Orde van Sint-Agatha
De orde van Sint-Agatha (Italiaans: "Ordine Equestre di Sant' Agata") werd op 5 juni 1923
door de twee regerende regenten van de Republiek San Marino ingesteld als herinnering
aan de op 5 februari in 1740 herstelde soevereiniteit van de kleine republiek. 5 februari is
de feestdag van Sint-Agatha. San Marino was tijdens een conflict door Pauselijke troepen
onder leiding van Kardinaal Alberoni bezet maar Paus Clemens XII beval dat deze
teruggetrokken moesten worden.
De Orde beloont bijdragen aan en activiteiten voor de liefdadige stichtingen van de
republiek en telt vijf graden. Verleningen worden gedaan door de twee regenten die
samen Grootmeester zijn op advies van een raad van twaalf bestuurders waaronder de
President van de liefdadige instellingen. Agatha van Sicilië is de beschermheilige van deze
ridderorde.
De orde wordt alleen aan vreemdelingen toegekend.
Het kleinood is een gouden, wit
geëmailleerd, Mantuakruis met een
medaillon in het midden. Dit medaillon
draagt het portret van de heilige op een
lichtgeel fond en het randschrift "SANT'
AGATHA PROTETRICE" en op de
keerzijde het wapen van de republiek in
zwart-wit met de woorden "BENE
MERENTI" op de aan beide zijden
lichtgele ring. Er is geen verhoging. De ster is van zilveren diagonale en gouden horizontale
en verticale stralen en daarop is een kleinood met lauwerkrans gelegd. Het lint is
donkerrood met witte en gele biezen.
De graden van de orde
•
Grootkruis
De grootkruisen dragen het groot uitgevoerde kleinood van de orde aan een grootlint op de
linkerheup en de zilveren achtpuntige ster van de orde op de linkerborst.
•
Grootofficier
De Grootofficieren dragen een iets kleiner kleinood aan een lint om de hals en een iets
kleinere zilveren ster van de orde op de linkerborst.
•
Commandeur
De Commandeur draagt hetzelfde kleinood van de Orde aan een lint om de hals.
•
Officier
De Officier draagt een kleinood aan een lint met een rozet op de linkerborst.
•
Ridder
De Ridder draagt een kleinood aan een lint op de linkerborst.
In België zijn 6 kerken die naar Sint Agatha zijn vernoemd. Twee van die kerken staan
tevens in een plaats die naar St. Agatha is vernoemd.
•
Sint-Agathakerk, Awans
•
Sint-Agathakerk, Berlingen
•
Sint-Agathakerk, Sint-Agatha-Rode
Sint-Agatha-Rode is een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant, en een
deelgemeente van de gemeente Huldenberg. Het was een zelfstandige gemeente tot het
bij de fusie van 1977 toegevoegd werd aan de gemeente Huldenberg.
•
Oude Sint-Agathakerk, Sint-Agatha-Berchem
•
Nieuwe Sint-Agathakerk, Sint-Agatha-Berchem

Sint-Agatha-Berchem (Frans: Berchem-Sainte-Agathe) is een plaats en gemeente in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot 1954 behoorde de gemeente nog tot het
Nederlandstalig gedeelte van de toenmalige provincie Brabant. De gemeente telt ruim
24.000 inwoners.
•
Sint-Agathakerk, Wilsele
In Duitsland weten we van één kerk en wel de Sint-Agathakerk, Epe, Westfalen
In Nederland hebben we het over 8 Kerken
•
Sint-Agathakerk, Beverwijk
•
Sint-Agathakerk, Boekel
•
Sint-Agathakerk, Eys
•
Sint-Agathakerk, Harreveld
•
Sint-Agathakerk, Lisse
•
Sint-Agathakerk, Oudega
•
Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, Oudenbosch
•
Sint-Agathakerk, Zandvoort
Naast de kerken kennen we ook een aantal kloosters die Sint-Agatha heten
•
Sint-Agathaklooster (Amersfoort)
•
Sint-Agathaklooster (Cuijk)
•
Sint-Agathaklooster (Delft)
Museum Prinsenhof heette aanvankelijk Sint-Agathaklooster. Alyd Busers (overleden in
1409) was een rijke weduwe die zich aan het eind van de veertiende eeuw — samen met
haar dochter Aechte — aansloot bij een groep Delftse zusters. In 1403 nam deze groep een
huis aan de Oude Delft in gebruik als klooster. Ze noemden dit klooster het SintAgathaklooster naar de heilige Agatha, de naamheilige van dochter Aechte. Alyd Busers
werd de eerste moeder-overste. Zij werd opgevolgd door haar dochter Aechte. Omdat de
groep zusters steeds groter werd, werd het klooster vele malen uitgebreid tot het het
grootste (en ook rijkste) klooster binnen de muren van middeleeuws Delft werd.
 Sint-Agathaklooster (Lisse)
Het Sint-Agathaklooster is een voormalig klooster aan de Heereweg 258 in Lisse. Sinds 2000
staat het gebouw ingeschreven in het rijksmonumentenregister. Het klooster dateert uit de
jaren 1900 en is gebouwd in opdracht van de Rooms-katholieke parochie Sint-Agatha. Het
gebouw is in Neo-Gotische stijl gebouwd naar een ontwerp van de architect Jean van
Groenendael. Oorspronkelijk werd het gebouw gebruikt door de Clarissen en de Zusters
Franciscanessen. Door de jaren heen verloor het klooster haar oorspronkelijk functie en
werd het gebruikt als opvanghuis voor moeilijk opvoedbare jongeren. In het begin van de
jaren tachtig is onder meer de dakruiter zwaar beschadigd als gevolg van een brand. De
dakruiter is in 1985 vervangen. Sinds 1984 functioneert het gebouw als kantoor voor de
Onderwijs Begeleidingsdienst. De voormalige kapel is een multifunctionele ruimte
geworden, en wordt onder meer gebruikt als vergaderzaal, repetitiezaal en concertzaal.
•
Sint-Agathaklooster (Luik)
•
Sint-Agathaklooster (Rotterdam)
•
Sint-Agathaklooster (Sint Agatha)

