
DUITSE ORDE 

COMMANDERIJ ALDEN BIESEN 

Jubileumviering en investituur : uitbreiding van het programma 

Onze jubileumviering van 800 jaar Duitse  Orde in Alden Biesen met investituur komt nu snel 

dichterbij. Over twee weken is het zover. 

Op het conveniat van 14 september hebben onze vier kandidaten hun motivatie toegelicht 

en verteld hoe ze hun Probejahr ervaren hebben. Het waren sterke getuigenissen. 

U heeft allemaal de uitnodiging gekregen voor plechtige viering op zondagnamiddag 16 

oktober. Deze omvat in hoofdzaak de pontificale eucharistieviering met investituur om 14 

uur, de academische zitting om 17 uur en het diner om 19 uur. Velen van u hebben zich 

reeds ingeschreven, waarvoor dank. 

                                                                               * * * 

Naast de vier kandidaten van onze commanderij worden ook vier Duitse kandidaten 

geïnvesteerd. Dit brengt de aanwezigheid van een aantal  Duitse gasten mee, van wie  

velen reeds ’s zaterdags ’s middags toekomen en sommigen blijven tot de 

maandagochtend.   

Daarom hebben wij een bijkomend programma  voor de zaterdag en de zondagochtend 

samengesteld. Hierop zijn jullie niet alleen van harte welkom, maar ook ten stelligste 

verwacht. Uw aanwezigheid is absoluut noodzakelijk om onze Duitse consorores en 

confratres met gepaste gastvrijheid te onthalen. 

 

Dit bijkomend programma ziet eruit als volgt: 

Zaterdag 15 oktober 

-10-11.30 uur:  bezoek aan het Monasterium OLV van het Fiat te Opgrimbie, met 

rondleiding, getuigenis van de zusters en aanbidding geleid door de Grootmeester 

-12-13 uur: broodmaaltijd met de Grootmeester en de Duitse gasten in Alden Biesen 

-14-17 uur: geleid bezoek aan Tongeren 

-18-19 uur: betrekken van de kamers door de buitenlandse gasten 

-19-22 uur: avondmaal met voorstelling van de 8 kandidaten aan de Grootmeester. 

Zondag 16 oktober  

-10-11 uur: rondleiding in de landcommanderij Alden Biesen door Guido Daniëls 

-11.15-12.45 uur:  groepsontmoeting van de leden van de Commanderij Alden Biesen met 

de Grootmeester en bespreking van de werking van de Commanderij, gevolgd door een 

lichte lunch  



11.15-12.45 uur: gezellig aperitief voor de echtgenoten van de leden van de Commanderij 

Alden Biesen en van de kandidaten, gevolgd door lichte lunch samen met de Duitse gasten. 

13 uur: om de vorming van de processie  ordentelijk te laten verlopen, bent u reeds 

verwacht om 13 uur op de binnenkoer van de waterburcht. In de kelders van het kasteel is 

ruimte voorzien voor het omkleden. Er zijn stoelen beschikbaar voor wie tussentijds wenst 

te zitten. 

 

                                                                         * * * 

 

 


