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Bron: Dr. C.M.A. Caspers 1992: ‘De Eucharistische vroomheid en het feest van
Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen.’ p. 36 e.v.

Het is een grote wens van het Gilde van het Heilig Sacrament
van Niervaert dat aan dit jubileum een Eucharistisch Congres
verbonden wordt.
Bron: Dr. C.M.A. Caspers 1992: ‘De Eucharistische vroomheid en het feest van
Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen.’ p. 36 e.v.

