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Beste lezers,
Met deze laatste nieuwsbrief van 2014 willen we u opmerkzaam
maken op twee initiatieven van Stichting Katholiek Erfgoed: een
boek over de Heiligdomsvaart naar Aken en Kornelimünster en de
Canon van het katholieke erfgoed. Tevens kunt u over onze
(goede) voornemens voor 2015 lezen.
Boek verschenen over de Heiligdomsvaart Aken en Kornelimünster
Het boek verschijnt naar aanleiding van het bezoek dat zo’n 35
pelgrims via Stichting Katholiek Erfgoed eind juni van dit jaar
brachten aan de Heiligdomsvaart van Aken en Kornelimünster
(waarbij tevens Maastricht en enkele kloosters in Zuid-Limburg
werden bezocht).
De Heiligdomsvaart is een eeuwenoude bedevaart die vooral in het
gebied tussen Rijn, Maas en Moezel sterk leeft. In Nederland
kennen we uit dat gebied de heiligdomsvaarten van Maastricht en
Susteren. Maar het meest bijzonder is wel de Heiligdomsvaart naar
Aken en Kornelimünster, die dit jaar tegelijk met de herdenking
van de 1200ste sterfdag van Karel de Grote plaatsvond.
In het boek wordt verslag gedaan van de Heiligdomsvaart aan de
hand van de preken in de pelgrimsmissen van bisschoppen en een
kardinaal over de verering van de heiligdommen (relieken) van
Aken en Kornelimünster. In de preken wordt ons een spiegel
voorgehouden en worden we aangemoedigd ons geloof te
versterken. Achter deze reliekenverering die met de
Middeleeuwen wordt geassocieerd en die sedert de Reformatie
doorgaans als achterhaald wordt beschouwd, blijkt een bijzondere
devotie schuil te gaan die mensen ook in onze tijd kan raken.
Door de verbinding van de Heiligdomsvaart met de herdenking van
de 1200ste sterfdag van Karel de Grote, komt de lezer van het
boek ook in aanraking met leven en werken van Karel de Grote, de
Frankische vorst die de relieken in Aken samenbracht. Denk aan
de kroning van Karel de Grote tot eerste Roomse keizer door de
paus, de verbreiding van het geloof in veroverde gebieden en
Karels schepping van een keizerlijk hof in Aken waar belangrijke
geleerden verbleven. Dit maakte Karel de Grote tot opvolger van
de eerste christelijke Romeinse keizer, Constantijn, en Aken tot
een tweede Rome. Op de betekenis van dit rijk voor het

850 jaar Drie
Koningen in Keulen
Op zaterdag 10 januari
gaat SKE naar Keulen. We
zullen in de Dom de
relieken van de Drie
Koningen bezoeken en in
het Schnüttgen museum
een tentoonstelling.
Opgeven kan door te
mailen naar
stichtingkatholiekerfgoed
@kpnmail.nl. Zie voor het
programma ook onze
nieuwsbrief nr.8.

Project: Canon van
Katholiek Erfgoed
Wilt u aan de canon
meewerken voor 1 of
meer van de daarin
genoemde hoogtepunten
van katholiek erfgoed,
stuur dan een e-mail naar
stichtingkatholiekerfgoed
@kpnmail.nl onder
vermelding van het
betreffende nummer en
het bisdom. We zullen
dan met u contact
opnemen. Ook kunt u op
deze wijze suggesties
doorgeven voor kerken,
personen, kloosters,
voorwerpen of
gebeurtenissen die naar
uw mening in de canon
niet mogen ontbreken.
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atholicisme wordt in een aansluitend boek van Stichting Katholiek Erfgoed over Macht
en Geloof in het land tussen Rijn, Maas en Moezel ingegaan dat in 2015 zal
verschijnen. Het boek over de Heiligdomsvaart naar Aken en Kornelimünster is aan de
deelnemers aan deze bedevaart toegestuurd en zal in januari ook op de website
www.stichtingkatholiekerfgoed.nl verschijnen.

Stichting Katholiek Erfgoed in 2015

Canon van het Katholiek Erfgoed

Na de geslaagde Heiligdomsvaart in Aken
en Kornelimünster, het museumbezoek aan
het Catharijneconvent, de studiedag over
Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal
Ondernemen en de Adrianuslezing 2014
over Geloof en Lijden, zullen in 2015
diverse nieuwe activiteiten plaatsvinden,
waaronder:

Het concept voor de Canon van het
Katholiek Erfgoed is samengesteld (zie
hiervoor onze website:
www.stichtingkatholiekerfgoed.nl). We
zullen de Canon op basis van uw
opmerkingen in januari 2015 finaliseren. De
werkwijze is als volgt:









De lancering van de Canon van het
Katholiek Erfgoed (zie de kolom
hiernaast)
De verschijning van het boek Macht
en Geloof, die gepaard zal gaan met
een lezing over dit onderwerp en het
bezoek op 10 januari a.s. aan de
Drie Koningen tentoonstelling in het
Schnüttgen museum in Keulen.
De Adrianuslezing 2015 over Kunst
en Geloof. Het voorlopige idee is om
een katholieke kunstenaar te laten
vertellen over de rol van het geloof
in zijn kunst en om de betekenis van
katholieke motieven in de kunst door
een specialist te laten behandelen.
Jongeren (18-40 jaar) die deze lezing
mee willen organiseren, kunnen zich
melden. Vanaf medio 2015 wordt
met de voorbereiding begonnen.
Verder bestaat het voornemen om
regelmatig in studentensteden
lezingen te organiseren





Per bisdom is een redactie van 2 of 3
redacteuren vastgesteld. Deze
redactie is verantwoordelijk voor de
invulling van de onderwerpen van de
canon (top 25) voor dat bisdom. De
redacties werken onder leiding van
de centrale kernredactie.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden voor beschrijving van één
of meer onderwerpen die in de
Canon genoemd worden. Vervolgens
kunnen ze door de redactie van het
betreffende bisdom worden
gevraagd om het onderwerp uit te
werken. De redactie zal de
inzending beoordelen en voor
spoedige plaatsing zorgen.
De eerste beschreven onderwerpen
van de Canon zullen in januari 2015
al op de website verschijnen. Deze
onderwerpen zullen als voorbeeld
dienen voor de wijze waarop andere
onderwerpen beschreven kunnen
worden.

Om deze activiteiten te realiseren is het particuliere initiatief van stichting Katholiek
Erfgoed op zoek naar mensen en bedrijven die ons in 2015 financieel willen
ondersteunen. U kunt hierover ook contact opnemen met of nadere informatie vragen
aan Rachel de Vos via stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl.
www.stichtingkatholiekerfgoed.nl
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