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De redactie van Berne is een vrij constante factor. De 
leden zijn over het algemeen lang zittend en de taken 

zijn vrij vast omlijnd. Zo zijn er redactieleden die zich 
vooral met de correctie bezig houden, anderen richten 
zich op het verdelen van de artikelen over de bladzijden. 
Ook de vormgeving is in goede handen, evenals de eind-
redactie. Zo heeft  ieder zijn of haar taak, zodat alles op 
de afgesproken datum naar de drukker kan en op tijd bij 
u op de mat ligt.

Dit nummer van Berne kwam echter wat moeizamer tot 
stand. Een korte tijd voor de zogenaamde deadline kre-
gen we het bericht dat onze eindredacteur wegens ziekte 
niet in staat was om dit nummer mee te maken. Gelukkig 
zijn we als redactie fl exibel en kan er snel een en ander 
klaargemaakt worden door anderen.

En zo ziet de ‘Berne’ van september 2021 het licht. Wel-
licht valt het u op dat hij er hier en daar iets anders uitziet 
dan gewoonlijk. Maar dat hoeft  niet te storen, zeker wan-
neer u weet waardoor die verandering ontstaan is. 
De gebruikelijke items van ons tijdschrift  zijn gewoon op-
genomen. Het nieuws uit de verschillende gemeenschap-
pen in de kronieken, waarin we weer de laatste nieuwtjes 
presenteren. In de rubriek ‘Uitgelicht’ een portret van één 
van de harde werkers in het Tilburgse veld.

Ook terugkijken naar het verleden is deze keer aan de 
orde. Verschillende norbertijnen en participanten vieren 
een jubileum, waardoor dat verleden gekoppeld wordt 
aan het heden en aan de toekomst. Dat is ook het geval in 
de aankondiging van activiteiten rond het jubileumjaar. 
Ook hier komen verleden, heden en toekomst aan de orde. 

We kondigen ook een heel nieuw initiatief aan: Het Kloos-
terpad. In samenwerking met de jubilerende kloosters en 
de provincie Noord-Brabant is er een wandelroute ont-
wikkeld van ongeveer 300 kilometer. De wandelaars kun-
nen dan in diverse kloosters overnachten. 
Velen hebben de abdij al op deze manier aangedaan en 
kunnen genieten van heerlijke maaltijden en goede slaap-
kamers. Misschien komen we u daar wel ergens tegen 
wanneer u het Kloosterpad loopt.
Daaraan gekoppeld kunnen we ook het goede nieuws 
brengen dat gasten  – na een lange lockdown-periode – 
weer van harte welkom zijn om een of meer dagen het 
leven met ons te delen.

Nog veel meer is er te vertellen over het voor u liggende 
nummer van Berne. Maar veel beter is het om het alle-
maal zelf te lezen. We wensen u daarbij veel leesplezier. 
Wanneer u het uitgelezen hebt, kunt u het tijdschrift  na-
tuurlijk altijd doorgeven aan buren, familie en vrienden.

Kaft Berne: Illustratie van de markt van Xanten met rechts het beeld 
van Norbertus en in de achtergrond de Kathedraal St. Victor 
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