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Geacht PSK-lid

2017 is alweer halfweg, de vakantie staat voor de deur, tijd om een evaluatie
te maken van het voorbije lenteprogramma en de blik vooruit te werpen op de
activiteiten van het najaar.

We kenden dit voorjaar maar liefst zes boeiende lezingen: Rik Neel over zijn
jonge jaren in Afrika, Roger Janssen o.s.c. over de kroniek van kruisheer
Sybrandus Drost, Dr. Wouter Gheyle (RU Gent) over de archeologie van
WO I, Guus Janssen over Erasmus, Jos Henckens over Lucas Cranach, en
Bert Mersch over het spirituele leven van de heiligen Harlindis & Relindis.
Vier mooie uitstappen oogstten veel succes bij onze leden: op zoek naar
Erasmus in Anderlecht, naar Lucas Cranach in Düsseldorf met een bezoek
aan Kaiserswerth, naar Jan van Eyck in Antwerpen in het Rockoxhuis en
bezoeken aan de Sint-Pauluskerk en de Keizerskapel, en kers op de taart het
"Hôpital Notre Dame à la Rose in het verrassende Lessines.
Als we dit zo overlopen, mogen we spreken van een bijzonder geslaagd eerste
halfjaar.
En we willen deze tendens voortzetten!

Het progamma voor de herfst ziet er als volgt uit

09.09.17: Sittard. Jaarlijkse Euregiowandeling, dit jaar een organisatie van
LGOG Westelijke Mijnstreek.
30.09.17: Euregionale contactdag in Maaseik met de drie
zusterverenigingen, Heimatvereinigung Selfkant, LGOG Westelijke Mijnstreek
en de Pater Sangerskring. Middagbezoek aan Heppeneert.
07.10.17: Groot Symposium "De familie Van Eyck thuis" met befaamde
sprekers uit binnen- en buitenland. Van 10u tot 18u in het auditorium van het
Minderbroedersklooster. Een organisatie van het Van Eyckplatform met de
steun van de Pater Sangerskring.
14.10.17: Utrecht. Grote Luther tentoonstelling in het Catharijneconvent:
LUTHER, 500 jaar na Wittenberg. Voormiddag geleid bezoek aan de Dom.
26.10.17: lezing door Jos Henckens: "De Van Eycks en de Liefde", het
huwelijksportret van Arnolfini en de Teseïde.
04.11.17: Architect Cuypers in Roermond. Een bezoek aan het Cuypershuis
en zijn invloed op de restauratie van de Roermondse Munsterkerk in de 19de
eeuw.

Op het jaarlijks bestuursconclaaf van 16 augustus zal dit programma verder
uitgewerkt worden en begin september wordt u hierover in kennis gesteld.
Maar noteer alvast bovengenoemde data.
Op zondag 9 juli 2017 om 9u zal in de kapel van Siemkensheuvel een
Heilige Mis opgedragen worden ter nagedachtenis van onze stichter, kruisheer
Willem Sangers. Het is dan immers 30 jaar geleden dat hij naar de hemel is
vertrokken.

Het bestuur van de Pater Sangerskring wenst u een prettige vakantie.


