NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022
Beste vrienden van de akker,

Allereerst willen wij u laten weten dat er een
wijziging heeft plaatsgevonden in het bestuur
van de stichting Adelbertusakker.
Broeder Steve heeft in overleg met vader-abt
ervoor gekozen om de communiteit van de
Abdij van Egmond te verlaten voor de
Trappisten kloostergemeenschap Abdij Maria
Toevlucht.
Vader-abt Thijs Ketelaars heeft nu zitting in
het bestuur van de stichting Adelbertusakker.
ACTIVITEITEN
Er zijn steeds meer diverse activiteiten op de
Adelbertusakker, vanwege de mooie ligging en
mystieke sfeer die je er voelt. Zo waren er
afgelopen jaar een doopje, huwelijks
ceremonieën, verjaardagen o.a. van een 80jarige met haar voltallige gezin en uitvaartbijeenkomsten van dorpsgenoten.

Verjaardag Liedeke Lute-Apeldoorn op de akker

Het Dansklooster, opgericht door Michael
Verheijen en begeleid door Coby GeertsmaVan Tilburg geeft doormiddel van meditatieve
danstechnieken een eigen interpretatie aan het
christendom. De speelse manier van het
aanbidden trekt allerlei mensen aan die op
zoek zijn naar veiligheid en verbinding, maar
vooral naar zichzelf.
Uit dankbaarheid voor het gebruik van de
Akker heeft de Stichting wederom een mooie
donatie ontvangen, deze wordt gebruikt voor
het onderhoud van de akker.
Op 11 september 2021 kwam een groep van 17
personen van het project “Heem” naar de
Abdij. “Heem” is opgericht door Sophie
Mantel om het eerste
interlevensbeschouwelijke klooster van

Nederland te vormen, waarbij mensen van
verschillende geloofstradities samen komen
om te delen over hun geloof en te leren over
dat van anderen. De dag werd afgesloten op de
akker, waar gedichten werden voorgelezen.
ONDERHOUD
Wat betreft het onderhoud van de akker en de
financiën hiervoor is er een gesprek op
woensdag 3 november 2021 geweest met de
heer Steven Kalverdijk, hij is bouwhistoricus
en beleidsmedewerker Erfgoed en projectleider
kerkenvisie van de Buch werkzaam voor onder
andere de gemeente Bergen.
Dit gesprek toonde aan dat de Adelbertusakker
in aanmerking komt voor de subsidieregeling
van de gemeente Bergen voor het onderhoud
van monumenten.
De subsidieregeling komt wel met een paar
voorwaarden, maar de geldelijke steun zal 50
procent van de onderhoudskosten dekken, tot
een maximum van €4000,- per jaar. De
subsidie zal worden aangevraagd voor het
dringend nodige onderhoud aan de twee
toegangspoorten, die technisch niet in orde
zijn. Het onderhoudsarm maken van de
poorten is een vereiste, de palen van staal zijn
prima, de panelen constructie is niet in orde.
Het vernieuwen van de deuren dient met een
ander soort hout te gebeuren, gedacht wordt
aan Irokohout, maar de kosten hiervoor zijn
groot. Fred van de onderhoudsploeg merkt op
dat de poorten moeten worden zoals in 1925.
(zie foto hieronder) Gezocht wordt naar
iemand die de poorten wil maken.

De poorten rond 1925
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1100 JAAR ADELBERTUS
Precies 1100 jaar geleden in 922 op 15 juni
werd het lichaam van onze heilige van de
akker naar de kloosterkerk (huidige Abdij)
overgebracht. Op de plaats van het oude graf
ontsprong een bron die tegenwoordig de
Adelbertusput heet, het historische gebied
hieromheen is de Adelbertusakker gaan heten.
Dit jubileumjaar zijn wij dankbaar voor de
afgelopen 1100 jaar en maken wij duidelijk dat
de monastieke weg nog steeds leeft.

Emeritus bisschop van Rotterdam Ad van Luyn leidt
de mis.

De processie onderweg naar de Abdij.

Na de viering volgde er een processie waarin
de schrijn met de relieken van Adelbert werd
overgebracht naar de Abdij. Naast het dragen
van de schrijn hebben kinderen van de
Windhoek op perkamenten briefjes teksten
geschreven over vriendschap en deze eigen
‘relieken’ ook meegedragen op de route naar
de Abdij. Deze briefjes worden in de Abdij
bewaard en zullen door Jos Apeldoorn
verwerkt worden in een beeld van Eggo, een
welbekende vriend van Sint Adelbert.

Op 25 juni werd het patroonsfeest in de Abdij
gevierd, dit is de geboortedag van Sint
Adelbert. Op de eerstvolgende zondag, 26 juni,
werd dit gevierd bij ons op de Akker, die
feestelijk met bloemstukken was versierd door
de dames van de bloemengroep. De dag begon
om 07:00 uur met de Vogeltjes mis, daarna om
10:00 uur hebben we er een feestelijke viering
van gemaakt mede door de aanwezigheid van
Ad van Luyn, emeritus bisschop van
Rotterdam, vader-abt Thijs Ketelaars, pastoor
Nico Knol en pastoor Nico Mantje.
Sint Adelbert komt weer aan in de Abdij.
Tot slot:

In alle waarschijnlijkheid gaat de
Dageraadsmis op 25 december 2022
dit jaar door.
De aanvangstijd is 07.00 uur op
Kerstmorgen.
Alie en Tiny, twee dames van de bloemengroep met
een bloemstuk.

Tot ziens op de Akker!
Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker

Bent u nog geen vriend, maar wilt u dit wel worden? Maak dan 10 euro of meer over op rekeningnummer
NL32INGB0000145720 van de Stichting Adelbertusakker onder vermelding van “vriend van de Akker”.
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