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N IEU WSBRIEF DE CEMBER 2017 

Beste vrienden van de akker, 

Elk jaar houden wij u met deze nieuwsbrief op de 

hoogte van de ontwikkelingen op de 

Adelbertusakker. Toen we – nu al meer dan tien 

jaar geleden – zijn begonnen met de 

herstelwerkzaamheden, lag de akker nog verstopt 

achter het hek en dacht menigeen dat de akker niet 

toegankelijk was. Ondertussen heeft de 

Adelbertusakker zijn plek in de samenleving 

heroverd. Ook dit jaar is er weer gevierd en zijn er 

huwelijken voltrokken.  

De grote herstelwerkzaamheden op de akker zijn 

bijna afgesloten en het bestuur bezint zich op 

nieuwe taken. Een van de taken is het om de 

verhalen rondom de Adelbertusakker te verzamelen 

en via drukwerk of via de digitale weg met vrienden 

van de akker en andere belangstellenden te delen. 

Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Hebt u een 

herinnering of een verhaal van de akker die u met 

ons wilt delen, schuw dan niet om ons te benaderen.  

 

 
Fred Houtenbos vertelt over de historie en het 

werk op de akker. 

 

Een zo’n verhaal mochten we ontvangen van 

Tjitske de Jager, directeur van basisschool It 

Haskerfjield in Joure: “ Op donderdag 15 juni 

bezocht het team van Stichting Christelijk 

basisonderwijs (CBO) Meilan de  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelbertusakker: de vlag hing uit, de hekken 

stonden open en de touwen in de klokkenstoel 

waren gereed - we voelden ons zeer welkom. Een 

 bijzondere sfeer en een mooie plek om te 

bezoeken. De rondleiding en toelichting maakten 

dat we het bezoek indrukwekkend vonden. Ook de 

klokken werden geluid. Heel bijzonder, met name 

voor mij - deze klokkenstoel stond vroeger in de 

tuin bij mijn ouders! Na het luiden van de klokken 

zijn we verder gewandeld richting de Abdij, waar 

we een korte vesperviering hielden. Een bijzonder 

mooie middag!”  

 

 
Ter gelegenheid van het bezoek van de CBO 

Meilan werden ook nog even de klokken geluid. 

Rechts: Tjitske de Jager.   

 

Andere feestelijke momenten waren Egmond op 

z’n kop en natuurlijk de Adelbertusviering op 25 

juni van dit jaar.  De viering was goed bezocht. 

Voor de muzikale omlijsting zorgde dit jaar het 

koor New Voice uit Egmond-Binnen.  

 
Het koor New Voice uit Egmond-Binnen (foto: 

P.J. Frankhuizen).  
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Adelbertusviering op 25 juni 2017 (foto: P.J. 

Frankhuizen).  

 
Viering onder leiding van Monsigneur van Gils. 

Midden jaren ’30 van de vorige eeuw (collectie F. 

Houtenbos). 

In het afgelopen jaar werd de roep om 

trapleuningen voor de trap naar de altaar 

overhuiving steeds luider. Cor Tervoort heeft zich 

bereid gevonden om houten trapleuningen te maken 

en te plaatsen. Ze zijn niet alleen stevig gebouwd 

maar zien er ook hartstikke mooi uit. Waarvoor 

onze dank! 

Dit jaar zijn er ook een aantal  bestuurlijke 

veranderingen geweest. Zo heeft Cor Butter 

officieel het voorzitterschap aanvaard en  heeft het 

bestuur sinds kort een nieuw bestuurslid, namelijk 

Mireille Dosker uit Egmond-Binnen. Mireille heeft 

jarenlang gewerkt bij Landschap Noord-Holland en 

veel  kennis van  landschap, erfgoed en ruimte. Wij 

zijn dan ook blij dat ze ons bestuur komt 

versterken.  

 
Cor Tervoort heeft de trapleuningen gemaakt.  

 
De altaar overhuiving met trapleuningen.  

 

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar weer kerst 

gevierd op de Adelbertusakker. U bent van harte 

welkom om de dageraadsmis op de akker bij te 

wonen die door pastoor Nico Mantje wordt 

verzorgd. De mis begint op maandag 25 december 

om 7 uur en wie er ooit bij is geweest weet, niet 

alleen een warme trui maar ook een zaklampje is 

handig om mee te nemen. Dat helpt bij het lezen 

van de zangteksten in het donker. Tot slot willen 

wij onze vrienden en vrijwilligers van harte 

bedanken voor de jaarlijkse steun, en wensen wij u 

allen een warme  kerst en een gelukkig Nieuwjaar.  

 

Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker 

 

 

Bent u nog geen vriend maar wilt u dit wel 

worden? Maak dan € 10 of meer over op rekening 

NL32INGB0000145720 van de Stichting 

Adelbertusakker  onder vermelding van “vriend 

van de akker”.  


