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Activiteiten rond zaligverklaring

In het kader van de zaligverklaring van zuster Clara Fey, die lange tijd in Simpelveld woonde, vinden er
ook in Limburg enkele activiteiten plaats. De Nederlandse provincie van de Zusters van het Arme Kind
Jezus heeft samen met de Remigiusparochie in Simpelveld, het bisdom en enkele andere partners een
programma in elkaar gezet.
Vanaf 30 maart zijn er het hele jaar door diverse activiteiten. Deze beginnen op Goede Vrijdag met twee
kruiswegwandelingen in Simpelveld. Op zaterdag 7 april is er in Aken een wandeling in de voetsporen van
Clara Fey. Op vrijdag 13 april wordt in de parochiekerk het event ‘Ontmoet Clara in Simpelveld’ gehouden: een
multimediapresentatie over het leven van Clara Fey.

In het weekeinde van 5 en 6 mei zijn de officiële festiviteiten rond de zaligverklaring in de Dom in Aken. Op
dinsdag 8 mei is er een dankviering in de H.-Remigiuskerk in Simpelveld met aansluitend een ontvangst in de
tuin van Huize Loreto, het voormalige klooster van de zusters.
Symposium en musical
Een ander groot evenement is het tweetalig symposium ‘Clara Fey in historisch perspectief’ met nationale en
internationale sprekers, dat op 9 juni wordt gehouden. Dit wordt georganiseerd door het Limburgse Geschieden Oudheidkundig Genootschap en Heemkundevereniging De Bongard. Op 17 juni is de uitvoering van de
musical Clara’s droom en in augustus zijn er twee fiets- en voetbedevaarten vanuit Aken naar Simpelveld.
Twee zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus zijn ook beschikbaar om op uitnodiging lezingen
over het leven van Clara Fey te verzorgen. Het totale programma staat op een flyer, die vanaf deze week via alle
parochiekerken in Limburg wordt verspreid. De flyer is ook digitaal beschikbaar.
Prentje Clara Fey
Het bisdom Roermond heeft speciaal voor de zaligverklaring van zuster Clara Fey een gebedsprentje
uitgebracht. Dit wordt deze week bij alle parochies in Limburg bezorgd. De prentjes zijn eventueel ook te
bestellen via
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