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De tijd breekt weer aan dat we ‘s morgens of 
‘s avonds heerlijk buiten kunnen zitten, genie-
tend van de opkomende of ondergaande zon. 

Tijd om te lezen; een goed boek of beter nog een goed tijd-
-schrift . Want we worden natuurlijk afgeleid door de zang 
van de vogels en de groeiende bloeiende natuur in onze 
tuin of op ons balkon.

‘s Morgens ligt er nog een hele dag voor ons. Dan is het 
goed om bij het ontbijt even de tijd te nemen om te fi loso-
feren over de toekomst en wat er allemaal voor plannen 
zijn en zijn geweest. De abt schrijft  uitvoerig over de toe-
komstplannen die vaste contouren krijgen. Ook Henk-Jan 
Hoefman en Greco Idema schrijven over de toekomst nu 
zij afscheid nemen van hun werk in de abdij. Zij werkten 
hard om die toekomst in beeld te brengen. En de toekomst 
wordt duidelijker zichtbaar in de grote professie van Rob 
Tanke.

‘s Avonds, als de dag er op zit, is het goed terugkijken met 
een glas wijn en je de vraag te stellen wat er zoal is ge-
beurd in de geschiedenis of pas geleden. Dat kunnen we 
teruglezen in de verschillende kronieken van de gemeen-
schappen. We lezen over oblaat Marcel te Meij en zuster 
Agnes Oprins die we node missen na hun overlijden. Maar 
we lezen ook over het jubileum van Harrie van den Berg 
en maken kennis met Jannes Wajer van De Essenburgh, 
die zijn hart verloren heeft  op het landgoed. En als we de 
geschiedenis compleet willen maken dan is het boek van
Pieter Butz een goed hulpmiddel.

Op het middaguur kunnen we wat diepgaander te werk 
gaan. Dan lezen we, een beetje actiever maar wel alert, 
het artikel van Ralf Bodelier over de zichtbaarheid van 
religieuzen.

Kortom: weer genoeg om op het terras of in de tuin te 
lezen. Niet het hele blad in één keer, maar per artikel. En 
als u dan toe bent aan een heel boek, lekker in de schaduw, 
dan heeft  Berne Media nog wat suggesties.

Wij wensen u allen een heel mooie zomer, veel leesplezier 
en een rustig genieten van al wat gebeurt in en rond de 
Abdij van Berne.�
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