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Het Gorcums Museum nodigt u van harte uit voor de opening van de tentoonstelling

op zaterdag 24 november om 13.30 uur. De 
opening wordt verricht door Corrie van Wingerden, 
trouwambtenaar van de gemeente Gorinchem.

In 1912 opende museum ‘Dit is in Bethlehem’ zijn deuren in de Gasthuisstraat en sinds 
1995 is het Gorcums Museum, samen met de Artoteek  Gorinchem, gevestigd in het 
voormalig stadhuis. Een plek waar talloze huwelijken werden en worden gesloten, 
dus voor een jubileumtentoonstelling lag het thema ‘trouwen’ voor de hand. Daarom 
blikt het Gorcums Museum terug op 100 jaar trouwen in Gorinchem, met voorwerpen, 
kledingstukken, foto’s en nog veel meer, tot en met 26 mei 2013.

Voor de tentoonstelling heeft het museum Gorcumers via 
kranten, sociale media en de website gevraagd tastbare 
herinneringen aan hun huwelijksdag uit lenen. Foto’s 
natuurlijk, maar ook trouwjurken, kostuums, filmbeelden, 
feestgidsen, en wat er verder maar op zo’n dag aan bod 

komt. Zo is de tentoonstelling voor 
90% ontstaan door ‘crowdsourcing’: 

inbreng door het publiek.

Bij de opening willen we een groeps-
foto maken van de medewerkers, 
bestuursleden en vrijwilligers die in 
het verleden voor Museum ‘Dit is in Bethlehem’, Gorcums 
Museum of Artoteek Gorinchem gewerkt hebben. Die foto 
wordt opgenomen in het boekje ‘100 jaar Gorcums Museum’ 

dat medio december verschijnt in de historische reeks van 
‘Oud-Gorcum’. Heeft u ooit voor het Gorcums Museum of de 

Artoteek gewerkt? Kom dan dus zeker naar de opening!
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