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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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OKTOBER - MISSIEMAAND 
 

De covid19-pandemie heeft ons geconfronteerd met het feit dat we 
de grote uitdagingen, waar we als mensheid voor staan, alleen 
samen kunnen oplossen. Deze wereld is ‘ons gemeenschappelijk 
huis‘, zoals Paus Franciscus ons steeds weer voorhoudt. Onderlinge 
verbondenheid staat in tijden van crisis echter onder druk. De 
verleiding blijkt groot om ons juist dan terug te trekken op de eigen 
groep, de eigen natie, de eigen cultuur. 
Jezus draagt zijn leerlingen op om tot alle volkeren te gaan met zijn 
boodschap van verzoening, verbondenheid en vrede. ‘Gaat dus en 
maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hen te 
onderhouden alles wat ik u bevolen heb.‘ (Matteus 28, 19-20) 
 

De mensheid staat voor grote uitdagingen: de milieucrisis, de crises 
van armoede en honger die zijn verergerd door de pandemie, de 
vluchtelingencrisis en de voortgaande wapenwedloop. Het is 
ironisch dat enerzijds duidelijk is, dat deze problemen grens-
overschrijdend zijn en alleen samen kunnen worden opgelost, maar 
dat overal in de wereld een tendens te zien is om ‘eigen volk eerst‘ 
te stellen. Brexit, het aantreden van rechts-populistische leiders in 
een aantal Europese landen en de politieke onrust en verdeeldheid 
in de Verenigde Staten van de afgelopen jaren, onderstrepen hoe 
kwetsbaar ook de westerse democratieën zijn. 
 

De evangelische overtuiging dat mensen, ondanks alle verschillen, 
vooral broeders en zusters van elkaar zijn, is een kracht die ons 
voortdrijft om met elkaar te werken aan een samenleving waarin alle 
mensen de ruimte krijgen zich te ontplooien. Het evangelie brengt 
gemeenschap tot stand tussen mensen. En wel een heel speciale 
gemeenschap van mensen uit alle lagen van de bevolking, met 
allerlei verschillende denkbeelden. Hoewel de Kerk soms zelf 
bijdroeg aan verdeeldheid, weten kerken vaak groepen, die in de 
samenleving ver van elkaar staan, onder één dak te verenigen. 
 

De afgelopen jaren is ook in de Kerk het besef gegroeid, dat de 
aarde en al wat daarop leeft, de dragende grond is van ons bestaan. 
Wij delen als mensheid een ‘gemeenschappelijk huis‘, of we nu in 
het rijke westen wonen of in een arm land op het zuidelijk halfrond.  
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In zijn encycliek ‘Laudato Si’ uit 2015 wijst Paus Franciscus op de 
samenhang tussen de aantasting van het milieu en de slechte 
levensomstandigheden van velen: ‘Alles staat met elkaar in 
verband. De natuur is niet iets dat los van ons staat, wij zijn een deel 
ervan en wij zijn ermee verweven. De richtlijnen voor een oplossing 
vragen om een integrale benadering om de armoede te bestrijden, 
de uitgeslotenen hun waardigheid terug te geven en tegelijkertijd 
voor de natuur te zorgen’. 
 
Missie heeft er altijd toe bijgedragen dat gelovigen betrokken 
raakten op mensen in heel andere leefsituaties, dichtbij en ver weg. 
De open blik op de wereld die door missie wordt gestimuleerd, blijft 
net zo belangrijk als voorheen. Tegelijk moet onder veel gelovigen in 
Nederland het besef weer groeien, dat er ook in de eigen 
samenleving een missionaire opdracht ligt. Het gaat om een 
‘democratisering’ van de missie: gelovigen in welvarende delen van 
de wereld zijn niet louter ‘zendende partij‘, net zo min als gelovigen 
in armere landen louter ‘ontvangende partij’ van missie zijn. Het is 
een kwestie van wederkerigheid: alleen op die manier kan de Kerk 
teken zijn van de wereldwijde broederschap en zusterschap, 
waartoe het evangelie ons oproept. 
 
De missionaris van nu, of die nu uit het buitenland komt of in 
Nederland geboren is, jong of oud, religieus of leek, man of vrouw, 
overbrugt de grenzen tussen landen, generaties, geslacht, religie en 
sociale afkomst om verbondenheid tot stand te brengen. De heilige 
Geest, zo geloven wij, zal mensen blijven inspireren om het 
Evangelie in woorden en daden te verkondigen. 
 
Abdijkerkpastoraat, 
Abt Denis Hendrickx o.praem. 

 
Collecte t.b.v. Missio: deurcollecte op zondag 24 oktober.  
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 
 

Oktober 2021 

 
03 

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

 
10.30 

04 Franciscus.  

07 Maria van de rozenkrans.  

 
10 

28ste zondag door het jaar. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

 
17 

29ste zondag door het jaar. Viering ziekenzondag. 
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. 
Lector The Strous 

 
10.30 

18 Lukas Evangelist.  

20 Jakob Kern, Norbertijn.  

 
24 

30ste zondag door het jaar. 
Voorganger Piet van Dongen o.praem. 
Overweging Titus de Kemp o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

26 Gilbertus, Norbertijn.  

28 Simon en Judas, Apostelen.  

 
31 

31ste zondag door het jaar. 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.  

Lector Hans Gilissen. 

 
10.30 

 
November 2021 

 
01 

Allerheiligen. 
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. 
Lector 

 
10.30 

 
02 

Allerzielen. 
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. 
Lector 

 

 
07 

32ste zondag door het jaar. 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. 
Lector Anneke Steeghs.  

 
10.30 
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MEDEDELINGEN 

 

CORONA EN VERDER 

Zaterdag 25 september was een belangrijke dag. Na ruim anderhalf 
jaar viel het besluit om de ‘1,5 meter afstand houden’ te laten 
vervallen. Een grote verandering waar veel trouwe kerkbezoekers 
op zaten te wachten. Het maximum van 65 kerkgangers in onze 
abdijkerk kon verlaten worden, op vrijdagmorgen hoefde er niet 
meer aangemeld te worden en de rode kaarten (verboden te gaan 
zitten) op de stoelen konden verdwijnen. En….er kon en mocht weer 
gezongen worden. 
Een enkele beperking is nog wel van kracht gebleven: we kunnen 
nog niet onder twee gedaanten communiceren en het uitdelen van 
het communie-brood zal zeker voorlopig nog moeten blijven 
plaatsvinden van achter het beschermende scherm. 
Nu iedereen die daartoe in staat is naar de abdijkerk kan komen, 
wordt er ook gestopt met het uitzenden van de zondagviering via de 
website van de abdij. Zij die toch vanuit het eigen huis op 
zondagmorgen willen meevieren kunnen aansluiten bij de landelijke 
viering welke iedere zondag door NPO 2 wordt uitgezonden. 
 
Het abdijkerkpastoraat is blij dat we weer volop met elkaar kunnen 
vieren, dat we elkaar kunnen begroeten en ontmoeten. Blijft 
natuurlijk gelden dat we oplettend moeten blijven, want we moeten 
met z’n allen voorkomen dat er weer beperkingen opgelegd moeten 
worden. 
Het abdijkerkpastoraat is dankbaar dat de afgelopen periode binnen 
de gegeven omstandigheden gekerkt kon worden met de assistentie 
van een aantal vrijwilligers. Thomas die zorgde voor de 
uitzendingen, Martien voor de wekelijkse inschrijvingen op de 
vrijdagmorgen, de redactie van Stukwerk om actuele berichtgeving 
te verzorgen, Ton, Frans, Martien die wekelijks optraden als 
gastheer om ‘vrije plaatsen‘ toe te wijzen. Stille krachten met grote 
inzet, week na week. 
 
Laten we met elkaar hopen dat we coronamaatregelen achter ons 
kunnen laten en dat we niet geconfronteerd gaan worden met 
nieuwe uitbraken en daarmee verbonden nieuwe beperkende 
maatregelen. 

Abdijkerkpastoraat.  
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ONTMOETINGEN 

Zoals al eerder aangekondigd is, zijn de ontmoetingen na de 
zondagse eucharistieviering weer mogelijk. U bent op de 2e en 4e 
zondag van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee kunt u elkaar weer van nabij ontmoeten.  
 
De wereldwinkel zal helaas ontbreken. Jammer genoeg voor velen 
heeft de vestiging in Nistelrode haar deuren noodgedwongen 
moeten sluiten. Van af deze plaats danken wij de medewerkers voor 
de vele keren, dat zij in de Norbertuszaal hun artikelen hebben 
uitgestald.  

Ziekenzondag in de abdijkerk: 17 oktober 2021 

De viering  van ziekenzondag is dit jaar verplaatst naar zondag 17 
oktober aanstaande. In de Eucharistieviering van 10.30 uur zullen 
de zieke abdijkerkgangers en de mensen om hen heen speciaal 
aandacht krijgen. Er zal een aparte ziekenzegen plaatsvinden. Ook 
kan er via een lichtritueel betrokkenheid ontstaan van de 
kerkgangers op elkaar. De werkgroep die zich vanuit de abdij 
bezighoudt met het 'bezoeken' van zieken heeft, samen met de abt, 
die op deze zondag voorganger zal zijn, een bijzondere dienst 
samengesteld. Wij hopen dat veel kerkgangers zullen deelnemen 
aan deze viering om daardoor ondersteuning te geven aan de 
deelnemende zieken en zelf geïnspireerd te worden tot aandacht 
voor elkaar. Het motto van de viering zou omschreven kunnen 
worden als: elkaar nabij zijn op 
ziekenzondag. 
 

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID 

 
RAPHAËLA BERTENS 
 

Geboren 17 febr. 1959 
te ’s-Hertogenbosch.  
 
Overleden 18 augustus 2021 
te Waalwijk. 
 
Uitvaartviering te 
’s-Hertogenbosch – Orthen.  
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MARIETJE ZONNENBERG-BONGERS 
 

 
Geboren 8 juli 1932 
te Zeeland. 
 

 
Overleden te Uden 
4 september 2021. 
 
 
Uitvaartviering in de Abdijkerk. 
 
 
 
 

 
 
 
 
JET VAN OORSCHOT-VAN GOOL 
 

 
 
Geboren 29 januari 1935 
te ’s Hertogenbosch. 
 
 
Overleden 11 september 2021 
te Heeswijk. 
 
 
Uitvaart 20 september 2021 in 
de Abdijkerk, aansluitend 
begrafenis op het R.-K. kerkhof 
te Heeswijk. 
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GEZONDHEID 

 
Op een paar meter afstand van ons ligt onze huisartsenpraktijk. 
Allemaal maken we daar nu en dan een afspraak, de een wat vaker 
dan de ander. Want we vinden gezondheid heel belangrijk. Die is 
dan ook nogal eens onderwerp van gesprek, als een van ons 
lichamelijke klachten heeft. De een praat daar weinig over, wil die 
liever voor zich houden. Een ander voelt zijn lichamelijke kwaal al 
van verre aankomen en weidt er uitvoerig over uit. Een enkeling lijkt 
zelfs gespecialiseerd te zijn op dit gebied en weet meteen te 
vertellen, welke geneesmiddelen je het beste al of niet kunt 
gebruiken. Zo zijn wij ook op dit gebied allemaal verschillend van 
aard en aanleg. 
 
     Ondertussen blijven wij gezondheid belangrijk vinden. We voelen 
er niets voor om de magere asceet uit te hangen, die zijn lichaam 
als "een lastige ezel" beschouwt, die je onder de duim moet houden. 
In onze beleving hoort lichamelijk welzijn er helemaal bij. Daar mik ik 
in ieder geval op. Waar we wel wat afstand van nemen is een 
overmatige zorg om je uiterlijk. Men wil bv. zo lang mogelijk jong 
blijven, ook al ben je de veertig een eind gepasseerd. Reclame 
speelt daar graag op in. Maar zelf ben ik daar niet in geïnteresseerd. 
En om niet te vergeten, we genieten van de diensten van Laverhof. 
Als je een klacht hebt, hoef je die maar op te bellen. De dames daar 
in dienst helpen ons ook met sommige medicijnen. Vroeger knapten 
we dat allemaal zelf met elkaar op, maar dat kunnen wij niet meer. 
In die lijn zorgt ook onze onvolprezen kok. Die houdt ook terdege 
rekening met gezond voedsel. Op heel warme dagen waarschuwt hij 
ons zelfs om voldoende te drinken. En ondertussen horen we de 
vermaning: "Blijf bewegen!" Daarom is er ook een aparte ruimte met 
wat fitness-apparaten, zoals een hometrainer en een looprek. 
Misschien maken we daar veel te weinig gebruik van. 
 
    Zorg om gezondheid, om ons lichaam. Een wonder op zich al als 
je daar wat over leest. Hoe je bloed bv. door ontelbare vaten door je 
body wordt gestuurd, hoe je hart rustig (soms onrustig) blijft 
pompen, hoe je alsmaar blijft ademhalen, hoe spieren en darmen 
werken.   
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Hoe je body uit miljoenen en miljoenen 
cellen is opgebouwd. Ik lees er graag 
over en verwonder me over dit 
kunstwerk, want zo mag je het wel 
noemen. En dan dat kunstwerk onder 
mijn schedeldak, dat netwerk van naar 
schatting tien miljard zenuwcellen. Een 
netwerk dat ons lichaam stuwt en ons 
mogelijk maakt om te kunnen fantaseren, 
te denken, te herinneren, te beminnen. 
Ja zelfs om te kunnen bidden. Ook dat. 
Graag laat ik dan een paar verzen uit 
psalm 139 in mijn hoofd en hart zinderen:  
"Gij hebt mij geweven in de schoot van 
mijn moeder. Ik dank U, Gij hebt mij zo 
wonderlijk gemaakt". 
 

BERNE ABDIJCONCERTEN 

 

Berne Abdijconcerten  
03-10-2021 aanvang 16.00 uur organist Willeke Smits. 
https://berneabdijconcerten.nl/ 
Op zondag 3 oktober zal organist Willeke Smits een concert 
verzorgen in de Abdij van Heeswijk. Willeke Smits is organist van de 
Hooglandse Kerk in Leiden, waar ze het monumentale De Swart-
Van Hagerbeer-orgel en het romantische Father Willis-orgel 
bespeelt. Ook is ze de vaste begeleider van de Leidse Cantorij o.l.v. 
Hans Brons. 
Willeke studeerde orgel bij Kees van Houten en Reitze Smits, 
kerkmuziek bij Bernard Winsemius en koordirectie bij Krijn Koetsveld 
aan het Utrechts Conservatorium. Daarna deed ze vervolgstudies in 
koordirectie bij Joop Schets en piano bij Geoffrey Madge. In 2017 
was Willeke finalist van de &#39;International Sweelinck 
Competition&#39; in Amsterdam en Haarlem. 
Willeke is als ambassadeur van het orgel actief als concertorganist, 
ze heeft een bloeiende praktijk waarin een uitdagende 
programmering centraal staat. Ze heeft een lespraktijk voor orgel en 
piano en maakt deel uit van de redactie de van de werkgroep 
Psalmen van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.  
  

Titus de Kemp, o praem 
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Tot medio 2018 was Willeke cantor-organist van de Tuindorpkerk in 
Utrecht, waar ze het monumentale Ruprecht-orgel van de 
Tuindorpkerk bespeelde. 
Willeke bracht diverse cd’s uit waarvan de cd met orgelwerken van 
Hendrik Andriessen een 10 kreeg in het blad Luister. Ze bracht een 
dubbel-cd uit met werken van Johann Gottfried Walther, onder 
gewaardeerd tijdgenoot van Johann Sebastian Bach, die met een 
10+ in het blad De Orgelvriend werd geprezen. Een niet minder 
groot succes is de verschijning van &#39;Happiness&#39;, een cd 
waar je vrolijk van wordt. 
 
Het programma is in een aparte bijlage toegezonden.   
 
VOLGENDE CONCERTEN OP: 
 
07-11-2021 Henny Heikens. 
mmv. Jelte Althuis, basklarinet. 
 
19-12-2021 Kerstconcert Ton van Eck. 
organist Kathedrale basiliek Haarlem, 
mmv. Michelle Mallinger, sopraan. 
 

TE DOEN GERECHTIGHEID 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL 

Het goede nieuws! Wat er bereikt is:  
Udoka, Samuel Gabriel, Henry Nwodo en Ben 
Mannaseh zijn op borgtocht vrijgelaten. De 
activisten, die bekend stonden onder de naam 
Dunamis5, waren opgepakt omdat ze zich volgens 
de aanklacht ‘voordeden als zwervers’ en daarmee 
de openbare orde zouden verstoren.   
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Op 4 juli 2021 woonden de activisten een kerkdienst bij in het 

Dunamis-gospelcentrum in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Ze 

werden daar op gewelddadige wijze gearresteerd omdat ze T-shirts 

droegen met de tekst ‘BuhariMustGo’. Buhari is de president van 

Nigeria. Met de shirts protesteerden de vijf tegen het slechte bestuur 

in Nigeria. 

Amnesty International is van mening dat de beschuldigingen 

ongegrond zijn en dat de vijf activisten alleen maar vreedzaam voor 

hun mening uitkwamen, een recht dat ook in de Nigeriaanse 

grondwet is vastgelegd. Tijdens hun detentie hadden de Dunamis5 

geen toegang tot hun advocaten en familie. Amnesty zal zich blijven 

inzetten voor de vijf om de aanklacht van tafel te krijgen. 

‘Amnesty International kwam voor ons op en we zijn vrij. We 

zwichten niet als we voor anderen op moeten komen. Bedankt!’, 

lieten de vijf activisten na hun vrijlating weten. 

 

Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer! 

Op 13 januari 2021 ging de 

Saharaanse activist Mohamed Lamine 

Haddi in de gevangenis in 

hongerstaking. Hij protesteerde 

hiermee tegen zijn eenzame opsluiting. 

Sindsdien is zijn gezondheid erg 

verslechterd en krijgt hij geen 

medische hulp. Op 9 april belde hij 

familieleden en vertelde hen dat hij in 

een kerker van twee vierkante meter 

gestopt zou worden zonder raam, kraan en toilet als ze niet zouden 

stoppen met het publiekelijk vragen om zijn vrijlating. Sindsdien is er 

niets meer van hem vernomen. 

Haddi kreeg in 2017 een gevangenisstraf van 25 jaar voor 

‘deelname aan een criminele organisatie.’ Met andere Saharanen 

had hij geprotesteerd tegen de bezetting van de Westelijke Sahara, 

dat in 1975 door Marokko werd geannexeerd. 
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Roep Marokko op om een einde te maken aan de eenzame 

opsluiting van Mohamed Lamine Haddi en hem de medische zorg te 

geven die hij nodig heeft. Stuur je ook een mail? Zie: 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-marokko-mohamedhaddi 
 

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. 

 

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.  
 
 
  

mailto:caritaspetrus@gmail.com
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, 
kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie de 
vernieuwde website www.abdijvanberne.nl  
In verband met de coronamaatregelen zijn bij activiteiten in een 
binnenruimte de Corona QR code en legitimatie noodzakelijk. 
 
9 oktober: ‘Onuitsprekelijk paradijs’ –  
De groene spiritualiteit vanThomas Merton’. 
 
Zie website onder actueel voor meer informatie 
 
 
 
 
17 oktober 2021: Een bijzonder concert in de Abdijkerk. 
 

De schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen brengt een 
repertoire van gregoriaanse gezangen uit de rijke Norbertijnse 
traditie: Een gezongen eerbetoon aan de stichter van de 
Norbertijnen, de Heilige Norbertus.  
 
Het concert begint om 19.30 uur en duurt ruim een uur.  
Toegang gratis. Na afloop is er gelegenheid om Cd’s te kopen. 
  

http://www.abdijvanberne.nl/
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29 en 30 oktober: Verbindende Communicatie. 
2-daagse basistraining. 
De Metgezel in Zingeving biedt wederom een 2-daagse  
Basistraining Verbindende Communicatie aan in de Abdij van 
Berne, gebaseerd op het gedachtegoed Non Violent Communication 
(Geweldloze Communicatie) van Marshall Rosenberg.  
Zie website onder actueel voor meer informatie. 
 
 
 

6 november: 'Een rustige geest, een mild 
hart' met Ton Roumen. 
Tijdens deze dag is er tijd voor meditatie en 
verstilling.  
Zie website onder actueel voor meer 
informatie.  
 

 
 
 
 
 

 
 
26 november - 28 november: 
 ‘Verbinding’ – Chi Neng Oigong 
en andere vormen van  
meditatie in beweging. 
 
Verzorgd door 
 Ron en Anna van Amsterdam. 
 
Zie website onder actueel voor 

meer informatie. 
 
 
  



17 

 
  

16 oktober 14:00 - 16:00: Lezing Erik Varden. 
houghts in solitude and encounter in a time 
of pandemics' Engels gesproken. Erik 
Varden komt naar Nederland voor de lezing 
‘Thoughts on Solitude and Encounter in a 
Time of Pandemics’.  
Erik Varden is abt van de Cisterciënzer Abdij 
Mount Saint Bernard in Leicestershire. Op 
zaterdag 16 oktober geeft Eric Varden een 
lezing over eenzaamheid en Covid. 
Toegang: €12.50. +  
Richtlijnen RIVM: QR-code + legitimatie. 

Bezoek onze website voor meer infornatie en om u aan te melden: 
https://bernemedia.com/evenement/lezing-erik-varden-2/. 
 

BERNE ANDERS 

 
Film met lezing door Luc 
Vankrunkelsven. 
De Amazone staat in brand!  
 
Op woensdag 6 oktober 
verzorgt Luc Vankrunkelsven in 
de Abdij van Berne te 
Heeswijk-Dinther een lezing 
over de gevolgen van de 
ontbossing door industriële 
landbouwpraktijken in Brazilië.  
In de Cerrado, een enorm 

uitgestrekte savanne, gelegen langs de regenwouden van de 
Amazone, lijden de inwoners onder het gif van sojaplantages voor 
Europa.  
Luc Vankrunkelsven kaart de menselĳke drama's aan,en legt tevens 
de link naar de Europese verantwoordelĳkheid in deze sociale en 
ecologische vernietiging. Louise Amand maakte de documentaire 
‘Pé na terra’ (= 'Voeten op de aarde') over de Cerrado en de hoop 
op herstel door een alternatief: agro-ecologie.  

https://bernemedia.com/evenement/lezing-erik-varden-2/
https://bernemedia.com/evenement/lezing-erik-varden-2/
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Luc is norbertijn van Averbode, woont in Brussel en deels in Brazilië. 
Vanuit die positie schreef hij elf boeken over de relatie Brazilië-
Europa. Hij stichtte meer dan 30 jaar geleden Wervel, een beweging 
voor een gezonde landbouw, en hij is ambassadeur van de Vlaamse 
“Grootouders voor het klimaat”. 
In zijn boeken zoals ‘Een wereld van verdoken slavernij’ en “De 
kikker die zich niet laat koken” schrijft hij over de problematiek in de 
Cerrado èn over de hoop op veranderingen. De boodschap is de 
kracht van de mensen, om nieuwe paden in te gaan en de aarde 
niet meer als onze slaaf te zien maar haar vrijheid terug te geven.   
 
De avond begint om 20.00 uur in de Abdij van Berne in Heeswijk. 
De entree bedraagt € 10 inclusief koffie/thee in de pauze.  
Aanmelden is mogelijk via een mail naar: 
berne-anders@abdijvanberne.nl  
 

ALLE ZIELEN IN DE TUIN VAN DE ABDIJ VAN BERNE 

 
30 oktober:  
Alle Zielen in de tuin van de Abdij van Berne.  
Alle Zielen wordt uitgevoerd op een avond 
rond Allerzielen, dit jaar op zaterdag 30 
oktober tussen 18.00 en 22 00 uur. 
 
Alle Zielen is een community-art project dat gaat over herdenken 
door middel van kunstinstallaties, kunstuitingen, zang, klank, licht- 
en vuurobjecten. Het doel is om hiermee de katholieke traditie te 
vernieuwen en te verlevendigen. 
Alle Zielen is niet religie-gebonden, het bereikt alle lagen van de 
samenleving en brengt mensen in contact met elkaar en met kunst 
en cultureel erfgoed. 
Alle Zielen wordt uitgevoerd op een avond rond Allerzielen, dit jaar 
op zaterdag 30 oktober tussen 18.00 en 22.00 uur rondom de Abdij 
van Berne in Heeswijk-Dinther. De Abdij van Berne is als geen 
andere locatie geschikt voor een ALLE-ZIELEN avond met zijn 
statige en sfeervolle hoofdgebouw en de prachtige omgeving met 
alle bijgebouwen; waaronder een kapel, proeflokaal, boekhandel, 
drukkerij, timmerwerkplaats en begraafplaats. De gebouwen worden 
rondom omgeven door een grote tuin met twee vijvers. Kortom 
sfeerversterkend.  

https://wervel.be/
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/
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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 Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk=Dinther. 
E-mail: vrienden@abdijvanberne.nl. 

Website: www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne.  
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:vrienden@abdijvanberne.nl
http://www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne.
http://www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne.
mailto:anja.bekkers@solidairmetindia.nl
mailto:info@solidairmetindia.nl
http://www.berneboek.com/
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