Themadag 25 september: begraven in Montferland
Binnen de grenzen van de gemeente Montferland liggen verscheidene begraafplaatsen en
kerkhoven. Op deze dag krijgen er drie aandacht: de Joodse begraafplaats (ca. 1752), de
Protestantse Begraafplaats (met een grafkelder die in 1638 voor het laatst werd gebruikt) en
de Oude R.K. Begraafplaats De Goede Herder (in 1863 ingewijd), alle in ’s-Heerenberg.
Wat is de stand van zaken rond deze historische begraafplaatsen? Wat wordt er gedaan aan
hun behoud? Door wie en hoe? Aan het eind van deze dag zijn de deelnemers aan dit
programma helemaal op de hoogte.
Jack Ariës, die het idee voor deze middag aandroeg, hoopt ook veel te horen in antwoord op
de vraag wat er gedaan kan worden om het bezoek aan deze historische plekken door
toeristen én inwoners van Montferland te stimuleren.
Programma
11.00-11.25 uur:

Inloop
Grandcafé De Snor, Molenstraat 2, 7041 AE ’s-Heerenberg, tel. 0314-661 266

11.25-11.30 uur:

Welkom door Bert Lever, voorzitter van stichting Terebinth

11.30-12.30 uur:

Rondleiding door Jack Ariës over de N.H. begraafplaats (naast Huis Bergh)
Hof van Bergh 2, 7041 AC ’s-Heerenberg
Jack Ariës maakte in 2017 in opdracht van de gemeente Montferland een
inventarisatie van begraafplaats Martinus in Didam en van de Oude R.K.
Begraafplaats in ’s-Heerenberg. Hij spant zich in voor een tienjarenplan
inclusief financiering om op beide begraafplaatsen een aantal
grafmonumenten op te knappen. Van belang daarbij zijn: te zorgen voor een
positieve beeldvorming over functie en (her)bestemming van deze
begraafplaatsen, draagvlak creëren en een en ander toekomstbestendig
maken en houden.

12.30-13.30 uur:

Lunch
Grandcafé De Snor, Molenstraat 2,7041 AE ’s-Heerenberg, tel. 0314-661 266

13.30-14.15 uur:

Presentatie van Frits Frauenfelder (in Grandcafé De Snor)
Het herstel van de Joodse begraafplaats in ’s-Heerenberg
Frits Frauenfelder is bestuurslid van de Heemkundekring Bergh en zet zich
actief in voor behoud en restauratie van de Joodse begraafplaats.

14.30-15.30 uur:

Rondleiding door Jack Ariës over de Oude R.K. Begraafplaats
Oude Doetinchemseweg 3, tegenover de apotheek, ’s-Heerenberg

15.45-16.30 uur:

Afsluiting met drankje en hapje
Grandcafé De Snor, Molenstraat 2,7041 AE ’s-Heerenberg, tel. 0314-661 266

Aanmelding: gesloten, dat geldt ook voor de reservelijst
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Deelnamekosten (incl. koffie en lunch; excl. borrel): 20 euro (donateurs) en 25 euro (nietdonateurs); na bericht van plaatsing op deelnemerslijst s.v.p. uiterlijk 10 september overmaken op
bankrek.nr. NL 92 INGB 0000 3355 36, t.n.v. Terebinth, o.v.v. 25 september.
Openbaar vervoer: van Station Utrecht CS om 8.24 uur vanaf spoor 9 naar Arnhem Centraal of latere
optie ICE vanaf sp. 19 om 08:37 (denk aan ICE-toeslag) naar Arnhem Centraal. Vandaar om 9.11 uur
vanaf spoor 3 naar Zutphen en om 9.46 uur daar vanaf het Busstation Zutphen op perron D Arrivabus 82 naar Doetinchem nemen; uitstappen in Doetinchem om 10.34 uur; van busstation
Doetinchem vanaf perron B om 10.40 uur met Arriva-bus 24 naar ’s-Heerenberg; uitstappen in
Molenstraat om 10.59 uur, plus vijf minuten lopen naar De Snor.
N.B. Dit alles is onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronamaatregelen; vooralsnog
lijkt nu (4 september) alles door te kunnen gaan.
Vervolg met verdieping? Liefhebbers kunnen op 23 oktober nog een keer deze drie begraafplaatsen
bezoeken, maar dan als deelnemer aan een excursie over korstmossen op begraafplaatsen, zie voor
nader nieuws: www.blgw.nl.
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