NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2021
Beste vrienden van de akker,

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar
geworden in verband met de Covid-19
pandemie en met de daaraan verbonden
beperkingen voor samenkomsten en
vieringen.
Dit was ook het geval met betrekking tot
de jaarlijkse evenementen op de
Adelbertusakker. Er waren echter wel
verrassende gebeurtenissen.
CORPUS
Zoals in de maand juni met het plaatsen van
het houten Jezus corpus op het stenen kruis.
Deze komt in plaats van het stenen corpus dat
in zeer slechte staat verkeerde.
In 1937 maakte de opa van Jos Apeldoorn, ook
wel Jan de Timmerman genoemd, het betonnen
kruis. Het kruis met corpus werd aangeboden
door de leerlingen van de Rooms Katholieke
school en geplaatst op de Adelbertusakker.
Het corpus uit 1937 is vergaan door de
invloeden van weer en wind.
Jos Apeldoorn, die ook de maker is van de drie
grote houten beelden die al op de akker staan,
werd gevraagd om een nieuw corpus te maken.
Jos heeft het corpus gemaakt van twee delen
eikenhout afkomstig uit de tuin van de Abdij.

SUFI TRAIL FRIENDS
Op dat moment was er een filmploeg van de
stichting Sufi Trail Friends aanwezig en zij
hebben het moment van plaatsing op film
gezet.
De filmploeg was daar omdat de
Adelbertusakker is opgenomen in De Drie
Bronnen pelgrimsroute.
Deze Heilige Bronnen zijn: de Runxput van
het Onze Lieve Vrouw ter Nood en de
Willibrordusput bij het Witte kerkje in Heiloo
en de Adelbertusput op de Adelbertusakker in
Egmond- Binnen en zij hebben elk hun eigen
verhaal.
De legendes lijken op elkaar en daarom
worden de putten op de Sufi Trail met elkaar
verbonden.
De pelgrims die deze route lopen kunnen een
stempel zetten in het logboek.
Ook op de Adelbertusakker kun je een stempel
in het logboek zetten.
Het kastje met het stempel hangt in het kleine
bidkappelletje; in het kastje ligt ook een boek
om een opmerking of gedachte op te schrijven.
De plaatsing van de kast heeft Fred Houtenbos
verzorgd.

Het Corpus van eikenhout gemaakt door Jos
Apeldoorn
Stempelkastje in bidkappelletje
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NIEUWE ABT
Een andere belangrijke gebeurtenis vond plaats
op 24 juli: de monniken van de Sint
Adelbertabdij hebben broeder Thijs Keetelaars
gekozen als opvolger van abt Gerard
Mathijsen. Deze laatste heeft de funktie van
abt van de abdij van Egmond gedurende 39
jaar met volle inzet en dragende kracht
vervuld.
Broeder Thijs Keetelaars heeft de abtszegen in
een plechtige eucharistieviering ontvangen.
De abtszegen is toegediend door abt
Maksymilian Narvara, abt praeses v.d.
Congregatie van de Annunciatie.
AKKERVIERINGEN
De jaarlijkse Adelbert vieringen op de Akker,
deze zijn rond 24 juni, konden eveneens niet
plaatsvinden door de beperkingen die deze
pandemie met zich meebrengt.
Hetzelfde gebeurde met de Dageraadsmis van
Kerstmis.
NIEUW
Nieuwe activiteiten op de Akker zijn de
meditatiebijeenkomsten van verschillende
groepen, waaronder die van het Dansklooster,
een levensbeschouwelijke organisatie.
De Stichting Adelbertusakker heeft een mooie
donatie van het Dansklooster ontvangen.

.
Meditatiebijeenkomst van het Dansklooster

De Akker wordt ook gebruikt door
nabestaanden van overledenen om dit op eigen
wijze te vieren.

NIEUWE BEPLANTING
Verder zijn er plannen om Kornoelje struiken
te planten voor de taxus haag die om het
kruisbeeld staat.
Deze struik bloeit ten tijde van de Adelbertus
dag, dit wordt rond 24 juni gevierd.
Deze struik krijgt mooie bloemen en gekleurd
blad, draagt ook vruchten die gebruikt kunnen
worden.

Japanse grootbloemige Kornoelje

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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