
 

Excursie Raad van Kerken Bennekom naar het Kerkmuseum Elst op zaterdag 
17 september  

De Grote Kerk van Elst is in september 1944, na de slag om Arnhem, volledig uitgebrand en 
grotendeels verwoest. Voordat in 1947 met de herbouw werd begonnen, is een uitgebreid 
archeologisch onderzoek uitgevoerd door de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek. Hierbij werden onder de vloer van schip en zijbeuk en onder het koor verrassende 
ontdekkingen gedaan. Overblijfselen van een Gallo-Romeinse tempel uit ca. 50 na Chr. en van een 
Gallo-Romeinse omgangstempel uit ca. 100 na Chr. De tempel van ca 100 na Chr. behoort tot de vijf 
grootste van de ongeveer 1000 tempels van dit type die ten noorden van de Alpen zijn gevonden. Ook 
zijn er overblijfselen van een zaalkerk uit waarschijnlijk de achtste eeuw met uitbreidingen uit de tiende 
en elfde eeuw, inclusief crypte. 

De huidige gotische kerk uit de vijftiende eeuw met aan de noordoostelijke zijde een gotische sacristie 
uit ca. 1400 staat dus op een 2000 jaar oude cultusplaats. De aanzienlijke overblijfselen van tempels 
en kerken zijn tijdens de restauratie (1947-1953) toegankelijk gemaakt voor het publiek. De 
opgravingen van 1947 (binnen de muren van het kerkgebouw) en later van 2002 en 2003 (in de 
kerktuin, het vroegere kerkhof) hebben aangetoond dat voor het begin van de jaartelling de streek 
rond Elst al dicht bewoond was. 

Bij aanmelding voor deze excursie naar het kerkmuseum Elst, de kerkelijke bijgebouwen en de mooie 
tuin graag doorgeven of u met eigen auto naar Elst gaat en hoeveel personen er nog bij u in uw auto 
kunnen meerijden. Diegene, die niet zelf rijdt kan dit ook aangeven en wordt dan bij een andere auto 
ingedeeld! Kosten voor deze excursie zijn € 5,- per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Vervoer 
voor eigen rekening. 

Datum:     zaterdag 17 september 2016  
Tijd rondleiding:   14.00-16.15 uur 
Vertrekplaats en tijd:   13.15 uur Maria Virgo Regina kerk, Heelsumseweg 1 Bennekom  
Organisatie en aanmelding:  Raad van Kerken Bennekom: Mevr. Olga Meijer 

E-mail: jjthmeijer@hetnet.nl / telefoon 0318-417865 
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