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Kring Venray en omgeving 

E. geertnelissen@home.nl 

 

Venray, 3 december 2019 

 

Verslag van de bijeenkomst op 18 november 2019 

met als titel: “Franciscanen, Rijke Armoedzaaiers” door Peter Korten in het 

Venrays Museum 
 

De voorzitter heet een ieder van harte welkom, in het bijzonder Peter Korten, onder andere 

voorzitter van LGOG Kring Weert, die de voordracht op deze avond gaat verzorgen. Onze 

voorzitter is aangenaam verrast door de grote opkomst. Uit die opkomst moge blijken dat in 

Venray nog steeds veel belangstelling voor en grote betrokkenheid bij de Franciscanen 

bestaat. 

 

Eerst enkele mededelingen: 

 
–Overlijden René Imkamp 

 

Onlangs is René Imkamp plotseling overleden. Hij was bijna 8 jaar de penningmeester in ons 

Hoofdbestuur. Door zijn overlijden verliest het LGOG een zeer vakkundig en markant 

bestuurder en persoon. 

 

–Het project “Maand van de Geschiedenis” in oktober jl. 

 

Dat was een samenwerkingsproject met Literair Café, Bibliotheek, Gemeentearchief en LGOG 

Kring Venray. Dit jaar waren Marita en Alma Mathijsen de spreeksters. Zij hadden samen het 

essay voor de Maand van de Geschiedenis mogen schrijven. 

 

Het project is geëvalueerd en deze evaluatie is intern besproken en conclusies voor komend 

jaar zijn getrokken. Komend jaar is het thema: Oost / West. Daar willen we weer graag aan 

mee doen. Maar we zijn voornemens de gezamenlijke bijeenkomst niet in plaats van onze 

reguliere bijeenkomst te laten plaatsvinden. Dus volgend jaar waarschijnlijk én deelname aan 

de Maand van de Geschiedenis én een reguliere bijeenkomst over “geschiedenis’. 

 

–Voorzitterschap LGOG 

 

Het Hoofdbestuur is drukdoende een nieuwe voorzitter te werven. Helaas verloopt dat 

vooralsnog niet voorspoedig. Met name het tijdsbeslag blijkt een breekpunt bij potentiële 

kandidaten te zijn. 
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–Ontwikkelingen binnen de vereniging 

 

Wie de Maasgouw en het Jaarboek openslaat, de Nieuwsbrief opent, de convocaten leest, de 

social media volgt en af en toe op de LGOG-website kijkt kan niet anders dan constateren dat 

LGOG bij voortduring een groot aantal activiteiten aanbiedt en ook steeds weer nieuwe 

activiteiten ontwikkelt, zoalsMijn LGOG, De nieuwe ledenadministratie, Mijn LGOG, die in 

gebruik is genomen. Het is van groot belang dat de leden nu zelf zoveel als mogelijk hun 

gegevens bijhouden op zijn/haar Mijn LGOG. Iedereen kan op Mijn LGOG nagaan of zijn/haar 

gegevens nog actueel zijn. 

 

Doen graag!!!! 

 

De functionaliteiten van Mijn LGOG zullen in de toekomst uitgebreid worden. U krijgt daarvan 

bericht. 

 

–Canon van Limburg 

 

De eerder op initiatief van LGOG uitgegeven Canon van Limburg is toe aan vernieuwing (boek 

en website). Plannen daartoe zijn in ontwikkeling. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht 

of aan edere leerling die zijn middelbare school diploma haalt een exemplaar daarvan 

aangeboden kan worden. 

 

–Limburgs Oorkondeboek 

 

Een aloude wens komt dichterbij: de uitgave (boek en website) van de oudste oorkonden van 

Limburg (ca. 400 stuks) en deze voor iedereen toegankelijk maken. 

 

–Komende Programma 

 

22 januari 2020: Herman van Rens in kader 75 jaar bevrijding: Jodenvervolging in (Noord) 

Limburg 

 

Verslag van de bijeenkomst met als titel: “Franciscanen, Rijke Armoedzaaiers” 

 

En vervolgens kwam Peter Korten aan het woord. Op een vloeiende en soms prikkelende en 

uitdagende wijze verhaalde hij over de geschiedenis van de Franciscanen. Hij legde uit hoe 

Franciscus begonnen was met het oprichten van de monnikengemeenschap en welke andere 

monnikengemeenschappen daardoor ontstaan zijn. Hij vertelde over de taken en activiteiten 

die de Franciscanen hebben uitgevoerd. En welke betekenis zij daardoor in de loop van de 

geschiedenis voor de maatschappij hebben gehad. Hij legde uitvoerig uit waar de Franciscanen 

in de loop van de geschiedenis vestigingen hebben gehad, waar ze verdreven werden en waar 

zij terugkwamen. Ofschoon Peter uit Weert komt en hij veel over de Franciscanen in Weert 

kan vertellen, wist hij ook veel te vertellen over de Franciscanen in Venray. Hij had zich veel 
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kennis over de Venrayse Franciscanen eigen gemaakt, had vele ‘Venrayse’ foto’s en wist 

daarover uitvoerig te vertellen. Hetgeen leidde tot allerlei opmerkingen en verhalen over de 

Venrayse Franciscanen vanuit de zaal. Zoals bijvoorbeeld door Ben Janssen. Hij legde uit waar 

de houten tafel en stoelen in het auditorium vandaan kwamen: ja wel, uit de voormalige 

kamer van Pater Gardiaan!! In ieder geval kon aan het einde van de avond één algemeen 

ondersteunde conclusie getrokken worden: Ook Venray is heel, heel veel dank verschuldigd 

aan de Franciscanen die zich voor Venray en haar gemeenschap hebben ingezet. 

 

Een boeiende en interessante avond die veel herinneringen opriep. Een zeer geslaagde avond, 

waarvoor onze voorzitter Peter Korten van harte dankte namens alle aanwezigen. En hem het 

boek “Kathedraal van de Peel” toezegde. 

 

 


