kerkelijk textiel in Limburg
Met speculaas en mijter
Door mevr E.H.M. Geelen,
Dinsdag 13 november 20.15 uur
Heemkundevereniging De Bongard houdt een lezing over de geschiedenis van kerkelijk textiel in
Limburg, aan het begin van de Sinterklaastijd een lezing met speculaas en mijter, in Party Centrum
Oud Zumpelveld , Irmstraat 23 te Simpelveld.
Op dinsdag avond 13 november 20.15 uur, aansluitend op onze najaars ledenvergadering, die om
19.30 uur begint, neemt Mevr. Elisabeth Geelen ons aan de hand van een powerpoint presentatie
mee naar de wereld van het kerkelijk textiel.
Mevrouw Geelen is niet alleen in Limburg, maar ook een landelijk bekend en gewaardeerd expert
op het gebied conservering van historisch textiel. Lange jaren was zij verbonden aan het Museum
voor de Vrouw in Echt en werkte zij mee aan diverse projecten; zoals de inventarisering van de
paramentenkamer van de Christoffelkathedraal en de Munsterkerk in Roermond.
Hier vond zij misgewaden uit het atelier Stolzenberg, dat nauw samenwerkte met de beroemde
architect Cuypers, maar ook uit het atelier van onze zusters van het Arme Kind Jezus.
Aan de hand van een uitgebreide reportage krijgen we o.a. inzicht in de geschiedenis van
misgewaden, het gebruik van diverse soorten stof, technieken die gebruikt zijn bij het vervaardigen
en borduren door de eeuwen heen, schenkingen van diverse materialen en de achtergrond hiervan.
Verder krijgen we een uitgebreide uitleg over de kleding van priesters en koorknapen gedurende
het kerkelijk jaar. Er wordt dieper ingegaan op de functie van het gebruiken van verschillende
kleuren.
Uiteraard is er na afloop nog gelegenheid om samen gezellig de laatste speculaasjes op te peuzelen
of een glaasje te heffen op de komende warme winteravonden.
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd.
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