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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 LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de derde lezing in 2017 

onder de titel: 

Erkelenz, een Gelders dekenaat in het bisdom Roermond. 

 

De oudste vermelding van Erkelenz dateert van 17 

januari 966: Herclinze in een oorkonde van Keizer 

Otto de Grote betreffende het Mariastift in Aken. 

De graven van Gelre oefenden de voogdij over 

Erkelenz uit. In 1326 kreeg de plaats stadsrechten 

door Reinoud II van Gelre, die in 1328 zijn oudste 

dochter aan de Gulikse graaf uithuwde. Erkelenz 

was een exclave en dus werd het een ware 

vestingstad in de veertiende en vijftiende eeuw: 1,8 

km stadsmuur en vier poorten. 

In 1543 ging Erkelenz door het verdrag van Venlo 

over naar de Spaanse Nederlanden. De oude 

Gelderse plaats kwam in 1559 bij het nieuw 

opgerichte bisdom Roermond te horen.  

Vanwege het protestantisme in het omringende 

Gulikse gebied besloot men in 1592 een eigen 

dekenaat Erkelenz in het leven te roepen, waarvan 

de pastoors van Erkelenz en Niederkrüchten 

beurtelings dekens waren.  

In 1713 ging Erkelenz na Spaanse successieoorlog 

over naar het hertogdom Gulik. 

 

Aanvullende excursie naar Erkelenz op 14 april 

In aansluiting op de lezing is er op zaterdag 14 

april een excursie naar Erkelenz onder leiding van 

de spreker drs. Guus Janssen. 

LGOG Kring Gelders 

Overkwartier van Roermond 

Peter Meeuws, secretaris 

info@lgog-roermond.nl 

Activiteit : Lezing over ‘Erkelenz, een Gelders dekenaat in het bisdom Roermond’ 

   Door drs. Guus Janssen 

  (aansluitend op zaterdagmiddag 14 april een excursie naar Erkelenz) 

Wanneer : maandag 9 april 2018 om 19.30 uur 

Locatie : Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond 
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Programma excursie naar Erkelenz op zaterdag 14 april: 

12.15  vertrek met eigen vervoer vanuit Roermond 

13.00  Kruisherenklooster Hohenbusch gelegen ten 

zuidwesten van Erkelenz op de weg naar 

Hückelhoven 

14.30  Erkelenz, oude raadhuis: presentatie over de 

geschiedenis van de stad Erkelenz 

15.30  stadswandeling in Erkelenz met bezoek aan de St.-

Lambertuskerk  

16.30  Kaffee und Kuchen 

17.15  terug naar Roermond 

 

Op Hohenbusch is er een rondleiding door Frank Körfer en in Erkelenz door leden van de Heimatverein. 

 

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957). 

Studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU 

Nijmegen.  

Is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het 

gymnasium van Trevianum Sittard.  

Publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere 

belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie. 

 

 

 

Deelnemers aan deze excursie dienen vóór 14 april zich aan te melden via info@lgog-roermond.nl.  

 

 

Het programma voor het voorjaar van 2018, eveneens locatie Cuypershuis: 

Maandag 7 mei 19.30 uur: dr. Herman van Rens over de Jodenvervolging in Limburg. 

 

 

Boeiende excursie op 30 mei a.s. naar Arnhem en Nijmegen 
Wij vragen graag uw aandacht voor een interessant evenement 

dat wij voor u in voorbereiding hebben.  

In samenwerking met de Stichting Erfgoed Gelderland wordt een 

Gelders erfgoedfestival in de zomer van 2018 georganiseerd.  

In het kader van dit festival worden in de vier met Gelre 

verbonden monumentale kerken van de voormalige 

kwartierhoofdsteden: de Walburgiskerk te Zutphen, de 

Eusebiuskerk te Arnhem, de Stevenskerk te Nijmegen en de 

Munsterkerk te Roermond exposities georganiseerd vanaf 23 

mei. 

Op 30 mei a.s. willen wij met een bus de exposities in Arnhem en 

Nijmegen bezoeken mits daar voldoende belangstelling voor 

bestaat. Op een latere datum kunnen we, afhankelijk van het 

succes op 30 mei, de expositie in Zutphen bezoeken.  

Op 30 mei willen we eerst de Eusebiuskerk te Arnhem bezoeken. 

Na de lunch gaan wij dan naar de Stevenskerk in Nijmegen. 

Vanuit de festivalorganisatie worden de centrale activiteiten als een ‘vier-kwartieren-expo’ in de 

genoemde kerken uitgewerkt. 

De kosten van deze dag bedragen € 30,- voor de busreis. De lunch is voor eigen rekening. 

Na de lezing van 9 april zal voorzitter Hein van der Bruggen dit plan nader toelichten.  

Over enkele weken ontvangt u een oproep om u aan te melden. 

Noteer 30 mei reeds nu in uw agenda! 


