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Contactgegevens Abdij van Berne 
Abdijstraat 49 
5473 AD Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
E-Mail: secretariaat@abdijvanberne.nl 
http://www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand 
Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan:  
stukwerk@abdijvanberne.nl  

Abdijkerkpastoraat Abt Denis Hendrickx o.praem. 
Kees den Boer o.praem.  
E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 
Koster-diaken: Kees den Boer o.praem.  
E-Mail: koster@abdijvanberne.nl 

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed  
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed  
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: 
Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming 
(15 augustus), Augustinus (28 augustus),  
Allerheiligen (1 november). 
 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:  
Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. 
E-Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties Koster-diaken Kees den Boer o.praem. 
e-mail: koster@abdijvanberne.nl 
of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer. 

Vrijwillige Kerkbijdrage E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne 
Onder vermelding van "Kerkbijdrage”. 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag  
09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl 

mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl
mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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WAT DOE JE IN VREDESNAAM? 

 
Al meer dan 50 jaar organiseert PAX - de 
christelijke vredesbeweging in ons land - in de 
derde volle week van september de jaarlijkse 
vredesweek. In de afgelopen jaren heeft Pax 
willen inspireren met het motto ‘Vrede verbindt‘. 
De uitgangsgedachte daarbij was dat de 
verbondenheid tussen mensen er al is, voordat 
wij ook maar iets gaan doen.  

God ziet alle mensen als zijn kinderen, als broeders en zusters, 
verbonden met elkaar. Het is aan ons om die verbondenheid vorm 
te geven.  
In het thema van deze vredesweek gaat het om het vermogen elke 
gedachte van uitsluiting ten aanzien van welk medemens ook, vroeg 
te herkennen en tegen te gaan. Uitsluiting begint sluipend met een 
‘wij-zij-denken’ en een ‘wij zijn beter ‘.Daar waar je jezelf niet meer in 
de ander herkent, begint de ellende. Het ontwricht de samenleving, 
laat diepe wonden na en trekt een wissel op de toekomst. Alles 
bepalend is daarom hoe en waarmee jij jou mens- en wereldbeeld 
voedt. 
De hartenkreet: ‘Nooit meer oorlog, nooit meer uitsluiting’ is anno 
2021 geen loos verlangen. In mei 2020 leidde het gewelddadige van 
een Afro-Amerikaanse man in Minneapolis ter plekke tot zijn dood. 
De schokkende tv-beelden gingen de wereld over en leidden tot een 
storm van protesten en demonstraties. George Floyd was het 
slachtoffer en de aanleiding, maar op heel veel plekken in de wereld 
klonk een breed gedragen protest van zwart en wit, van jong en oud 
tegen racisme en discriminatie. 
 
IN EIGEN LAND. 
Ook in Nederland zijn er nog steeds veel mensen die dagelijks met 
racisme te maken hebben. Durven we op te staan, onze stem te 
laten horen? Durf ik nog te zeggen waar het op staat? Dat vereist 
moed want het kan heel lastig en spannend zijn om je uit te spreken 
en soms sta je dan alleen. Mensen zijn gelijkwaardig ongeacht 
afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezondheid, seksuele 
voorkeur of geslacht. Als ik mijn geloof in die gelijkwaardigheid in de 
praktijk breng, krijgt solidariteit handen en voeten. 
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Verantwoordelijkheid nemen voor inclusiviteit staat nooit op zichzelf. 
Immers, zonder het gevoel van verwondering wordt deze tot botte 
plicht. Zonder oprechte verbondenheid blijft zij zonder doel of actie. 
Zonder vertrouwen is ze te groot en maakt ze ons angstig. Ik kan de 
verantwoordelijkheid niet afschuiven. Het gaat om een 
verantwoordelijkheidsgevoel van binnenuit, dat tot aandachtig leven 
aanzet: door met vriendschap en compassie ruimhartig te investeren 
in verhoudingen die standhouden, duurzaam zijn. Door, soms tegen 
de verdrukking in, betrouwbaar te zijn. Door in verdrietige of 
teleurstellende situaties een verbindend geluid te laten horen. Door 
niet tegenover elkaar, maar naast elkaar te gaan staan. 
Als wij werkelijk geloven in gelijkwaardigheid, kan de beëindiging 
van racisme of ongelijkheid geen inzet van een debat zijn, maar 
moet het onderwerp van gesprek zijn. Als we kunnen luisteren, 
kunnen we ons gedrag aanpassen met als doel tot gelijkwaardig en 
inclusief samenleven te komen. Wat op het spel staat is broeder- en 
zusterschap. De verbondenheid waarin de pijn van een ander mijn 
pijn is. Dat gaat veel verder dan tolerantie en verdraagzaamheid: je 
moet de ander echt willen begrijpen. Dat begint met luisteren naar 
en verdiepen in de ander. Mag ik naast je staan en zien wat jij ziet, 
mag ik met je meevoelen? Het gaat dwars door me heen, als je 
leest dat ouders hun jonge kinderen moeten voorbereiden op het 
racisme dat ze gaan tegenkomen. Op zo’n moment geldt de vraag 
voor ieder van ons, dat het niet waar mag zijn, dat je geweigerd 
wordt voor een stage of je sollicitatiebrief opzij wordt gelegd, enkel 
en alleen omdat je naam niet wit genoeg is. 
 
Mag de vredesweek ons meer dan gewoon aan het denken zetten. 
 
Abdijkerkpastoraat 
Abt Denis Hendrickx. 
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 
 

September 2021 

 
05 

23ste zondag door het jaar. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

08 Maria Geboorte.  

 
12 

24ste zondag door het jaar. 
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. 
Lector Karl Tax. 

 
10.30 

14 Kruisverheffing.  

 
19 

25ste zondag door het jaar. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

21 Matteüs apostel en evangelist.  

22 Kerkwijding Abdijkerk.  

 
26 

26ste zondag door het jaar. 
Voorganger Piet van Dongen o praem. 
Overweging Titus de Kemp o.praem. 
Lector Hans Gilissen. 

 
10.30 

29 Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.  

 
Oktober 2021 

 
03 

27ste zondag door het jaar. 
Voorganger Jan Nabuurs o praem. 
Lector Anneke Steeghs.  

 
10.30 

 
 

MEDEDELINGEN 

 

 

TOEGANGKELIJKHEID IN DE ABDIJKERK 

 
Ondanks de versoepelingen van de corona maatregelen, zijn er nog 
altijd maar 65 plaatsen in de abdijkerk. Zolang de 1 ½ meter niet 
officieel van de baan is, zijn er maar 65 plaatsen en dient u zich 
voor de viering van zondag aan te melden. Dat kan vrijdag voor 
de betreffende zondag tussen 09.00-15.00 uur telefonisch: 0413-
299299. Als u aanmeldt kunt u dus altijd binnen.  
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We willen een eerder gedaan verzoek opnieuw onder uw aandacht 
brengen, om meer kerkgangers in de gelegenheid te stellen lijfelijk 
aanwezig te zijn bij de zondagse Eucharistieviering.  
Als u op de zondag voor de aanmelding aanwezig was, bel dan pas 
vanaf half elf. Meer mensen die er niet waren hebben dan de 
mogelijkheid zich eerst aan te melden. Bovendien komen dan niet 
alle telefoontjes tegelijk binnen. Uw mede kerkgangers zullen dat 
zeer op prijsstellen. Wanneer op zondag de lijst vol is, kunt altijd op 
een doordeweekse dag de Eucharistieviering bijwonen of u kunt zich 
opgeven voor de volgende zondag. 
Voor de door-de-weekse vieringen van 12.15 uur hoeft niet 
aangemeld te worden. Daar is altijd plaats. 
 

De volgende maatregelen blijven van kracht: 
* Ontsmetten van handen bij binnenkomst, 
* 1,5 meter afstand houden, 
* Geen volkszang, 
* Om de anderhalve meter te waarborgen wordt de H. communie 
uitgedeeld van achter het hoestscherm. Een medewerker zal steeds 
de looproute blijven aangeven. 
 
 

KLOOSTERMARKT ABDIJ VAN BERNE GEANNULEERD   

 
De coronamaatregelen laten dit evenement op dit tijdstip niet toe. 
Voor meer informatie zie persbericht in de bladen en op de site van 
de abdij onder actueel en dan nieuws.  
 

Nieuwe datum: 6 juni 2022 
Het plan voor een kloostermarkt bij de Abdij van Berne blijft 
bestaan! In deze tijd van het jaar is een “open lucht”-gebeuren niet 
zo voor de hand liggend. Uitkijkend naar het volgend jaar blijkt de 
Tweede Pinksterdag op 6 juni 2022 te vallen. Die 6e juni is 

uitgerekend de jaarlijkse herdenkingsdag van Norbertus, de stichter 
van de orde van de Norbertijnen. Een betere datum voor de 
kloostermarkt kunnen we ons nu eigenlijk niet voorstellen. 

 
  



8 

OPEN MONUMENTENDAG IN ABDIJ VAN BERNE 

 
Nu de groots opgezette kloostermarkt vanwege de 
Coronabeperkingen op zondag 12 september niet door kan gaan wil 
de abdij van Berne toch een bescheiden bijdrage leveren aan de 
jaarlijkse Open Monumentendag tijdens het tweede 
septemberweekend. 
 
Omdat Corona vraagt om voorzichtig te blijven en de onderlinge 
afstand van 1,5 meter te respecteren is een bescheiden route 
uitgezet in een deel van het abdijcomplex. 
Tussen 12.00-17.00 uur is de abdij via de abdijkerk toegankelijk. 
Daar zal op diverse tijden voor live muziek worden gezorgd. In de 
gangen kunnen de abtsportretten worden bekeken. In een van de 
zalen presenteert de bibliotheek oude geschriften. De nieuwe 
vriendenstichting zal zich presenteren en ook de oudste 
gebedsruimte – de kapittelzaal – zal toegankelijk zijn. 
Tijdens de gehele middag zijn het proeflokaal van Berne Abdijbier 
en de abdijwinkel van Berne Media geopend. Verder kan er volop 
gewandeld worden in het openbare gedeelte van de abdijtuin. 
 

ONTMOETINGEN 

Vanaf 29 augustus is het weer mogelijk om op de 2e en 4e zondag 
van de maand, na de Eucharistieviering, elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kop koffie of thee. Wel blijft daarbij anderhalve 
meter afstand het uitgangspunt. Wij vragen u daar zelf op te letten.   

 

WERELDWINKEL 
 

 

De wereldwinkel in Nistelrode is open van woensdag t/m zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Op de website zijn de nieuwe producten te zien. 
www.wereldwinkelnistelrode.nl 
Mocht iemand iets willen bestellen, bel dan naar 0634254915 (Anke 
van Rijswijk).  
We bezorgen boven €25,- gratis.                      Anke van Rijsewijk. 
 
Met pijn in het hart, omdat we geen andere locatie hebben kunnen 
vinden in Nistelrode, gaat de wereldwinkel sluiten per 2 oktober. 
Nu zijn alle cadeau artikelen met minimaal 50% in de aanbieding.  
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Ook vanaf 1 september zal er korting zijn op diverse food artikelen 
en boeken. Wij hopen u nog te zien. 
Bovendien danken wij u (ook namens de producenten uit de derde 
wereld) hartelijk voor al die keren dat u bij ons een product gekocht 
hebt. 
 
Groeten van Bestuur wereldwinkel Nistelrode. 
 

ZIEKENZONDAG  

 
Je leest het goed ,weer wordt een Zondagse viering zo genoemd en 
zo gevierd. 
Deze zondag wordt dit jaar gepland op 17 oktober.  
Weer wordt er bijzondere aandacht geschonken aan onze zieken, 
aan die medegelovigen die zelf niet naar de kerk kunnen komen 
.Toch horen ze bij onze gemeenschap en wij 
mogen dat niet vergeten. 
De Bezoekgroep van de Abdijkerk kwam weer bijeen, we waren blij 
elkaar weer te zien, dat kan iedereen begrijpen.  Maar al gauw 
werden er zorgen geuit over onze Zieken… 
Al zo lang zonder bezoek, zovelen die te veel alleen zijn en dat in 
deze tijd van veel zorgen. 
Het is dus heel goed dat de Ziekenzondag door mag gaan! 
Wel met wat minder medegelovigen ,maar toch mag iedereen weten 
dat wij nu vooral aandacht willen geven aan onze zieken bij de 
uitnodiging en vooral door de gebeden. 
Denk dus mee met ons als je namen kent van wie nu graag in 
aanmerking wil komen om genoemd te worden in gebed of hulp bij 
het meevieren in de kerk. 
De Bezoekgroep zal het op prijs stellen ,en onze zieke 
medegelovigen zullen beseffen dat zij niet vergeten zijn ,ook niet in 
deze voor velen zo moeilijke tijd. 
 
Namens de Bezoekgroep,  
Joke J.M. 
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID 

 
DOLF WEILER  

 
 
Geboren 18 maart 1930 
te Voorburg. 
 
 
Overleden 18 juli 2021 
te Vught. 
 
 
De afscheidsviering  
heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 
 
 

 
HENNIE VAN SCHAIK 
 

 
Geboren 21 juni 1938 
te ’s Hertogenbosch.  
 
 
Overleden 24 juli 2021 
te Veghel. 
 
 
De afscheidsviering in de abdijkerk 
heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.  
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CHRISTINA ROEBROEK-DERKS  
 

 
 
 
Geboren 22 maart 1930  
te ’s-Gravenhage. 
 
 
Overleden 16 juli 2021 
te Helvoirt. 
 
 
De afscheidsviering in Schijndel 
heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 

 

EEN HERINNERING 

 
     Opnieuw denk ik terug aan maandag 4 september 1944. 
Berichten sijpelden door dat de geallieerden al in Noord-Frankrijk 
begonnen door te dringen. De bevrijding kwam dichterbij. 
Ondertussen was alles nog op de bon. Op die dag nam ik voor 
verschillende jaren afscheid van thuis, want ik had voor een 
bepaalde levenswijze gekozen, die van gemeenschap. Zeg maar 
iets van communisme, maar dan nooit onder dwang. Niet uitgaan 
van: "Dit is van mij, afblijven!"  maar gemakkelijk kunnen delen.  
Ook de eerste christenen in Jeruzalem hadden dat ideaal, begreep 
ik. Dat trok me. Daarom gekozen voor een kloostergemeenschap en 
wel in een oude orde, niet zuiver contemplatief binnen vier muren, 
maar met pastoraat naar buiten. Dat leek me in de Abdij van Berne 
mogelijk. Daarom niet verder gezocht en me daar aangemeld.  
Ik nam dus voor mogelijk heel wat jaren afscheid, de vertrouwde 
sfeer van thuis loslaten. Dat voelde ergens ook aan als een soort 
rouw. Maar er lag een nieuwe toekomst voor me open, ook iets als 
een avontuur. Van kloosterleven had ik wel enig idee, maar wat het 
concreet zou betekenen, dat moest ik nog ondervinden. Wat zou het 
allemaal worden? 
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   Op die namiddag nam ik afscheid. Omdat er geen bussen meer 
reden, een buurjongen opgescharreld om me met mijn koffer in een 
boerenkar naar Heeswijk te brengen. Zo arriveerde ik daar. Broeder 
portier deed open en liet de novicemeester roepen: Siardus Tibosch. 
Die bracht me naar een kamer op de bovenste verdieping met een 
dakkapel naar het westen. Sober, maar voor mij goed genoeg. 
Ondertussen ook kennis gemaakt met vier andere postulanten. Zo 
namen we voor de eerste keer deel aan de avondboterham. Dat 
gebeurde toen nog in stilte, terwijl iemand uit een boek voorlas. 
Nieuwsgierig keek ik rond naar de nieuwe gezichten, toentertijd 
zeker een vijftigtal. Wij in burger tussen allemaal witte togen. Ik had 
het gevoel dat we ook een beetje gemonsterd werden. Daarna 
samenzijn met de eerste- en tweedejaars novicen. Die vormden een 
aparte groep met een eigen recreatieruimte. We wisselden onze 
eerste ervaringen uit, waar we vandaan kwamen, welke opleiding 
we gevolgd hadden en zo meer. Ook met de nodige humor. Na het 
avondgebed in de kerk om tien uur naar mijn kamer voor de nacht. 
Ik liet nog even de indrukken van afgelopen dag door me heengaan. 
Wat zou het allemaal voor me betekenen? 
 
     's Morgens om half zes werden we gewekt. Een broeder liep met 
een bel over de gangen. Om zes uur voor het eerst in de kerk voor 
het koorgebed, alles nog in het latijn. Onwennig en toch een aparte 
sfeer van spiritualiteit, uitdrukkelijker dan anders geloof dat God iets 
met je voor heeft. Zo zijn die eerste dagen verlopen.  

De novicemeester leidde ons verder in 
het kloosterleven in, over de diepere 
bedoeling van de leefregels en ons 
samenleven, enz. Tot de dag van onze 
inkleding kwam, op 17 september. Juist 
op die dag vielen parachutisten rond 
het kasteel in Heeswijk. Zo begon ons 
noviciaat. Flarden van herinnering. Zo 
is mijn leven hier begonnen. Veel ervan 
ben ik vergeten. Maar hier ben ik 
geworteld. Voor hoe lang nog?  
Dat moet ik aan Hem overlaten. 
 
 

  

Titus de Kemp, o praem 
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TE DOEN GERECHTIGHEID 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL 

Het goede nieuws! Wat er bereikt is: 

Amnesty International is verheugd dat het 

parlement van Sierra Leone op 23 

juli 2021 voor de afschaffing van 

de doodstraf stemde. Daarmee is 

het recht op leven, zoals is 

vastgelegd in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de 

Mens, verder verankerd. 

‘Nu het parlement het 

wetsvoorstel om de doodstraf af 

te schaffen heeft goedgekeurd, 

moet president Julius Maada Bio het snel ondertekenen en alle 

doodvonnissen omzetten’, zegt Samira Daoud van Amnesty 

International. ‘De president moet er ook voor zorgen dat Sierra 

Leone onmiddellijk toetreedt tot het Tweede Facultatieve Protocol bij 

het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 

rechten – het BuPo-verdrag – dat gericht is op de afschaffing van de 

doodstraf.’ De doodstraf is een inbreuk op twee essentiële 

mensenrechten. In de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens is vastgelegd dat iedereen recht op leven heeft en het recht 

op een leven vrij van marteling. 

 

Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer! 

Op 14 juli 2021 vielen Belarussische wetshandhavers het kantoor 

van mensenrechtenorganisatie Vyasna binnen. De prominente 

mensenrechtenverdediger en voorzitter van Vyasna, Ales Bialiatski, 

werd daarbij opgepakt. Ook zijn partner Nina Labkovich, de vice-

voorzitter van Vyasna, Valyantsyn Stefanovich en hun advocaat 

Uladzimir Labkovich, werden gearresteerd.  

Afschaffing van de doodstraf 
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In Belarus vinden 

vaker invallen 

plaats om na te 

gaan of 

medewerkers zich 

schuldig maken 

aan de ‘organisatie 

en voorbereiding 

van acties die de 

openbare orde op 

grove wijze schenden’ en om vast te stellen hoe het zit met de 

‘financiering van protestactiviteiten’. Deze artikelen uit het Wetboek 

van Strafrecht worden in Belarus gebruikt om ongefundeerde zaken 

tegen critici van de regering te beginnen. Roep de Belarussische 

openbaar aanklager op de vier mensenrechtenverdedigers 

onmiddellijk vrij te laten aangezien ze geen erkend misdrijf hebben 

gepleegd. 

Teken je ook de petitie? Zie: 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-belarus-vyasna 

 

Wat kun jij ook doen? 

De leden van de diaconale werkgroep zorgen ervoor dat er brieven 

van andere acties van Amnesty International achter in de kerk liggen 

op de tweede zondag van de maand. Dit voor de mensen die dat 

gemakkelijker vinden, of voor hen die minder handig zijn met de 

computer. Deze brieven kunnen opgestuurd worden. Het enige dat 

je zelf moet doen is een envelop pakken, postzegel erop, 

adresseren en de ondertekende brief erin versturen. 

Brieven die na de dienst over zijn, kunnen ook op een ander tijdstip 

meegenomen worden. 

Namens Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, 

onze hartelijke dank. 

 

Gabriël Roes,  
Diaconale Werkgroep Abdijkerk.  

Belarus 
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CARITAS 

 

 
 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar 
caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 
Ook kunt u gewenste goederen neerzetten, goed verpakt in een 
doos of plastic zak, achter in de abdijkerk. 
Voor meer informatie zie bovengenoemde site.  
 
 

BERNE ABDIJCONCERTEN 

 

 

Berne Abdijconcerten dit jaar: 
 

05-09-2021 Peter van Dijk. 
Organist van de Tuindorpkerk in Utrecht. 
 
03-10-2021 Pascale van Coppenolle. 
Organist van de Stadtkirche te Biel, Zwitserland. 
 
07-11-2021 Henny Heikens. 
mmv. Jelte Althuis, basklarinet. 
 
19-12-2021 Kerstconcert Ton van Eck 
organist Kathedrale basiliek Haarlem, 
mmv. Michelle Mallinger, sopraan.  
 
  

mailto:caritaspetrus@gmail.com
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Zondag 5 september, aanvang 16u00 Reserveren: Niet nodig 
 
Op zondag 5 september zal organist Peter van Dijk een concert 
verzorgen in de Abdij van Heeswijk. Peter van Dijk (1952, 
Groningen) studeerde orgel, klavecimbel, kerkmuziek en 
muziekwetenschap in Utrecht en Amsterdam. Hij is een 
internationaal veelgevraagd organist, docent, voordrachthouder, 
muziekregisseur, jurylid bij concoursen, publicist en orgeladviseur. 
Zijn spel is op vele opnames vastgelegd (CD, LP, radio en televisie) 
en hij schreef talrijke artikelen en enkele boeken, over orgelmuziek, 
muzikale retorica, uitvoeringspraktijk en orgelbouw(historie). Als 
KRO-radiomedewerker verzorgde hij series orgeluitzendingen, 
onder meer over historische orgels in diverse Europese landen en 
uiteraard Nederland. Als orgeladviseur was c.q. is hij betrokken bij 
nieuwbouw- en restauratieprojecten in Nederland. Voorts is hij 
orgeladviseur van de Protestantse Gemeente Utrecht en was hij 
organist van de Tuindorpkerk aldaar. De Cd-box met de complete 
klavierwerken van Jan Pieterszoon Sweelinck, die hij produceerde 
en waaraan hij als organist meewerkte, ontving in 2003 een Edison. 
In 2011 werd hij vanwege zijn verdiensten voor de orgelcultuur 
onderscheiden met de Speld van de Stad Utrecht. 
 
Programma 
Reil-orgel 
- Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
Toccata 5. Toni - Allein Gott in der Höh sei Ehr (4 variaties) 
- Heinrich Scheidemann (1596-1663) - Praeambulum in d 
Jan Adams Reincken (1633?-1722) - Toccata in g 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Vater unser im Himmelreich 
(BWV 762).- Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667) 
 
Adema-orgel 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
- Praeludium in c - Andante mit Variationen in D 
- Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875) - Herzliebster 
Jesu, was hast du verbrochen 
- Gerrit Isaäc van Eyken (1832-1879)- Allegretto in b 
- Jan Worp (1821-1891)- Adagio in A   ..-.Allegro moderato in c/C 
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 

 
Op zondag 12 september a.s. op Open Monumentendag  
Voor informatie zie ook website ww.abdijvanberne.nl onder rubriek 
actueel /agenda. 
Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, 
kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie de 
vernieuwde website www.abdijvanberne.nl  
 
31 oktober Workshop “Weerbaarheid en Bewustwording” 
Voor informatie zie www.abdijvanberne.nl onder de rubriek actueel. 
 

 
  

18 september 10-16 uur: Studiedag Zicht op 
Hildegard.. 
 
Ervaar het leven en werk van Hildegard von 
Bingen.  
 

Tijdens de studiedag worden er diverse workshops gegeven over de 
diverse onderwerpen: Leven, Visioenen, Geneeskunde en Muziek.  
Bij het kopen van een ticket (€ 30,-), kunt u zelf aangeven bij welke 

workshops u aanwezig wenst te zijn. 
 

1 tot 3 oktober Workshop ‘Weerbaarheid en 
Bewustwording’ 
Begeleiding: Ron van Amsterdam, Chi Neng 
Qigong- en yoga-docent. Zie ook: 

www.yogainzeewolde.nl. 
Dit concept van Ron van Amsterdam van Yogastudio Anna is al 
diverse keren met succes gegeven.  
Nu in de stilte van de Abdij van Berne komen bij rust en vertrouwen 
in het recht van zijn in je houding en wie je bent.  

http://www.abdijvanberne.nl/
http://www.abdijvanberne.nl/
http://www.yogainzeewolde.nl/
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Praktische informatie: 
Datum: vrijdagmiddag 1 oktober 2021 15.00 uur tot zondagmiddag 3 
oktober 15.30 uur 
Locatie: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther 
Kosten: € 245,- (= inclusief workshop en verblijf op basis van 
volpension in een- of tweepersoonskamer met douche/toilet) 
Aanmelden: secretariaat@abdijvanberne.nl  
 
 

16 oktober 14:00 - 16:00: Lezing Erik Varden. 
'Thoughts in solitude and encounter in a 
time of pandemics' Engels gesproken. 
 
De omstandigheden van afgelopen jaar en dit 
jaar zijn confronterend geweest voor de hele 
wereld, met ervaringen van eenzaamheid op 
ongekende wijze. Tegelijkertijd heeft het ons 
doen beseffen hoe verweven we zijn als 
mensen, en hoe de wereld werkt als 
gemeenschap. 
 

Wat hebben we hiervan geleerd? Wat zouden we kunnen leren? 
In zijn boek The Shattering of Loneliness – bij Berne Media vertaald 
en uitgegeven met als titel: ”De eenzaamheid doorbreken”– deelt 
Varden het inzicht dat hij heeft opgedaan tijdens zijn leven als 
trappistenmonnik. Hierop voortbouwend zal Varden nadenken over 
de huidige verwarring om te proberen de christelijke betekenis ervan 
te begrijpen en een christelijke taak te formuleren voor het tijdperk 
van Covid-19. 
Erik Varden is bisschop van de territoriale prelatuur van Trondheim 
en was abt van de cisterciënzer abdij Mount Saint Bernard in 
Leicestershire. 
U bent van harte welkom! Aanmelden kan binnenkort via de 
website van Berne Media. Toegang €12.50.  
  

mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
https://bernemedia.com/evenement/lezing-erik-varden-2/
https://www.berneboek.com/9789089723581/varden-erik/de-eenzaamheid-doorbreken/
https://bernemedia.com/evenement/lezing-erik-varden-2/
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren:  
Prior Frank van Roermund o.praem. 
E-mail: lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Werkgroep Bezoekgroep: 
Julia Timmerman. 
E-Mail: bezoek@abdijvanberne.nl 

✪ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes,  
tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com 
e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk: 
Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070. 
E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 

✪ Klankbordgroep: 
Contactpersoon Martien Korsten. 
E-mail: mamkorsten@gmail.com 

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem. 

Participanten Contactpersoon: Nel van Doornik.  
E-mail: participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de  
Abdij van Berne  

Stichting in oprichting  

Orgelkring Orgelconcerten op de 1e zondag van de maand  
om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. 
Contactpersoon: Peter Damen o.praem. 
orgelkring@abdijvanberne.nl 

Berne Anders Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach 
 

Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 
E-mail: ruach@abdijvanberne.nl 

Stichting Vrienden van 
Bandra East 

Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. 
E-mail: dirk.corriederuiter@gmail.com 

Stichting  
Solidair met India 

Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729 
p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk. 
E-mail anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
E-mail: info@solidairmetindia.nl 
Informatie: http://www.solidairmetindia.nl. 

Tijdschrift Berne 
 

Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. 
E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
Info: www.berneboek.com 

Boekhandel Berne Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. 
Ook open op zondag na de Eucharistieviering. 

 
  

mailto:gabroes@hotmail.com
mailto:anja.bekkers@solidairmetindia.nl
mailto:info@solidairmetindia.nl
http://www.berneboek.com/
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