RONDLEIDINGEN EN
OVERIGE AANBIEDINGEN
Voor groepen

Nadere informatie vindt u op:
www.museum-religio.de
of museum@telgte.de
of via tel. +49 (0)2504-93120

OPENINGSTIJDEN
ROUTE

dagelijks, behalve maandag, van 11–18 uur

Met de auto
Parkeren kunt u langs de Ems.

TOEGANG
Volwassenen: € 5, met korting € 4*

Streekvervoer
vanaf centraal station Münster: RB 67 richting
Warendorf/Bielefeld en de regiobussen R11, R13

Kinderen en jongeren tot 21 jaar: gratis toegang
Deelnemers aan groepsbedevaarten: € 2,50

vanaf centraal station Bielefeld:
RB 67 in de richting van Warendorf/Münster
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Audiorondleiding (Duits)
Museumshop
Gratis Wi-Fi
Stempelpost voor pelgrims
RELíGIO – Westfaals museum voor religieuze cultuur
Herrenstr. 1–2, 48291 Telgte; Tel: +49 (0)2504-931 20
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www.museum-religio.de
museum@telgte.de
Onder verantwoordelijkheid van:
Kreis Warendorf, Bistum Münster, Stadt Telgte,
Stadt Münster, Handwerkskammer Münster

Opmaak en uitvoering: www.ulrich-hermanns.de
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*Korting ontvangen groepen vanaf 12 personen, studenten en leden van de Heimatverein Telgte.
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De permanente expositie biedt voor schoolklassen van
diverse niveaus en voor kleuterscholen mogelijkheden
voor rondleidingen en opvoedkundige inhoud aan. Deze
zijn geschikt voor de vakken geschiedenis, kunst, filosofie
en godsdienst.

Kinderen en jongeren
€ 30 (60 min.) of € 40 (90 min.)

FOTO‘S: Thomas Pﬂaum/tompﬂaum.com; fotoarchief RELíGIO

Voor scholen en kleuterscholen

Groepen tot 20 personen (volwassenen)
€ 40 plus entreegeld (60 min.)
of € 55 plus entreegeld (90 min.)

nh

Voor mensen met beperkingen, zoals blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden als ook dementiepatiënten, kunnen bij de jaarlijks plaatshebbende
kribbententoonstelling speciale rondleidingen geboekt
worden. Het museum is rolstoeltoegankelijk.

BOEKEN VAN RONDLEIDINGEN

h
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U kunt als groep overzichtsrondleidingen of rondleidingen
over bepaalde thema’s: religieuze feesten, religieuze verscheidenheid, bedevaart, Kardinaal von Galen, Kerstmis,
extra exposities boeken.

WAAR
GOD EN
DE WERELD
SAMENKOMEN

WAAR KOMEN WIJ VANDAAN?
WAAR GAAN WIJ NAARTOE?
WAT IS DE ZIN EN HET DOEL
VAN ONS LEVEN? WAT IS DE WEG
NAAR HET WARE GELUK…?
ALLE RELIGIES ZOEKEN
ANTWOORDEN OP DEZE
VRAGEN OVER ONS BESTAAN.
Het museum RELíGIO, gevestigd in het idyllische oude
centrum van Telgte, nodigt u uit om het religieuze leven
van de mens van toen en nu te ontdekken. Een expositieruimte van 1.500 m² biedt zowel gelovigen als nietgelovigen de mogelijkheid kennis te maken met een breed
spectrum: van grafgiften uit de bronstijd tot aan de religieuze verscheidenheid van de huidige tijd. Daarbij speelt de
dialoog tussen de religies evenzeer een rol als het christelijke perspectief in zijn volle omvang.
Het museum biedt bijzondere architectuur: in het historisch gegroeide samenspel van gebouwen schept de ruimte
met het haardvuur een unieke atmosfeer. De duidelijke,
rechtlijnige aanbouw van de Keulse kathedraalbouwmeester Dominikus Böhm staat onder monumentenzorg.
In het moderne gebouw van de internationaal befaamde
architect Josef Paul Kleihues begint de permanente expositie.

FEESTEN IN DE LOOP VAN HET JAAR
NIEUWBOUW, 2e ETAGE

TAFEL VAN DE RELIGIES
NIEUWBOUW, BEGANE GROND
De huidige tijd wordt gekenmerkt door een grote religieuze verscheidenheid. Rondom de grote wereldreligies, die
worden weergegeven door markante objecten in het midden van de tafel, zijn verschillende aspecten van moderne
spiritualiteit verzameld. Ontmoet via onze mediastations
mensen met verschillende godsdiensten, die u hun persoonlijke kijk op hun geloofswereld geven.

OVERGANGSRITUELEN
NIEUWBOUW, 1e ETAGE
Alle religies vieren bijzondere feesten. De rituelen die
daarbij horen, markeren nieuwe fases in het leven, zoals
bijvoorbeeld de doop, de confirmatie, het vormsel en Bar
Mitzwa, bruiloft en de uitvaart. Bij iedere intrede in een
nieuwe levensfase loopt u in de enscenering van de expositie door een poort.

Ook in het verloop van het jaar wordt tot op heden door
religieuze feesten structuur aangebracht. Die versterken
het saamhorigheidsgevoel van de mensen, die gezamenlijk feest vieren. Het accent van de expositie ligt op het
christelijke kerstfeest, dat vandaag de dag vrijwel overal
ter wereld gevierd wordt. Dat wordt uitgebeeld door
historische, moderne en internationale kribben uit de omvangrijke collectie van het museum.

LANDSCHAP VAN HET GELOOF IN WESTFALEN
OUDBOUW, BEGANE GROND
Tot op heden is Westfalen van overwegend christelijke
signatuur. Na de reformatie ontstonden afzonderlijke
regio’s met overwegend katholiek of evangelisch geloof.
Begeef u op een reis door Westfalen en maak kennis met
de verschillende vormen van de religieuze praktijk, zoals
bijvoorbeeld de katholieke paastradities in het Sauerland,
het Réveil in Minden Ravensberg of de religieuze verscheidenheid in het Ruhrgebied. De bewogen geschiedenis van
de Westfaalse joden begint in de 11e eeuw. Daarvan getuigen talrijke documenten en objecten in de expositie.
Het hongerdoek uit Telgte uit het jaar 1623 – een
bijzondere getuigenis uit de tijd van de Dertigjarige Oorlog
– behoort tot de belangrijkste hongerdoeken in Duitsland.
33 kunstig geborduurde afbeeldingsvlakken tonen de
geschiedenis van de Passie en nog meer Bijbelse scenes.

KARDINAAL VON GALEN

BEDEVAART EN PELGRIMSTOCHTEN
OUDBOUW, 1e ETAGE
In Telgte, een traditionele Mariabedevaartbestemming,
wordt een piëta uit de periode rond 1370 vereerd. Ca.
honderdduizend bedevaartgangers komen ieder jaar om
het Vesperbeeld te bezoeken. Dat is ook het doel van de
ontheemden uit het graafschap Glatz (Silezië), die Telgte
in 1947 als nieuwe bedevaartplaats hebben gekozen. In
2015 werd een deel van de Jakobswegs in Telgte ingewijd.
In het museum wordt de betekenis van de pelgrimstochten, maar ook van de geschiedenis van de bedevaart in
Telgte gepresenteerd met bijzondere objecten.

In 1933 werd Clemens August Graf von Galen gewijd
tot bisschop van Münster. Von Galen kreeg landelijke
bekendheid door drie in 1941 gehouden preken, waarin
hij openlijk kritiek uitte op de nationaalsocialistische vernietigingspolitiek. Hierdoor verkreeg hij zijn bijnaam “De
leeuw van Münster”. De expositie biedt aan de hand van
persoonlijke voorwerpen en de teksten van de preken een
beeld van het leven van de latere kardinaal.

EXTRA EXPOSITIES
RELíGIO biedt regelmatig exposities over wisselende
thema’s. Een vast onderdeel is de jaarlijkse kerstkribbententoonstelling met meer dan 130 presentaties van hedendaagse kribben. Informatie over deze en alle overige extra
exposities kunt u vinden op onze homepage.

