Stichting Katholiek Erfgoed

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 Meelopen 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: € 190,00 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.
Aanmelden kan tot 15 mei.
* Informatie en opgave:
Contact SKE: Maurice Essers of Rachel de Vos
Website:
www.stichtingkatholiekerfgoed.nl
Email:
stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl

