
 

Een cultureel programma voor mensen binnen en buiten de 

Engelmunduskerk 
 
In de wintermaanden wordt er in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen op een aantal zondagmiddagen een 
aantal evenementen georganiseerd. Het programma is gevarieerd: Concerten in diverse genres, lezingen, 
toneel en zo meer. Zo’n middag duurt een uur, van 15.00 uur tot 16.00 uur, met na afloop gelegenheid elkaar 
nader te ontmoeten. Zo willen de organisatoren bezoekers laten genieten van een bijzonder moment in onze 
mooie, eeuwenoude kerk. 

Na de succesvolle openingsvoorstelling van het seizoen presenteert Engelmundus en meer…. dit keer:  

André Numan over archeologische vondsten  
Op zondag 19 november vertelt de historicus Numan over de archeologische vondsten die in de vorige eeuw in 

en rond de Engelmunduskerk zijn gedaan. 

 

 
 

Zijn Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne in de Engelmunduskerk begraven? 

Er zijn onder meer resten gevonden van een kapel met enkele stenen grafkisten. In de presentatie zullen de 

resultaten van dit archeologisch onderzoek uitvoerig besproken worden. Hoe werden de overledenen in al die 

jaren in en rond de kerk begraven? En waarom is Engelmunduskerk nu juist op deze plek is gebouwd? 

André Numan was van 1972 tot 2014 werkzaam als hoofd archeologische velddienst en conservator bij het 
Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Hij is bovendien al 43 jaar lid van de 
Archeologische Werkgroep Haarlem. 

Voor deze voorstelling heeft Engelmundus en meer… samen met de Kennemer LoopFiets  een unieke 
aanbieding. Op vertoon van uw kaartje krijgt u op zondag 19 november € 5.- korting op de huur van een 
loopfiets. Wat is er mooier om een cultuurhistorische route door de gemeente te loopfietsen en dan te 
eindigen bij de Engelmunduskerk voor de lezing van André Numan? 

Voor de presentatie bent u vanaf 14:30 uur hartelijk welkom in de kerk.  
De lezing begint om 15:00 uur. Kosten: € 10,00 p.p., inclusief een drankje.  
Kaarten bestellen bij voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. 
(Eventueel telefonisch 06-18921501). 
Voor uitgebreide info over Engelmundus en meer… kunt u deze website ook raadplegen.  

Voor informatie over de loopfietsroute kunt u terecht bij: 

 www.kennemerloopfiets.nl  

Kennemer LoopFiets, Kennemerlaan 167,  

1972EM IJmuiden, 0255-577747. 

 

http://www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/
http://www.kennemerloopfiets.nl/

