
Oecumenische reis Zuid-Engeland 
Van 18 tot 26 september 2017 beleefden we met een gezelschap van 42 personen van katholieke en protestante huize 
de zesde oecumenische reis. 

Het werd een reis langs vele gotische kathedralen, door prachtige natuur, langs steencirkels, ruïnes, Engelse steden en 
stadjes en landschapsparken. 
We maakten kennis met de Anglicaanse kerk, geleid door twee aartsbisschoppen in Canterbury en York. Tijdens de 
reformatie raakte de westerse kerk verdeeld. De kerk van Engeland was tijdens de reformatie een van de kerken die 
braken met Rome. De oorzaak hiervan was de weigering van de paus om het huwelijk van Hendrik VIII met Catharina 
van Aragon nietig te verklaren. Hendrik VIII werd hoofd van de Anglicaanse kerk wat resulteerde in de sluiting van 
kloosters en abdijen. De prachtige gotische kathedralen werden gelukkig alleen van binnen ‘gezuiverd’. 

Na een voorspoedige reis, met een oversteek van Calais naar Dover, brachten we ons eerste bezoek aan Canterbury, 
ook wel de wieg van het Engelse christendom genoemd. In 579 werd Augustinus door paus Gregorius naar Engeland 
gezonden om er de christelijke leer te verkondigen. In de prachtige kathedraal bezochten we ook de evensong.  

Na ons eerste ontbijt bezochten we het plaatsje Downe, ten zuiden van Londen, waar we na een rit over smalle en met 
meidoorn omzoomde wegen, een bezoek brachten aan het Down House, waar Charles Darwin gewoond en gewerkt 
heeft. De naam Darwin is onlosmakelijk verbonden met de evolutietheorie, dat wil zeggen de natuurwetenschappelijke 
visie op de geschiedenis van leven op aarde en op het ontstaan van de mens. het was zeer bijzonder om door zijn huis te 
lopen, in zijn studeerkamer te staan en door zijn tuin te 
wandelen. 

We reizen verder naar de oude stad Winchester, lange tijd de 
belangrijkste stad van Engeland. De Normandiër Willem de 
Veroveraar koos deze stad als zijn residentie en begon er de 
bouw van de kathedraal. Opvallend is de lengte van deze in 
Normandische stijl, tussen 1079 en 1093, gebouwde 
kathedraal. Winchester Cathedral is de langste middeleeuwse 
kerk ter wereld, 169 meter. 
In deze kerk is ook het graf van de bekende Engelse 
schrijfster Jane Austin. 

Onder een stralende zon brengen we een bezoek aan het 
historische kuuroord Bath. Al in de Romeinse tijd werden hier 
badhuizen gebouwd over de warme minerale bronnen. In de 
18e eeuw ontplooide Bath zich tot een trefpunt van 
prominenten. om hen te huisvesten ontstond er een nieuwe 
stad met een deftig Gregorian/Italiaans uiterlijk. Alle 
gebouwen zijn architectonisch op elkaar afgestemd en 
opgetrokken in geel zandsteen. In Bristol, de grote broer van 
Bath beleven we onze tweede evensong. 

Koor en \schip Winchester Cathredal 



Met laag hangende bewolking en een beetje mist brengen we een bezoek aan de steencirkel van Avebury die ongeveer 
5000 jaar geleden werd gebouwd. De buitenste cirkel met een diameter van 420 m, is de grootste in Engeland en het 
kleine plaatsje Avebury ligt binnen deze stenen cirkel. 

 

Niet ver van Avebury ligt het plaatsje Lacock met zijn oude huizen, de kerk en de 16e-eeuwse Lacock Abbey. Het dorp 
figureert regelmatig in films en tv-producties. In de oude Engels Gotische kerk vierden we samen een getijdendienst. 

De dag ziet er weer stralend uit als we een bezoek brengen aan Engelands kleinste stadje Wells. De grootste trots is de 
kathedraal waarvan de prachtige gevel beslist kan wedijveren met die van de kathedralen van Reims of Amiens. De 
gevel is versierd met 293 beelden, waarvan er 153 levensgroot zijn. De drie torens zijn schitterend in verhouding. Achter 
de rustige kloostergangen ligt het 13-eeuwse ommuurde bisschoppelijk paleis, nog altijd de residentie van de bisschop. 
Aan de noordzijde bevindt zich de Vicars close (1348), twee rijen 
huizen, karakteristiek uitgevoerd met hoge schoorstenen. 

 

Na Wells is het tijd voor Gastonbury, de plaats van het eerste uur 
in de geschiedenis van het Engelse christendom. Hier stak 
volgens de legende Jozef van Arimathea zijn staf in de grond. De 
staf schoot wortel en groeide uit tot een doornstruik, die bloeit 
met Kerstmis en Pasen.  

In Cornwall was hij geland met elf volgelingen, de heilige Graal, 
de beker van het Laatste Avondmaal, had hij bij zich. Hier werd 
een van de eerste kerken van Engeland gebouwd.  

De Glastonburry Abbey moest een van de mooiste en grootste 
kerken van Engeland worden op de plaats van het heiligdom.  

Een andere legende die aan de Abbey is verbonden is die van 
koning Arthur. In de gewijde grond van het hoofdaltaar moeten 
hij en zijn vrouw Guinevere begraven zijn.  

De in klederdracht gestoken gids wist alles zeer beeldend te 
presenteren met haar rondgang door de overblijfselen van deze 
oude abdij en met behulp van een Nuenense monnik.  

De restanten van Glastonbury Abbey 

De steencirkel van Avebury 



Exeter is de hoofdstad van Devon met een geschiedenis die die op zijn minst teruggaat naar de Romeinen. De huidige 
kathedraal is op de fundamenten van een Saksische kerk gebouwd toen de stad in 1055 bisschopszetel werd. De 
westgevel met 50 beelden in nissen dateert uit de 13e-eeuw. In deze kerk hebben we op zondag de anglicaanse dienst 
bijgewoond. De dienst week nauwelijks af van onze katholieke eucharistie. De viering werd opgeluisterd met een koor 
met meisjes en afgesloten met een kopje koffie. 

Op zaterdag hadden we de eigen getijdendienst in Crediton, in de kerk van het Heilig Kruis. 
Op deze plaats werd Sint Bonifatius rond het jaar 672 geboren. Op de deur naar het zaaltje in het parochiecentrum 
stond veelbetekenend de naam ‘Dokkum Room’. De getijdendienst werd ditmaal opgeluisterd met orgelmuziek van 
onze eigen organist en het inmiddels gevormde vierstemmig gelegenheidskoortje. 

Na de kerkdienst van Exeter op zondag was het tijd voor een mooie rit naar het westen, naar het aan de kust gelegen 
plaatsje Tintagel. De 
imposante ruïne van het 
Tintagel Castle is volgens de 
legende de geboorteplaats 
van de legendarische koning 
Arthur. Het ligt voor een groot 
deel op een rots in zee. Rond 
koning Arthur gaan vele 
legenden, zo ook over zijn 
geboorte. Onze reisleidster 
Adrienne verhaalde uitgebreid 
over deze wonderlijke 
geschiedenis. 

Op maandag vervolgen we 
onze reis van west naar oost 
en brengen een bezoek aan 
Storhead Garden. Een 
prachtige 18e-eeuwse Engelse 
landschapstuin, geïnspireerd 

door Italiaanse landschappen en landschapsschilderijen werd het landgoed een driedimensionaal schilderij. Klassieke 
tempels weerspiegelen zich in meren, dan weer wacht er een grot, obelisk of brug. Grote bomen kleden de heuvels aan 
samen met de exotische bomen en struiken. Een verrassend park met om elke bocht een nieuw panorama. 

In de kerk van het Heilig Kruis in Crediton vieren we onze getijdendienst 

Storhead Garden 

 



Op weg naar Salisbury passeren we de druk bezochte steencirkel van Stonehenge. Er zijn plannen om de rijweg verdiept 
aan te leggen vanwege de filevorming ter plaatse.  

In de kathedraal van Salisbury genieten we gezamenlijk van 
de lunch.  

Opvallend aan dit gebouw zijn de harmonieuze proporties en 
de eenheid van ontwerp.  
Het gebouw werd in één ruk (van 1220 – 1258) in de 
hoogtijdagen van de Engelse gotiek gebouwd. De magnifieke 
torenspits, de hoogste van Engeland (123 m), werd er in de 
14e-eeuw opgezet.  

In de kapittelzaal van de kathedraal werd een van de vier 
kopieën van de Magna Carta tentoongesteld. Dit document 
werd door koning John op 15 juni 1215 ondertekend en 
vormt nog steeds de basis voor de Engelse democratie. 

 

Zoals aan alles kwam ook aan deze reis een eind. De 
oversteek over het Kanaal ging voorspoedig, het bezoek aan 
het Belgische stadje Veurne was een waardevolle toegift, de 
gezamenlijke maaltijd in Casteren was goed verzorgd en in 
Nuenen namen we met een handdruk afscheid van onze 
reisgenoten met wie we de ervaringen van afgelopen dagen 
hadden mogen delen. Het was een mooie reis waarvan we 
alle mooie indrukken nog eens zullen laten bezinken. Waar 
gaat onze volgende reis naar toe? 

Theo van den Tillaart Kathedraal van Salisbury 


