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Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Hoogezand – Sappemeer, e.o.
Uw bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een speciale grensoverschrijdende
jubileumexcursie per luxe touringcar : We brengen een bezoek aan de Maximiliankerk in Rütenbrock en
na de lunch, in de herberg van Kocks – Geers, reizen we door naar Sögel voor een bezoek aan het jachtslot
Clemenswerth. Zowel in de kerk van Rütenbrock als in het jachtslot Clemenswerth zal een gids ons uitleg
geven over de historie en andere wetenswaardigheden.
De rooms katholieke St. Maximiliaankerk te
Rütenbrock is een nieuw-gotische Hallenkerk,
opgetrokken uit baksteen. Aan de voorgevel is
een klokkentoren aangebouwd met daarop een
koperen spits. De kerk werd gebouwd in de jaren
1867 tot 1869. De kerk is verschillende keren
gerenoveerd. De kerk beschikt over 500
zitplaatsen. Naast twee stalen klokken hangt er in
de toren een bronzen exemplaar, gegoten door de
firma A.H. van Bergen te Heiligerlee. Het orgel is

ook van Nederlands fabrikaat : in 1977 werd het door
de firma Vierdag uit Enschede gebouwd.
De Ster in het Emsland, het Jachtslot Clemenswerth,
in Sögel, werd gebouwd van 1737 tot 1747, naar een
ontwerp van de beroemde barokarchitect Johann
Conrad Schlaun. Opdrachtgever was de uit het
geslacht Wittelsbach stammende Keurvorst en
Aartsbisschop van Keulen, Clemens August. Hij
werd ook wel de “Heer van de vijf Kerken”
genoemd, want hij bezat ook de bisschopszetel van
Paderborn, Münster, Hildesheim en Osnabrück.
Vanaf 1732 droeg hij de titel „Hochmeister des
Deutschen Ordens“. Het jachtslot is de enig
overgeblevene “Alleesternanlage” ter wereld. Acht
lindenlanen voeren naar het middelpunt, het Jachtslot. Het slot wordt omringd door 8 paviljoens.
(Fotografie : © Wim A.H. Rozema - HVHS)

Datum : zaterdag 26 mei 2018. Vertrek : 10.00 uur precies Rembrandtplein Hoogezand.
Terug : 18.00 uur. Deelnamekosten : € 20,= p.p. (= inclusief vervoer, lunch, entree en gidsen).
Lunch : Rindfleischsuppe mit kräftiger Einlage mit 4 halbe belegte Brötchen p.p. inkl. Kaffee und Tee.

Opgave z.s.m. via email : histverhosap@gmail.com of via tel.nr.: 0598-382304 (J.Tulp).
Bijzondere wensen voor de lunch graag vooraf doorgeven.
Na betaling op bankrekening NL 42 INGB 0007 4533 26 is uw boeking definitief.
Met vriendelijke groet en tot ziens in de bus op 26 mei a.s., Wim A.H. Rozema, secretaris.

