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Activiteit: Kerkbezoek 

  

Wanneer: Woensdag 9 januari 2019 om 19.30 uur. 

Locatie: Grafkelder St. Lambertuskerk in Horst 

 

 
Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst 
 
Het bestuur van het LGOG kring Ter Horst hoopt u weer te ontmoeten tijdens de eerste 
activiteit in het nieuwe jaar. Het is een traditie geworden dat we in de wintermaanden een 
kerk in de regio bezoeken. We hebben al heel veel kerken in een van de kernen van de 
gemeente Horst aan de Maas bezocht en keren nu weer terug naar de hoofdkerk van ons 
dekenaat, namelijk de Sint Lambertuskerk in Horst. Uiteraard heeft u deze, net als wij, al 
eens eerder bezocht en bent u op de hoogte van de kerkschat die deze kerk bevat, maar wij 
hebben deze keer voor een recent onderwerp gekozen. 
 
Afgelopen zomer heeft ons lid en archeoloog Xavier van Dijk opgravingen gedaan in het 
atrium van de kerk. Aan de hand van oude en nieuwe tekeningen wilde hij de juiste positie 
van de oude toren, die aan de westkant lag, bepalen. De juiste plaats zou ook kunnen leiden 
naar de juiste plek van de grafkelder van de heren van Wittenhorst. 
In het kader van 800 jaar Horst staat ook de geschiedenis van de familie van Wittenhorst, 
voormalige bewoners van het kasteel Huis ter Horst, in de belangstelling. Een aantal van 
hen ligt begraven in de grafkelder die onder de oude kerk lag. Bij de herbouw van de kerk 
na de Tweede Wereldoorlog is deze kelder geopend en ook weer snel dicht gemaakt. Ook in 
de twintiger jaren is deze kelder al eens onderzocht. Nu is de tijd rijp om te onderzoeken 
hoeveel en welke graven er zich in deze kelder bevonden en nog bevinden. Vandaar deze 
opgraving. 
 
Op deze avond zal de heer Xavier van Dijk ons uitleggen hoe de stand van zaken is, wat er al  
gebeurd is en wat de verdere plannen zijn. Ook zal hij ons waarschijnlijk de precieze plek 
van de grafkelder kunnen duiden. Verdere opgravingen worden bemoeilijkt door het feit 
dat deze kelder zich nu ergens in het middenschip van de huidige kerk bevindt en u  



begrijpt het probleem. Pastoor-deken de heer Alexander de Graaf Woutering heeft beloofd 
aanwezig te zijn en hij kan kort een toelichting geven hoe de Kerk hierover denkt. 
Kortom een mooie gelegenheid om het nieuwe jaar met een interessant onderwerp te 
beginnen, u bent van harte uitgenodigd. 

 
 

 
 

Xavier van Dijk bezig met zijn archeologisch onderzoek. 
 
We komen bij elkaar in de kerk in Horst waar de inleiding om 19.30 uur begint. Wij schatten 
in dat deze ongeveer een uur duurt, afhankelijk van uw belangstelling en vragen. Aan deze 
kleine excursie zijn geen kosten verbonden. Ze is gratis voor leden en niet-leden. U hoeft 
zich ook niet op te geven voor deze excursie. 
 
Wij hopen op een grote opkomst op 9 januari 2019 en wensen u via deze wijze alvast fijne 
en gelukkige feestdagen toe. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van LGOG Kring Ter Horst, 
 
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof (voorzitter)      Dhr. P.J.T. Vissers (secretaris) 
 
Komende activiteiten: 
Wo 30 januari 2019: Lezing over "Leopold Haffmans" door dhr. Ragdy v.d. Hoek 
Wo   13 maart 2019: Jaarvergadering, lezing over "De schilderijen van het kasteel “Huis ter 
Horst” door mevr. Yvonne Cuppen. 
 


