Zaterdagopenstelling kerk Windesheim
25 juli 2021 is de 550e sterfdag van Thomas a
Kempis. Omdat Windesheim lang het centrum
van de beweging van de Moderne Devotie
geweest is, hebben verschillende organisaties de
handen ineengeslagen om daar dit jaar aandacht
aan te geven.
In de eerste plaats zal de kerk (Dorpsstraat 4) in
de zomermaanden op zaterdagmiddag tussen
12.00 en 16.00 uur geopend zijn voor bezoekers.
De openstelling begint op 10 juli en duurt tot en
met
28 augustus.
Dit is dé kans om op eigen gelegenheid even rond te kijken in de kerk.
Ook als je de kerk wel kent, is er reden genoeg om toch even te komen kijken. De kerkzaal zelf is te
bezichtigen. Verder is er in de bovenzaal een tentoonstelling over de Moderne Devotie.
Bovendien is er een archeologisch topstuk te zien: de oude knijpbril die in een beerput bij de
Bergweg in Windesheim gevonden is. Het is Nederlands oudste knijpbril en dateert uit de periode
rond 1400. Het Windesheimer klooster was erom bekend dat er veel boeken werden gelezen en
overgeschreven. Voor een bijziende monnik zoals Gerardus Vellenho was een bril onmisbaar en
waarschijnlijk is de bril van hem afkomstig.
De kerk van Windesheim is niet het enige overblijfsel van het klooster. Je kunt ook op eigen
gelegenheid schatten en verhalen in de omgeving ontdekken met behulp van een wandelroute of
fietstocht. Beide zijn in de kerk aanwezig.
Op twee zaterdagen is er daarnaast een extra programma.
 Op 10 juli doet Wim Verweij op twee tijdstippen een rondleiding door de kerk: om 13.00 en
om 15.00 uur. Om 16.00 uur sluiten we de openstelling met een kort middaggebed.
 Op 14 augustus is er een rondleiding door het dorp onder leiding van Mink de Vries. Ook op
die dag is er om 16.00 uur een kort middaggebed.
Op zondag 25 juli – de sterfdag van Thomas a Kempis zal er in de kerkdienst om 19.00 uur ’s avonds
aandacht besteed worden aan de geestelijke erfenis van Thomas a Kempis. Deze is te bezoeken
(opgave via www.hervormdwindesheim.nl) of achteraf te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Het is de bedoeling om na de zomer een serie avonden te organiseren waarop we boeiende
personen uit de Moderne Devotie en wat hun dreef uit te lichten. Dan wordt meer de geestelijke
erfenis van de Moderne Devotie belicht. Meer informatie daarover volgt nog.
Tot ziens!
Namens alle betrokkenen van:
Stichting Vrienden van de Kerk in Windesheim
Hervormde gemeente Windesheim
Plaatselijk Belang Windesheim
Stichting Thomas a Kempis in Zwolle

