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Uitnodiging najaarsactiviteit 
 
We hebben het genoegen u uit te nodigen voor de najaarsactiviteit, welke datum in het Jaarboek 
2021 werd aangekondigd. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 november a.s. locatie: MFC Ohé en Laak 
(t.o. de kerk). Aanvang: 19:30 uur – zaal open 19:00 uur. 
Deze lezing werd in 2021 geannuleerd wegens een coronabesmetting. 

 
Tevens nemen we op deze avond afscheid van onze secretaris dhr. A. Peters. 
 
Verder zal in het kort informatie gegeven worden over ons jubileum in 2023 en een impressie over 
de totstandkoming en vorderingen van de muurschilderingen.  
 

Ons lid de heer Guus Janssen heeft de lezing een boeiende titel meegegeven: 
 

“De relaties tussen het O.L.Vrouwe-munster in Roermond  

en de parochies Echt en Stevensweert” 
 

 

Op 1 oktober 2020 was het achthonderd jaar geleden, dat 
in Roermond de Munsterkerk werd gewijd. Twee jaar 
eerder was in die plaats een abdij (Munster) van 
Cisterciënserinnen gesticht. De abdij was van grote 
betekenis voor de stad Roermond, maar had tot de Franse 
Tijd ook intensieve relaties met andere parochies. Men 
genoot uit die plaatsen inkomsten, maar was ook vaak 
verplicht tot onderhoud van de kerkelijke bezittingen.  
In 1221 ontstond een relatie tussen het Munster in 

Roermond en de plaatsen Echt en Stevensweert en ook die band zou duren 
tot de opheffing van de abdij. In het eerste deel van de voordracht staat het 
Munster van Roermond en de relatie met diverse parochies centraal. In het 
tweede deel zal concreet ingegaan worden op de banden tussen het 
Munster en Echt en Stevensweert en de zichtbare herinneringen eraan, 
zoals de kerk en pastorie van Stevensweert en de Zwaantjeshof bij 
Berkelaar. 
 
Wij hopen u op 4 november te mogen begroeten.  
 
Met vriendelijk groet namens het bestuur  
 
Hans Richter, voorzitter 
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