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Heemtuin Rucphen

Þrocessies

ln Ut Gebouwke van het museum voor Levend

Erfgoed, kortweg Heemtuin Rucphen,

is een expositie ingericht

waarbij vooraI processies centraaI staan. Er zijn

oude foto's te zien van Kindsheidsoptochten in

Sprunde[ v an 1929, 19 46 en 19 L9.

Bij votdoende betangstelIing wordt
eveneens regetmatig een f ilm vertoond van de

processie in Sprundelvan 30 september 20,l8,

die plaatsvond ter ere van de inwijding van de

herstetde Geheimen van de Rozenkrans in het

Sprundelse Fatimapark.

ln drie vitrines is aan de hand van

voorwerpen en boekjes ook een beeld geschetst

van'Het Schijfse Roomsche Leven'.

Cuttu urhistorisch Centru m
de Weeghreyse Rijsbergen

Biigetoof

Bijgetoof komt binnen en buiten a[[e retigies voon

het kenmerkt zich als de'randen van retigie'.

ln de Weeghreyse expositie over bijgeloof is

een aantaI onderwerpen verder uitgewerkt.

Votksgetoof ofteweI bijgetoof komt vaak niet

voort uit een re[igie of godsdienst en toch zijn

er overeenkomsten

Er zijn mensen die

sommige bijgetoven uiterst serieus nemen

Vanaf de tentoonstelting bijgetoof is dit een

knipoog naar "geloven".

0nderwerpen die in de tentoonsteIting
worden behandeld zijn onder meen Kleding,
geta[[en, hoef ijzers, klavertje vier, spiegels,

ladders, afktoppen, vatlende sterren, het hart,

edelstenen, dieren, planten en sprookjes.

Van Gogh Kerk Etten-Leur

Van retigie naar zingeving

De tentoonstetting "Van religie naar zingeving"

in de Van Gogh Kerk is onderverdeeld in

vier blokken.
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U wordt in het eerste deel

meegenomen in de historie en de ontwikketing
van de Catharinakerk door de eeuwen heen.

Deet 2 van de expositie richt zich geheel

op de katholieke periode van ca.1200 tot ló48.

A[[e facetten van deze periode worden beticht.

Deet3 van de tentoonstetling is

ingericht met aandacht voor de protestantse

kerk in de eeuwen daarna tot 1970 . Ook wordt
hier aandacht geschonken aan de periode dat

Theodorus van Gogh dominee was in Etten en

zijn zoon Vincent hier een start maakte met zijn

carrière ats kunstschilder.
Btok 4 tenslotte is een btik in de

tegenwoordige tijd: de kerk als Huis der

Gemeente en Raadzaalen uiteindetijk de

inrichting ats Van Gogh Kerk.

ig:l;t Van Oogh Kerk
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ry RUCPHEN

De Heemtuin Rucphen is een van de mooiste

wilde bloementuinen van Nedertand en Vlaan-
deren. U vindt de Heemtuin aan de Baanvelden
12 in Rucphen. De Heemtuin is gelegen in

De Binnentuin tussen Rucphen, Sprunde[ en

St. Wittebrord.

0peningstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00

tot 1ó.00 uur. Zondag van 13.00 tot 1ó.00 uur.

13,15,31 maart en 21 aprit gesloten.

RIJSBERGEN

De Weeghreyse is gevestigd in het vroegere
gemeentehuis van Rijsbergen. Dit historische
pand, waarvan de geschiedenis teruggaat tot
1873, herbergt een schat aan informatie over

de geschiedenis van de gemeente Zundert en

de daartoe behorende kerkdorpen.

0peningstijden:zondag 14.00 - 17.00 uur
en op aanvraag.

ETTEN.LEUR

De Van Gogh Kerk is de kerk waarVincents
vader zeven jaar [ang dominee was. ln Etten

[iet Vincent van Gogh zich in 1881 voor het

eerst registreren als kunstschitder.
Negen maanden lang woonde en werkte
hij in de pastorie die achter de Nederlands

Hervormde kerk stond.

0peningstijden: Van Gogh Kerk: Woensdag

t/m zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Toeristisch lnformatiepunt: dinsdag,
donderdag, zaterdag en zondag van 13.30-

17.00 uur, woensdag en vrijdag 11.00-17.00 uur

o
Heemtuin Rucphen

Baanvetden 12, 4715 RH Rucphen

lnternet: www.heemtuinrucphen.nl

ø
Cultuurhistorisch Centrum de Weeghreyse

Sint Bavostraat 18,4891 CJ Rijsbergen

lnternet: www.deweeghreyse.nI

o
Van Gogh Kerk

Markt 4,4875 CE Etten-Leur
I n t e rn et: www.va n g o g h b ra b a nt. co m/n [/ett e n - te u r

Dit project werd mede mogetijk gemaakt door:

lder-leu.' Edi Nootd

Ittenleur
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Van Oogh Kerk

LA.NI]SA'AD
De Baronie

RaadSaam Erfgoedprojecten - Erfgoed Brabant - Heemkundekring

SwerterScive - Heemkundekring 0nder Baronie en Markiezaat

Beteef Sprundet - R.K. Sint Franciscusparochie regio Rucphen

De Geheimen van de Rozenkrans - Streekmuseum Etten+Leur

Heemkundekring Jan Uten Houte - H. Mariaparochie Etten-Leur

Protestantse Gemeente Etten-Leur - Stedetijk Museum Breda

Vrijwittigers en medewerkers van: Heemtuin Rucphen,

Cultuurhistorisch Centrum de Weeghreyse en de Van Gogh Kerk
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