke 

traveeën van het schip. Grootscheepse nieuwbouw 

vond plaats in de loop van de 15e eeuw, onder meer 

het koor en de straalkapellen. In de 16e eeuw bouwde 

men aan het transept en een klein deel van het schip. 

Na circa 1560 stokte de bouw, waardoor de kerk 

onvoltooid bleef. De toren kreeg in de 15e eeuw een 

nieuwe klokkenverdieping. Bij het bombardement op 

22 februari 1944 stortte de toren voor een belangrijk 

deel in. Daarbij werd het zuidwestelijke deel van de 

kerk zeer zwaar beschadigd. De kerk liep grote schade 

op in de periode dat Nijmegen frontstad was. Na de 

Tweede Wereldoorlog is de kerk gerestaureerd en in 

1969 feestelijk heropend. De inventaris van de kerk - 

kansel, grafmonument voor Catharina van Bourbon, 

doophek, herenbanken, kaarsenkronen, orgels en een 

aantal fresco's - zijn uit de 16e, 17e en 18e eeuw. 
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