Trefpunt: Kerk St. Pankratius
1)

Het klooster Marienvrede behoorde bij de parochie
Dingden. 1446 sloot de rector uit het huis Hovetmann
met de pastoor van Dingden een contract m. b. t. de
zielszorg (begravenissen, preken, biechten,...)

2)

Am Kirchplatz. Het oude huis van de familie Kösters aan
de rechterkant van de “Lüdgenfelder Weg” was de
voormalige kloosterkroeg, een logement van het
klooster, waarin o. a. voorbijtrekkende monikken een
herberg vonden.

3)

4)

In 1439 schonk de grondheer Johann van Capellen de
“Dingdener Hufe” onder de naam “in gen Vrede” aan de
Augustijner Koorheren uit het klooster St. Michael in
Schoonhoven (NL). Maar al 1444 namen de
kruisbroeders van Osterberg het klooster over en
brachten er in de loop v/d tijd een klooster voortvan een
grotere belang voor de hele regio aan de Niederrhein.
1806 – 1812 werd het klooster opgrond van de
secularisatie gesloten.
Bij het klooster was een steenfabriek. Van het woord
“Ziegelofen” (= steenoven) is de huidige achternaam
“Tichelofen” voortgekomen.

5)

“Am Klosterbusch”. De kruisbroeders bezaten hier een
ongeveer 40 morgen groot bebost oppervlak, waaruit ze
het nodige hout kregen. Hout was toen een belangrijk
bouwmateriaal.

6)

1578 – 1758 verzorgden monnikken uit Marienvrede de
pastorie Loikum. Op 8 april 1656 verlangde de subprior
uit Marienvrede van de bewoners in Loikum, dat ze een
bekentenis voor de oude confessie zouden afleggen.
Nog vandaag staat hier een hoogaltaar uit het klooster.
Waarschijnlijk kwam ook de kruisigingsgroep uit
Marienvrede.

7)

Pauze in het restaurant Busch. Hier heeft prior Fucht
een restaurant met een drinkkamer laten oprichten. Hij
werd 1623 afgezet.

8)

In de kerk in Wertherbruch wordt nog steeds een orgel
gespeeld, die met de secularisatie in Marienvrede naar
Wertherbruch kwam.

9)

Het klooster Marienvrede bezat grond en bodem, bv. de
“Gerwynshof” in de parochie Loikum en de
Halfmannshof (Bußkamp) in de parochie Dingden.

10) De achternamen Hülsken-Steenkamp en HülskenStemper verwijzen naar de steenfabriek van het
klooster.

11) Drie huizen in Dingden (Huis Stilhoff, vandaag restaurant
Hoffmann; Restaurant Möllenbeck, vandaag schilder Sack
en Huis Feldschnieder, vandaag Huis Schepers) werden na
de afbraak van het klooster uit de stenen en het hout ervan
gebouwd. De windwijzer op Huis Hüning herinnert nog
vandaag aan de boswachter Daeke, die sinds de
secularisatie in een huis op het plaats voor het klooster
woonde.
12) Om genoeg water voor de kloostermolen te krijgen, hebben
de monnikken de Königsbach omgestuurd. Die verenigde
zich later met de Mumbecker Bach, stroomde in de
Mühlenkolk bij het klooster en het water dreef de molen aan.
13) Aan de gevel van het Heimathaus is nu een wapensteen
ingemetseld, die aan het klooster Marienvrede herinnert.
Stephan von Capellen en zijn vrouw Agnes lieten 1583 het
klooster veranderen en vernieuwen. Ter herinnering werd
deze steen aan de kloosteringang geplaatst. Tijdens de
secularisatie kwam het dan naar de familie Tebrügge in
Rhede, die de steen 1982 aan de Heimatverein Dingden
duurzaam als bruikleen overliet.

Rond om het
klooster
Marienvrede

14) De fietstocht kan worden uitgebreid in richting Dingden-Berg
naar de boerderijen:
• Bokermann (vandaag kerkhof “Am Bokern”)
• Schepers-Feldschnieder
• Tidden-Dämmer (voormalig Klein-Hasselt)
• Daniels (voormalig Tiddemann)
• Hülsken-Brockmann (voormalig Lütke-Drahe)
• Bovenkerk-Stricking
Het klooster Marienvrede bezat vroeger bijna een kwart van de
gehele grond en bodem in Dingden. De boerderijen waren bijna
allemaal verpacht. De boeren moesten afgifte doen.
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