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Activiteit:  Lezing door Maurice Heemels, Rob Dückers en 

Guus Janssen over 800 jaar Munsterabdij 

 

 Wanneer: vrijdag 25 september 2020 van 15.30 tot 17 uur 

Locatie: Munsterkerk Roermond 

 

Roermond, 8 september 2020  
 

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

Het LGOG Kringbestuur is verheugd u uit te kunnen nodigen voor een lezingmiddag op 25 

september a.s. om 15.30 uur in de jubilerende Munsterkerk van Roermond. Lang zag het er 

immers naar uit dat de coronacrisis zulke initiatieven onmogelijk zou maken. 

In samenwerking met het kerkbestuur kunnen wij deze middag organiseren.  
 

Drie auteurs van het boek 800 jaar Munsterabdij zullen een voordracht houden, gebaseerd op 

hun bijdrage voor dit boek.  

Maurice Heemels heeft als onderwerp:  “Laatste relicten van een rijke begraafcultuur. De 

grafzerken in de Munsterkerk anno 2020”.  

Rob Dückers behandelt: “De liturgische kalender van de Roermondse Munsterabdij vóór de 

oprichting van het eerste bisdom Roermond”. 

Guus Janssen bespreekt “Relaties tussen de O.L. Vrouwe-abdij van Roermond en parochies in 

de omgeving”.  
 

Voor deze lezing dient u zich vooraf per e-mail aan te melden. Dit kan uitsluitend via het 

adres: info@lgog-roermond.nl.  

U kunt maximaal één introducé(e) naar de lezing meenemen. Ook de naam van uw introducé(e) 

zult u in uw mail moeten vermelden. De toelating tot de lezing geschiedt op volgorde van 

binnenkomst van de aanmeldingen.  

Zodra het maximale aantal aanwezigen (100) voor de bijeenkomst in de kerk is bereikt, 

krijgen de opvolgende aanmelders bericht dat zij niet toegelaten kunnen worden. 
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Alle inmiddels bekende regels aangaande het coronabeleid zijn van toepassing. 

Volledigheidshalve sturen we de coronavragenlijst van de overheid als bijlage mee. Alle 

zitplaatsen zijn 1½ meter uit elkaar, dit is op alle kerkbanken aangegeven. 

 

Bij gunstige weersomstandigheden zullen wij na afloop aan iedere bezoeker in de cafés- 

restaurants Munstercafé en Munsterhof een consumptie aanbieden. Voorafgaand aan de  

lezingen krijgt u daarover in de kerk inlichtingen. 
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Voor het najaar van 2020 zijn nog drie lezingen gepland: 

- maandag 19 oktober om 19.30 uur. Marleen Jennissen zal spreken over de berging van de 

Britse bommenwerper bij de abdij Lilbosch. 

- maandag 16 november om 19.30 uur. Spreker zal zijn drs. Jac Lemmens, 

gemeentearchivaris van Weert over het onderwerp ‘Sinti in Limburg’. Daarbij wordt ook 

het lot van een Roermondse familie besproken. 

- maandag 14 december om 19.30 uur. De spreker is Sander Wassing over ‘Maarten van 

Rossum en de Gelderse oorlogen’ 

 

Aanmelden voor een lezing kan dus pas na ontvangst van de uitnodiging. Daarin wordt 

tevens wordt de locatie bekend gemaakt. Die kan per lezing verschillen. 

Alle communicatie vindt uitsluitend per e-mail plaats. 

Zowel voor deze lezing als voor de volgende lezingen in dit seizoen geldt dat 

inschrijving eerst kan plaatsvinden nadat de uitnodiging is uitgegaan en slechts via 

het mailadres info@lgog-roermond.nl. Voorafgaande aanmelding voor de hele serie 

lezingen is niet mogelijk.  

Wie zich voorafgaand aan de verzending van deze uitnodiging al heeft aangemeld, 

zal zich dus voor iedere bijeenkomst opnieuw moeten aanmelden. 
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