Vier kerken, één verhaal
Het expositie-vierluik ‘Vier kerken, één verhaal’ in de kerken van de vier voormalige
hoofdsteden van het hertogdom Gelre: Arnhem, Nijmegen, Zutphen en Roermond
maakt onderdeel uit van het erfgoedfestival Over Grenzen.
Kijk voor meer informatie op erfgoedfestival.nl.
Eusebiuskerk 23 mei t/m 2 september
Kerkplein 1, Arnhem
eusebius.nl
maandag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur
zondag 12.00 – 17.00 uur
Entree Annakapel: gratis
Entree kerkzaal: € 2,50 voor volwassenen,
€ 1,50 kinderen 6-16 jaar
Combiticket kerkzaal, panoramalift en
glazen balkons: € 9,00 voor volwassenen,
€ 6,00 kinderen 6-16 jaar
Stevenskerk 23 mei t/m 2 september
St. Stevenskerkhof 62, Nijmegen
stevenskerk.nl
maandag t/m zaterdag 10.30 - 17.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur
9 t/m 22 juli is de kerk grotendeels
gesloten in verband met de Vierdaagse
Vrij entree

Munsterkerk 23 mei t/m 2 september
Munsterplein 1, Roermond
roermondparochiecluster.nl/parochies/
munsterkerk/geschiedenis-kerk
maandag t/m vrijdag 14.00 – 17.00 uur
zaterdag 14.00 – 16.00 uur
zondag 14.00 – 17.00 uur
Vrij entree
Walburgiskerk 23 mei t/m 29 juli
Kerkhof 3, Zutphen
walburgiskerk.nl
dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur
zondag 13.00 - 17.00 uur
Entree: € 5,50 (incl. audiotour, bezoek aan
de Librije en beklimmen toren)

Over
Grenzen
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Vier kerken, één verhaal
Stevenskerk
Van 23 mei t/m 2 september

Check online actuele openingstijden
Wegens verhuur, evenementen of
kerkelijke verplichtingen kunnen de
vermelde openingstijden afwijken. Check
vóór uw bezoek eerst de website van de
betreffende kerk.

ONTDEK HET HERTOGDOM GELRE IN ARNHEM, NIJMEGEN, ZUTPHEN EN ROERMOND
gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Ontdek de Stevenskerk
23 mei t/m 2 september 2018
Data:

Locatie:
Entree:

maandag t/m zaterdag 10.30-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur
9 t/m 22 juli is de kerk grotendeels gesloten in verband met de
Vierdaagse
St. Stevenskerkhof 62, Nijmegen
gratis

Extra activiteiten
Stadswandeling:
Nijmegen en het hertogdom Gelre
Iedere zaterdag om 13.00 uur.
Met een bezoek aan de Stevenskerk.
Meer informatie: gildenijmegen.nl
Ontdek de verborgen (stads)grenzen van
Nijmegen
27 mei en 23 juni om 11:00 uur en 14:00 uur.
Verrassende fiets-rondleiding voor het hele
gezin, langs plekken in Nijmegen die te
maken hebben met de verdediging van de
stad.
Meer informatie: michielvanzoest.nl

Over de
Stevenskerk
De Stevenskerk is de oudste en
grootste kerk van Nijmegen. Zij
dateert grotendeels uit de 15e en
16e eeuw, maar de vroegste delen stammen uit de 13de eeuw.
De kerk kwam in 1591 in handen
van de hervormden en is, met
uitzondering van een kort intermezzo, steeds hervormd gebleven. Tijdens WOII raakte de kerk
zwaar beschadigd, maar in 1969
is zij in volle glorie herrezen. Het
gebouw wordt nu
voor uiteenlopende
culturele evenementen gebruikt.
De kerk heeft ook
nog altijd een
religieuze functie.

Ontdek het hertogdom Gelre in Arnhem, Nijmegen,
Zutphen en Roermond
Ga mee op reis naar het verdwenen hertogdom Gelre! Ongeveer zeshonderd jaar
geleden was Gelderland een hertogdom: een zelfstandig land met eigen hoofdsteden, eigen vorsten en eigen kleuren. Het was één van de belangrijkste landen
van West-Europa. Het hertogdom bestond uit vier kwartieren. Nijmegen, Zutphen,
Arnhem en Roermond waren de hoofdsteden. Grote delen van de huidige
provincie Limburg waren een onderdeel van het hertogdom Gelre. Ook een stuk
van Duitsland behoorde tot het hertogdom, daar kwamen de Gelderse vorsten
vandaan.
Tijdens het erfgoedfestival
Over Grenzen openen de
Eusebiuskerk in Arnhem,
de Stevenskerk in Nijmegen, de Walburgiskerk in
Zutphen en de Munsterkerk
in Roermond hun deuren
om de geschiedenis van
het hertogdom Gelre te
delen met bezoekers. Aan
de hand van een korte film,
een grote kijkkaart - met
wetenswaardigheden uit
de geschiedenis van de vier
Gelderse kwartieren - en
een wandelroute door de
kerk kunnen bezoekers de
sporen van het hertogdom
Gelre ontdekken.

