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Heilige Huisjes 
Een tijdpad door de oude stad 
Culemborg 700 – Heilige Huisjes een groot(s) evenement in binnenstad van Culemborg 
 
Culemborg kreeg 700 jaar geleden stadsrechten. De geschiedenis van Culemborg en de reli-
gie in de stad zijn tot het begin van de 20 e eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. We 
zien dat terug op tal van plekken. In de expositie Heilige Huisjes is 700 jaar religie in Culem-
borg glashelder in beeld gebracht. 
 
De beste plek om deze expositie/manifestatie te beginnen is op de Markt. Hier staat de Tijd-
lijn, een 10 meter lang doek waarop de geschiedenis van het land, de stad en het religieuze 
leven samen komen. Ook bevindt zich hier het centrale informatiepunt. 
Vanaf de Markt start de wandeling. Een uitgebreide informatiefolder voert langs de histori-
sche (kerk)gebouwen en plekken die in de kerkelijke geschiedenis van betekenis waren. In 
de kerken, de moskee en het museum zijn exposities die het rijke religieuze en stadse verle-
den verder inkleuren. Ook krijgt u een beeld van de vele religieuze gemeenschappen die 
onze stad rijk is.    
 
De Tijdlijn is verwerkt in een mooi verzorgd boekwerk met uitvouwbladen en een impressio-
nistisch verhaal over 700 jaar stad en religie door Kees van de Zwaard.  
Ter gelegenheid van deze bijzondere expositie brengt De Voet van Oudheusden in mei een 
Voetnoot uit over dit onderwerp.   
 
Op de drie zondagen is er muziek naar keuze. In de 5 oude kerken zijn er gelijktijdig con-
certen die op het hele uur beginnen en 30 minuten duren: om 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 
15.00-15.30 uur.  Van 16.00-17.00 uur is er een feestelijk slotconcert in de Grote Barba-
rakerk.  
Meer informatie hierover vindt u in de informatiefolder ‘Muziek-Mozaiek Culemborg’ van 
De Roos van Culemborg 
 
Voor informatie en folders kunt u vanaf 1 juni (13.00 uur) terecht in alle kerken, het museum 
en bij het centrale informatiepunt op de Markt.  
Informatie kunt u ook vinden op www.raadvankerkenculemborg.nl 
 
Burgemeester Gerdo van Grootheest opent Heilige Huisjes op zaterdag 2 juni om 11.00 uur.  
 
Heilige Huisjes: 3 weekenden in juni 2018. 
vrijdagmiddag 1, 8 en 15 juni (13.00 – 17.00 uur), zaterdag 2, 9 en 16 juni (10.00-17.00 uur) 
en zondagmiddag 3, 10 en 17 juni (13.00 – 17.00 uur) 
 
Heilige Huisjes wordt georganiseerd door: de Raad van Kerken in samenwerking met de moskeeën, De Roos 
van Culemborg, het Weeshuis Museum en Genootschap Voet van Oudheusden.  
Met financiële steun door: Stichting Culemborg 700, Cultuurfonds Culemborg, Buurtpanel Culemborg en Stich-
ting Elizabeth Weeshuis.  

http://www.raadvankerkenculemborg.nl/

