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Beste lezer, 

In  deze  vierde  nieuwsbrief  wordt  u  op  de  hoogte  gebracht  van  de  komende  activiteiten  die
georganiseerd worden door Stichting Katholiek Erfgoed (SKE) en Adrianus VI en van enkele andere
activiteiten. 

De volgende activiteiten worden door SKE en Adrianus VI de komende periode georganiseerd:

 23 maart 2014:  let op: de  vrijwilligersdag van 23 maart 2014 wordt verschoven naar een
latere datum (eind april/begin mei). De dag zal worden ingevuld met lunch en rondleiding
in het museum Catharijneconvent, waar de tentoonstelling 'Thuis in de Bijbel' te zien is.
Nadere berichtgeving omtrent de datum volgt in april.

 27-29 juni 2014: De 7 jaarlijkse Heiligdomsvaart te Aken. Binnenkort start de werving voor
deze Heiligdomsvaart voor jongeren, gezinnen, vrijgezellen en ouderen. Het programma is
aan deze nieuwsbrief gehecht. 

 Najaar 2014: Lezing Sociaal Opdrachtgeverschap, i.s.m.  Centrum voor de Sociale Leer van
de Kerk. 

 29 november 2014: Adrianus VI lezing 2014 in Paushuize Utrecht. Reserveer de datum!

Via  stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl kunt u zich voor deze activiteiten opgeven dan wel uw
interesse tonen om bij te dragen aan de organisatie daarvan. Eind februari is een inzending gedaan
voor  project Lang Leve de Kunst van het katholieke oude armenkantoor (RCOAK). De inzending is
gericht  op participatie  door  ouderen aan de Canon van het  katholieke erfgoed die  op de SKE
website zal  worden gepubliceerd.  Over enkele weken zal  bekend worden of  deze inzending in
aanmerking komt voor een subsidie van het RCOAK.
 
Indien  u  deze  nieuwsbrief  niet  meer  wilt  ontvangen,  dan  volstaat  daarvoor  een  bericht  aan
stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl.

Het secretariaat van SKE en Adrianus VI is sinds vorige week in handen van Rachel de Vos. Zij zal
meewerken aan de volgende nieuwsbrieven.
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Even voorstellen

Mijn naam is Rachel de Vos, 27 jaar en woon in Tilburg. Hier heb ik Religie in Samenleving en
Cultuur  gestudeerd  aan  de  Universiteit  van  Tilburg  en  ben  onlangs  afgestudeerd  met  een
onderzoek naar de uitwerking en bepaling van de katholieke identiteit in het onderwijs van de
Fraters van Tilburg, in de eerste helft van de twintigste eeuw. Naast mijn interesse voor katholiek
onderwijs  houd ik  mij  graag  bezig  met het  katholiek  erfgoed op het  gebied  van theologie  en
cultuur. Ik kijk ernaar uit om mij in dienst te stellen van Stichting Katholiek Erfgoed en Adrianus VI
door ondersteuning in de secretariële werkzaamheden.

Tips:

 De Amsterdamse Stille Omgang: wordt gelopen in de nacht van zaterdag 22 en zondag 23 
maart. Zie ook www.stille-omgang.nl en http://www.stille-omgang.nl/jongeren/ en 
www.begijnhofamsterdam.nl. 

 In het Museum Catharijneconvent is de tentoonstelling Thuis in de Bijbel van 8 februari 
2014 t/m 10 augustus 2014 te zien. 

 CobbenhagenAvond: Het charisma van paus Franciscus. Publicist Anton de Wit over wat de
Argentijnse paus de Kerk precies brengt. Zaterdag 5 april, 20.00 uur in Studentenkerk 
Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg. Toegang vrij. 
http://www.cobbenhagenavonden.nl/

 Summer Seminars for the Study of Western, 11 juli – 2 augustus 2014, Wenen. 
Zomercursus georganiseerd door het Phoenix Institute, een internationale 
onderwijsorganisatie die door studie van politieke filosofie, ethiek, filosofische 
antropologie, literatuur en internationaal recht tot een beter begrip van de Westerse 
traditie probeert te komen.  De cursus is eerder gevolgd door enkele Adrianen en wordt 
door hen aanbevolen. Voor meer informatie,  zie: 
http://www.thephoenixinstitute.org/seminars/seminars_vienna.htm

Met vriendelijke groet, 

Maurice Essers
Rachel  de Vos

http://www.cobbenhagenavonden.nl/
http://www.stille-omgang.nl/jongeren/
http://www.stille-omgang.nl/


HEILIGDOMSVAART AKEN 
27 – 29 juni 2014

Sinds  meer  dan  660  jaar  komen  mensen  als  pelgrims  naar  Aken  voor  de
“Heiligdomsvaart”. Hun doel is de verering van vier relikwieën, die al sinds de tijd
van Karel de Grote als schat in de Dom van Aken worden bewaard. Karel kreeg de
relikwieën  rond  800  n.Chr.  als  geschenk  uit  Jeruzalem.  Sinds  1349  worden  de

relikwieën om de zeven jaar aan de
gelovigen  uit  de  hele  wereld
getoond en daarvoor gedurende tien
dagen uit de gouden Mariaschrijn in
de Dom van Aken gehaald. 
Karel  de  Grote  overleed  op  28
januari  814 in Aken. Precies 1200
jaar  later  presenteert  de stad Aken
drie  prominente  tentoonstellingen
over het leven en de tijd van deze
Frankische  keizer.  Onder  de  titel
„Karel  de  Grote.  Macht  Kunst
Schatten“ zullen van 20 juni tot 21

september  op  drie  locaties  in  het  gebied  van  de  voormalige  keizerlijke  palts
meesterwerken  uit  de  karolingische  hofateliers,  voorwerpen  uit  de  middeleeuwse
kerkschat en een cultuurhistorisch overzicht van machtscentra van Karel de Grote te
zien zijn.

De Stichting Katholiek Erfgoed organiseert ter gelegenheid van dit jubileum en de 
Heiligdomsvaart van 27 t/m 29 juni a.s. een driedaags bedevaart naar Aken, 
Maastricht en Kornelimünster. De Heiligdomsvaart en relikwieën houden direct 
verband met het leven en lijden van Christus en met wezenlijke ervaringen van de 
mens: geboorte, overlijden, lijden, bescherming en gastvrijheid. De bedevaart is 
daarmee een mooi moment voor bezinning, nieuwe inzichten, troost, vriend-schap en 
toenadering voor jongeren, vrijgezellen, ouderen en gezinnen. 



PROGRAMMA HEILIGDOMSVAART
27 – 29 JUNI 2014

VRIJDAG 27 JUNI 2014
De Heiligdomsvaart start met een Limburgse koffietafel aan het Vrijthof in 
Maastricht. Vervolgens een lezing over de Heiligdomsvaart en Karel de Grote in de 
St. Servaasbasiliek, gevolgd door een rondleiding door de basiliek met bezoek aan 
Schatkamer met de relieken en de Karel de Grote zaal. Diner en transfer naar Hotel 
Overste Hof of Hoeve Karsveld in Zuid-Limburg.

ZATERDAG 28 JUNI 2014
Na het ontbijt vertrek per touringcar naar Aken voor het bijwonen van de 
pelgrimsmis. Vervolgens gebruiken we de lunch waarna we de rondgang met de 
toning van de relieken volgen en de jubileumtentoonstelling bezoeken. De bus brengt 
ons daarna naar de Abdij Mamelis waar we ontvangen worden door de Abt, en na de 
Vespers vertrek voor het diner. 

ZONDAG 29 JUNI 2014
Na het ontbijt is er een keuze mogelijkheid. 
1 In de vroege ochtend vertrekken we naar Kornelimünster voor het bijwonen van de 
pelgrimsmis in de voormalige Rijksabdij. Daarna wandeling/rondleiding in de Abdij. 
We lunchen in de directe omgeving. Hierna is er mogelijkheid tot  bijwonen van de 
traditionele toning van relieken of tijdige terugkeer naar huis. 
2 Sacramentsprocessie in Kerkrade, die eindigt in de abdij Rolduc.

PRAKTISCHE INFORMATIE
*  Accommodatie: keuze uit twee mogelijkheden: 
    1. Appartementen Hoeve Karsveld, 3-6 pers.(www.karsveld.nl)
    2. Hotelkamers Overste Hof, 1 of 2 persoonskamers (www.overstehof.nl). Bij 
    voldoende aanmelding van jongeren voor hen een aparte groepsaccommodatie
*  Vervoer op eigen gelegenheid van en naar Zuid-Limburg. Ter plaatse
    gezamenlijk vervoer per touringcar;
*  Prijs:  € 195,00 p.p. op basis van 2 overnachtingen (één-, tweepersoonskamer

of appartement) incl. ontbijt; koffietafel, entreegelden, diner
en transfers in Zuid-Limburg en van en naar Aken en
Kornelimünster. Voor jongeren onder 26 jaar: € 125 en voor
kinderen jonger dan 14 jaar € 75.

*  Informatie en opgave: 
    Website:            www.stichtingkatholiekerfgoed.nl 
    Email:                stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl
    Contact SKE:    Rachel de Vos
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