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Activiteit:  Lezing over "Cultureel erfgoed op oude 

kerkhoven"    

Wanneer: Woensdag 18 september 2019, 20.00 uur  

Locatie: De Leste Geulde, Noordingel 75, Horst. 

 

 

 
 
Aan de leden van LGOG kring Ter Horst      
          1 september 2019 
    
Dames en heren, 
 
 
Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigen wij u voor onze eerste lezing van 
het seizoen 2019/2020 op woensdag 18 september 2019. Het bestuur heeft getracht om 
weer een aantal boeiende en interessante lezingen te organiseren. Deels is dat al gelukt en 
naar een aantal wordt nog gezocht. Voor de eerste lezing is gekozen, in samenwerking met 
de regionale heemkundeverenigingen, voor een lezing over het culturele erfgoed dat zich op 
oude begraafplaatsen bevindt.  
De lezing wordt verzorgd door de heren Leon Bok van “Bureau Funeraire Adviezen” en 
René te Dam, collega van de heer Leon Bok. 
 
Al enkele jaren wordt er nagedacht over hoe om te gaan met de begraafplaatsen in de 
diverse parochies van onze gemeente en bestaan er zorgen omtrent het beheer van 
kerkhoven en daarmee samenhangend het ruimen van graven. Deze zorgen worden gedeeld 
door de diverse heemkundeverenigingen, maar ook door de betreffende kerkbesturen in de 
regio. Wij  beschouwen grafmonumenten als Cultureel erfgoed, als cultuurhistorische 
monumenten.  
 
René ten Dam geeft een algemene inleiding op het begraven in Nederland met de nadruk op 
Limburg, met ook aandacht voor de zeldzame moordkruisen waarover hij recent heeft 
gepubliceerd.  



Na de pauze gaat Leon Bok  dan in chronologische volgorde in op de ontwikkeling van de 
begraafplaatsen in de gemeente Horst aan de Maas en zo mogelijk daarbij ook kijkend naar 
de verdere omgeving. Hij legt dan de nadruk op de kaalslag die momenteel plaatsvindt en 
het verlies aan katholieke identiteit op veel begraafplaatsen. 
 

 
 

 
 
Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen, op woensdag 18 september 2019 in 
zaal "De Leste Geulde" aan de Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De 
toegang voor leden van het LGOG is gratis, overige belangstellenden betalen drie euro. 
 
Wij hopen u wederom te mogen begroeten, 
 
met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst, 
 
 
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof   Dhr. P.J. Vissers 
Voorzitter       Secretaris 
 
 
Om alvast te noteren 
Volgende lezingen:  
Woensdag 6 november 2019: De geschiedenis van de sigarenindustrie in Noord-Limburg 
door de heer Jos Engelen. 
Woensdag 11 december 2019: Architect Peutz, ontwerper van onder andere de "Merthal" 
door de heer Ton van Mastrigt. 


