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Lobith,Emmerich, oktober 2021

Aan onze leden,

We nodigen u van harte uit op zaterdag 23 oktober 2021, aanvang
14.00 uur voor een bezoek aan ’s-Heerenberg.
We beginnen met koffie en gebak en een korte introductie in
“Herberg Heeren Dubbel” in het koetshuis van Huis Bergh.

Wy Willem, here van den Berge ende van Bylant ridder maken kond allen luden ende
bekennen in desen openen brive dat wy hebben ontfanghen alle dyghene dye bynnen, onser
stad van den Berge wonen ende hebben den gegheven ende gheven vor ons ende vor onse
nakomelinge erflike ende ewelike te bezitten ende te duren den vorgenoemde poerteren
statrecht

Aldus Willem, graaf van den Bergh, in het stadsrecht dat hij op 8 september 1379 aan
’s-Heerenberg verleent. Het dorp, gelegen in de nabijheid van het imposante
Huis Bergh, mocht zich vanaf die datum officieel stad noemen.

Ook al zijn er in de daarop volgende eeuwen veel oude, bepalende gebouwen uit de
binnenstad verdwenen, het gezellige stadje aan de grens heeft nog immer veel
schoons te bieden.
Na de koffie gaan we een stadsrondleiding volgen met onder andere een bezoek aan
het Nije Raethuijs, de Pancratiuskerk en de omgeving van Huis Bergh, Ook
bezoeken we het Stadsmuseum Bergh met een prachtige maquette van het
middeleeuwse ’s-Heerenberg. Er zijn voldoende Nederlandse en Duitse gidsen
aanwezig. Bezit u een museum jaarkaart, vergeet die dan niet mee te nemen.
Laat u verrassen door dw schoonheid van een klein stadje met een grootse
geschiedenis.
U bent van harte welkom bij deze – gratis toegankelijke – bijeenkomst.
Aanmelden verplicht: bij het secretariaat, zie boven.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tevens nodigen we uit voor: voor het BCR concert op zondag 17 oktober om
17.00 uur in de St. Vituskerk op Hoog Elten. Uitgevoerd wordt mottet BWV 227,
Jesu meine Freude en het vioolconcert in A moll, BWV 1041.
Aanmelden: bij voorkeur per email: vandoornick-th@bistum-muenster.de of evt.
0049 2828 2260.
Belangrijk is natuurlijk: gevaccineerd, genezen of getest.
Entree is zoals altijd vrij, bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd.

Vriendelijke groet,
Stoni Scheurer Michael Arntz
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