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Contactgegevens

Stukwerk

Abdijkerkpastoraat

Vieringen weekdagen

Vieringen zondagen

Bijzondere vieringen

Misintenties

Vrijwillige Kerkbijdrage

Gastensecretariaat

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
Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand
Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan:
stukwerk@abdijvanberne.nl
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
07:00 uur: Morgengebed
12:15 uur: Eucharistie
18:00 uur: Vespers
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).
Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:
Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem.
E-Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl
Koster-diaken Kees den Boer o.praem.
e-mail: koster@abdijvanberne.nl
of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.
E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne
Onder vermelding van "Kerkbijdrage”.
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag
09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl
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Redactie Stukwerk. Email stukwerk@abdijvanberne.nl
Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.
Kopij voor Stukwerknummer van juli 2022, s.v.p. zoveel mogelijk
per e-mail, uiterlijk donderdag 23 juni aanleveren.
E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl
Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt
niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor
plaatsing te overleggen.
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PINKSTEREN
Dit jaar valt Pinksteren op de eerste zondag van de maand juni. En het is
heel speciaal dat in het pinksterweekend - maandag 6 juni – de jaarlijkse
herdenking plaatsvindt van Norbertus, de man uit Gennep die de orde van
de Norbertijnen heeft gesticht.
Boven Pinksteren kun je heel wat woorden plaatsen die de kern van het
feest duiden, zoals ‘weg uit de schaapskooi’ of ‘laat het maar waaien’ of
‘God geeft zijn geest aan iedereen ‘of ‘op verhaal komen met een nieuw
begin‘.
Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, maar vooral het geboortefeest
van de kerk. Jezus had immers zijn leerlingen beloofd dat ze na zijn dood
niet verweesd zouden achterblijven, maar dat de Vader hen een Helper zou
sturen die hen alles zou laten begrijpen wat Hij hen gezegd had (Johannes
14, 26). Met Pinksteren wordt die belofte vervuld.
Een Franse theoloog heeft het eens als volgt uitgedrukt: ‘Op die dag heeft
de kerk, waarvan Hij tijdens zijn leven en door het getuigenis van zijn dood
en verrijzenis de grondslagen heeft gelegd, het daglicht gezien. Het gaat
inderdaad om een geboorte’: de keuze van de twaalf leerlingen was het
moment van de ‘conceptie‘, de periode tot aan de verrijzenis de ‘dracht ‘.
En het resultaat mag er zijn en is ronduit spectaculair, zo getuigen de
Handelingen van de apostelen. De bange, gedesillusioneerde wezels die bij
de gevangenneming van hun Heer op de vlucht sloegen en zelfs keihard
ontkenden ook maar iets met Hem van doen te hebben gehad, worden
onverschrokken missionarissen in dienst van Christus en zijn Rijk. Onder de
stuwende leiding van de Geest beginnen ze onvermoeibaar het evangelie te
verkondigen? “dat ieder in zijn eigen taal verstaat “(Handelingen 2,8)?,
zieken te genezen en zondaars te vergeven. En waar het maar kan,
verzamelen ze mensen die, net als zijzelf, naar Jezus’ voorbeeld willen
leven, in woord en daad.
Je kunt je de vraag stellen in welke mate Jezus’ volgelingen, zeker ook in
onze streken, zich nog door diezelfde Geest laten inspireren. Staan
bijvoorbeeld in deze snel wisselende tijden verantwoordelijken voor
plaatselijke geloofsgemeenschappen, voor toekomstig religieus leven, voor
verenigingen en andere christelijke groeperingen echt open voor
vernieuwing, overeenkomstig de noden en uitdagingen van vandaag en
morgen? Of klampen ze zich vast aan tradities en gewoonten en wordt elke
poging tot oprechte verandering afgedaan als modernisme en ondermijning
van het wezen van de kerk.
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Hoe zit het met de aandacht voor de vele noden van wie in en om de
christelijke gemeenschappen leven? Is er sprake van fijngevoeligheid en
een echte wil tot het bieden van hulp, of wordt er enkel maar wat
lippendienst bewezen aan een diaconale kerk? En wat is de inbreng van
christenen in actuele maatschappelijke debatten? Wordt vanuit de eigen
evangelische identiteit werkelijk een dialoog aangegaan met
andersdenkenden? Of reikt de ambitie niet verder dan monologen vanuit het
vermeende grote gelijk dan wel weinig tot de verbeelding sprekende
uitspraken over gemeenschappelijk gedeelde waarden?
‘Met een kerk die opgesloten leeft in haar gemeenschap, gebeurt hetzelfde
als met een persoon die afgesloten is van de buitenwereld: ze kwijnt
lichamelijk en geestelijk weg. Of ze wordt aangetast, zoals een afgesloten
ruimte waar schimmel en vocht zich verspreiden, aldus Paus Franciscus. En
onze paus voegt er bij deze uitspraak nog aan toe: ‘Als je de straat opgaat,
kan het jou en ieder ander overkomen dat je een ongeluk krijgt. Maar ik heb
duizend keer liever een verongelukte dan een zieke kerk‘. Hoe veilig en
knus het ook in de schaapskooi kan zijn, deze opperherder wil de open lucht
in en is bereid daarbij risico’s te lopen. En hoe staat het met de kudde?
Laat het maar waaien. Laten we maar in de wind gaan staan. Niet bang zijn
en vertrouwen. Laat het maar Pinksteren
Abdijkerk pastoraat,
Abt Denis Hendrickx o.praem.
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA
JUNI
05

06

11
12
14
15
19
23
24

26
29

Pinksteren.
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.
Lector Karl Tax.
Tweede Pinksterdag.
Hoogfeest van Norbertus.
Voorganger abt Denis Hendrickx.
Lector Henriëtte Ausems.
In verband met de kloostermarkt kan er
om 18.00 uur geen vespers gevierd worden.
Barnabas, apostel.
Drie-eenheid.
Voorganger Joost Jansen o.praem.
Lector Hans Gilissen.
Lidwina van Schiedam.
Isfridus, Norbertijn.
Sacramentsdag.
Voorganger Jan Nabuurs o.praem.
Lector Anneke Steeghs.
H. Hart van Jezus.
Geboortedag Johannes de Doper. Patroon van de
Abdijkerk.
13de zondag door het jaar.
Voorganger Peter Damen o.praem.
Lector Harry van der Pas.
Petrus en Paulus, apostelen.

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

JULI
03
07
09

10

14de zondag door het jaar.
Voorganger Jan Nabuurs o.praem.
Lector Karl Tax.
Zoete moeder van Den Bosch.
Martelaren van Gorcum: Adrianus en Jacobus.
Norbertijnen.
15de zondag door het jaar.
Voorganger Piet van Dongen o.praem.
Titus de Kemp o.praem.
Lector Henriëtte Ausems.
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10.30

10.30

MEDEDELINGEN
ONTMOETEN
Op de 2e en 4e zondag van elke maand kunt u elkaar - na de
Eucharistieviering van 10.30 uur - ontmoeten in de Norbertuszaal van het
Abdijhuis.
Koffie en thee staan klaar. U bent welkom.
WERELDWINKEL
De wereldwinkel uit Oss is op de 2e zondag van de maand bij het koffie
drinken weer aanwezig.
KLOOSTERMARKT BIJ ABDIJ VAN BERNE OP TWEEDE PINKSTERDAG
Het kloosterterrein van de Abdij van Berne wordt op tweede Pinksterdag (6
juni) omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor jong en oud. In de vorm van
een Kloostermarkt is er voor jong en oud van alles te zien, te horen, te doen
en te beleven.
Met de Kloostermarkt krijgt iedereen op een feestelijke en gezellige manier
de mogelijkheid om met de Abdij, de Norbertijnen en alles waar het klooster
voor wil staan kennis te maken.
Na de feestelijke Norbertusviering in de kerk, wordt om 12.00 uur de markt
door burgermeester Marieke Moorman geopend met het St. Barbaragilde uit
Dinther. De hele middag (tot 18.00 uur) zijn in de Abdij en buiten op het
terrein allerlei organisaties aanwezig die zich met hart en ziel inzetten voor
hun activiteiten. Veel deelnemers vinden bij hun activiteiten in een of andere
vorm inspiratie bij natuur, cultuur, in het maken van producten en in het
samenwerken met mensen. Die passie delen zij graag met de bezoekers en
is ook het doel van deze dag!
Activiteiten voor jong en oud(er)
Een greep uit de activiteiten: eigen producten van kloosters uit Nederland
en Vlaanderen zijn verkrijgbaar, informatie en verhalen over inspirerende
programma’s en wandeltochten, kinderplein met spelen en springkussen,
diverse koren en muziekoptredens in de Abdijkerk, streekproducten zijn te
koop, met oude ambachten worden eigenhandig “kunstwerkjes” gemaakt.
Maar ook zelf een lettertype maken voor op de computer, schapen scheren
en wol verwerken. Niet meer gebruikt meubilair, boeken en Lp’s zijn te koop
in een outlet.
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Een kijkje binnen de Abdij geeft een beeld van heden en historie. Met film,
presentaties uit archief en bibliotheek van documenten en boeken plus een
kijkje in de keuken, krijgt men een idee van wat er gebeurt en gebeurde
achter de poort van de Abdij.
Optreden:
Marc van de Veerdonk
Enige oud-leerlingen van gymnasium Bernrode spreken op eigen wijze over
hun band met het klooster. Cabaretier Marc van de Veerdonk treedt op (titel:
“De Handen van Broeder Fulco”) en Rien de Visser verrast met verhalen
van bekende plaatsen in Heeswijk (Berne biotopen: “wonderlijck voor onze
oogen”). De wandeltocht “Ons Kloosterpad” is een succes. Over ervaringen
en inspiratie spreken schrijvers Jasper van Deurzen en Henk Murraij.
Brabantse gezelligheid en informatie
Het terras van het Proeflokaal van Berne Abdijbier is met live muziek de
plaats van ontmoeting en napraten. De Boek- en Abdijwinkel is zelf als een
kloostermarkt en dus de hele dag geopend.
Iedereen is van harte welkom op het terrein van de Abdij van Berne in
Heeswijk–Dinther. De toegang is gratis. Parkeren kan achter het
gymnasium Bernrode. Ook de fietsenstalling is bij Bernrode.
Het volledige programma van de Kloostermarkt met tijdindeling wordt
ook op de website van de Abdij gepubliceerd (www.abdijvanberne.nl).
Norbertijnen
In 2021 vierden de Norbertijnen het 900-jarig bestaan van de orde op
beperkte schaal, vanwege de corona beperkingen. Op 6 juni is het de
jaarlijkse herdenkingsdag van Norbertus, als stichter van de orde. De
Norbertijnen leven zelf ook gericht naar de wereld buiten het klooster, om
daar anderen met woord en daad bij te staan. De abdij wil vooruitkijken, om
een actief en inspirerend onderdeel te blijven voor van de omgeving.
Tijdens deze kloostermarkt hopen de Norbertijnen daarom op ontmoetingen
en inspiratie bij de vele activiteiten die aansluiten bij de boodschap waar de
abdij voor wil staan: met elkaar en met respect voor elkaar.
De stichting ‘Vrienden van de Abdij van Berne‘ zal nadrukkelijk aanwezig
zijn. Zij werven abdij-vrienden, om vorm te geven aan de verbondenheid.
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

NELLA KANTERS - SLEGERS

Geboren te Bakel,
9 april 1926.

Overleden te Heeswijk,
26 april 2022.

Afscheidsviering in de abdijkerk,
30 april 2022, aansluitend begrafenis op de
Willibrordusbegraafplaats te Heeswijk.

MARIE SCHRÖDER - MENSINK

Geboren te Nutter,
26 maart 1931.
Overleden te Veghel,
26 april 2022.

Uitvaartviering in de abdijkerk,
2 mei 2022.
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ELS VAN ASPEREN

Geboren te Veghel,
25 juni 1946.

Overleden te Wijbosch,
26 april 2022.

Uitvaartviering in de abdijkerk,
3 mei 2022.

JOOP REUVER
Oud-burgemeester
van Heeswijk-Dinther.
Geboren te Oldemarkt,
8 oktober 1928.
Overleden te Heeswijk-Dinther,
11 mei 2022.

Uitvaartviering in de abdijkerk,
17 mei 2022.
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ZIJN WIJ BEREID TE VECHTEN VOOR NEDERLAND?
Bron: website Abdij van Berne.

De beelden van onverschrokken Oekraïense mannen die naar de frontlinies
vertrekken, roepen bij veel Nederlanders bewondering op. Maar hoe zit het
eigenlijk met onze eigen bereidheid het land te verdedigen tegen eventuele
vijanden? Zijn wij, net als de Oekraïners, bereid het ultieme offer te brengen
voor de vrijheid? Zijn wij zelf eigenlijk bereid om te vechten voor het
vaderland? In Nederland is de vechtbereidheid relatief laag. Zou dat moeten
veranderen? Deze vragen werden op 26 mei jl. besproken in het EOtelevisieprogramma Dit is de kwestie.
Een van de personen
die aan het woord
kwam is theoloog des
Vaderlands en monnik
Thomas Quartier.
Hij is blij dat de
vechtbereidheid
relatief laag is:
“Alsjeblieft, respecteer
mensen die geweld
afwijzen! Ik herinner
mij dat mijn opa tegen
het einde van WOII al
in de trein zat om aan
het front te gaan
vechten. Een man zei
tegen hem: ‘Ga toch
naar huis, naar je
kinderen’.
Eén daarvan was mijn moeder, en we zijn er vandaag nog trots op dat hij
van de trein stapte. Op mijn negentiende weigerde ik de legerdienst en
werkte een jaar lang met mensen met een handicap, een belangrijk jaar in
mijn leven. Mij heeft aan Nederland altijd getrokken dat er een open, liberaal
en vreedzaam klimaat heerste. Laat dat nu ook gelden voor de moeilijke
kwestie hoe om te gaan met geweld, dichtbij en ver weg.”
Het gesprek met Thomas Quartier werd opgenomen in de Abdij van Berne
in Heeswijk-Dinther. Hier sprak hij ook nog een vredesgebed uit en brandde
hij een vredeskaars. “Mogen we elkaar respecteren – ook wanneer we
vinden dat tegengeweld geen optie is. En mogen we samen gaan voor een
betere wereld, ieder op zijn of haar eigen wijze.”
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VOETEN VEGEN!
Als trouwe kerkganger zit ik op zondagmorgen
weer op mijn vertrouwde plek. Ik blader wat in het
boekje "De zondag vieren". Even vluchtig naar de
tekst op de achterkant kijken en naar de tekening
op de voorkant in afwachting van het begin van
de eucharistie. Ik ben benieuwd wat de
voorganger met de schuldbelijdenis op blz. 2 zal
doen. Hopelijk kiest hij niet de eerste tekst
daarvan. Die ligt mij zwaar op de maag: "door
mijn schuld, door mijn schuld!". Kom nou, ik voel
mij helemaal niet zo schuldig. Verderop staat ook
het woord "zonde". Dat klinkt zo ouderwets, stoffig
en afgesleten. Je kunt bv. wel zeggen dat het zonde is van de nieuwe auto
als er een kras op zit. Maar dat is hier niet bedoeld. Toch bidden wij in het
Weesgegroet zonder aarzelen 'bid voor ons zondaars.".
Wat moet ik ermee? Indertijd werden er in de parochies misweken gegeven
met uitleg over de eucharistie .Voor de schuldbelijdenis werd dan wel het
beeld gebruikt van:” je vuile voeten vegen voor je binnenkomt!".
In plaats van zonde worden wel de woorden "menselijk tekort en fouten"
gebruikt. Ik raak er wat over aan het peinzen en probeer het wat concreter,
wat dichterbij te halen. Hoe kom ik het in mijn ervaring tegen? Daartoe moet
ik een beetje in mijzelf kruipen en me afvragen, hoe ik zoal in de loop van
de dag reageer. Ik merk dan dat ik nogal eens lichtelijk geïrriteerd raak door
een ander. Zo van: wat ben je toch weer opschepperig, wat ben je weer
ongeduldig, zo slordig, zo licht geraakt, enz. Je zou een hele waslijst op
kunnen stellen.
Stiekem de neiging om zo’n gevoel te koesteren. Maar dat vind ik niet
gezond. En om dat allemaal zonde en schuld te noemen, dat is mij te zwaar.
Maar het is wel realiteit. Allemaal te persoonlijk? Misschien.
In ieder geval moet ik proberen het grote gebod van liefde te
onderhouden. Je schiet daarin tekort.
Daarnaast hebben we allemaal een tik meegekregen van de negatieve
kanten in onze samenleving. Aan alle kanten merk je hebzucht,
geldingsdrang, jaloezie, onverschilligheid en steeds meer en groter, enz.
Niet te gauw denken dat je er zelf vrij van bent. Heel van het opgesomde ligt
samengevat in de woorden zonde en schuld. Realiteit die we uit mogen
spreken. Zo zitten wij voor een deel in mekaar. Het eindigt dan met een
gebed om vergeving. Ik zou liever het woord "Genezing" gebruiken.
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Steeds meer worden wij wat je eigenlijk bent, zoals een medebroeder graag
formuleert. Je kunt soms het gevoel hebben van veel tekort te schieten.
A.h.w. met scherven in je handen te staan. Maar God is bezig om daar het
mooiste mozaïek van te maken. Achtergrond van de schuldbelijdenis.
Titus
TE DOEN GERECHTIGHEID
AMNESTY INTERNATIONAL
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL.
Het goede nieuws!
In Jemen is de Brit Luke Symons op 24
april 2022 vrijgelaten. Hij was opgepakt
door de Houthi-regering en zat meer dan 5
jaar gevangen in de hoofdstad Sanaa.
Symons werd op 4 april 2017 gearresteerd
bij een controlepost in het zuidwesten van
Jemen omdat hij een Brits paspoort had.
Twee familieleden vertelden Amnesty
International dat de Houthi’s hem
Luke Symons
beschuldigden van spionage voor de
Britse regering. Ze hebben Symons echter
niet formeel aangeklaagd en evenmin enig bewijs van een dergelijke
aanklacht ingediend.
Amnesty International onderzocht een vrijlatingsbevel dat op 2 december
2018 werd uitgevaardigd. De in Sanaa gevestigde Hoge Politieke Raad van
Jemen, het uitvoerend orgaan van de Houthi’s, had de vrijlating van Luke
Symons geëist wegens gebrek aan bewijs.
Gedurende de laatste 4 maanden van zijn detentie zou hij in eenzame
opsluiting hebben gezeten.
Op 24 april maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oman in een
verklaring bekend dat het de vrijlating had gefaciliteerd van veertien
buitenlanders, onder wie Luke Symons.
De vrijlating volgde na campagnes van zijn familie, zijn lokale
vertegenwoordiger van het Britse parlementslid en Amnesty International. In
een bericht aan Amnesty bedankten de grootvader en vrouw van Luke de
organisatie voor hun acties voor de vrijlating van Luke.
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Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen
huiskamer!
De Russische Lilia Chanysheva kan 10
jaar cel krijgen omdat ze voor de
gevangengezette oppositieleider
Aleksei Navalny werkte. Ze werd op 9
november 2021 gearresteerd en
beschuldigd van ‘het oprichten of leiden
van een extremistische vereniging’. Dit
is een valse beschuldiging.
Chanysheva heeft geen enkel misdrijf
gepleegd.

Lilia Chanysheva.

Roep de Russische autoriteiten op om haar onmiddellijk vrij te laten en
alle aanklachten tegen haar in te trekken.
Chanysheva is de voormalige coördinator van het regionale hoofdkwartier
van Aleksei Navalny. De prominente Russische oppositieleider en anticorruptie-activist belandde een jaar geleden na een kafkaësk proces in de
gevangenis. Navalny’s organisaties werden in juni 2021 officieel bestempeld
als ‘extremistisch’ en verboden. Chanysheva is de eerste medewerker van
Navalny die op basis van de ‘anti-extremisme’-wet wordt vervolgd. De vrees
is dat er meer veroordelingen zullen volgen.
Teken jij ook de petitie? Zie https://www.amnesty.nl/forms/pet-ruslandchanysheva
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.
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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, goed verpakt in een doos of in
een plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.
VASTENACTIE OPBRENGST 2022
Dit jaar hebben we geld ingezameld voor twee projecten in
India, met een mooi resultaat.
Voor de straatkinderen in Ernakulam € 3.001,67 en voor het
sociaal werk in de dorpen rondom Jamtara € 4.450,-. Deze
projecten zijn aangedragen door de stichting Solidair met
India (zie www.solidairmetindia.nl). Deze stichting heeft haar
wortels in de Abdij van Berne. Namens de kinderen en de
kastelozen: enorm bedankt voor uw gift!
Jeugdzorg en onderwijs voor straatkinderen in Ernakulam, India - Projectnr.
38969
www.solidairmetindia.nl/projecten/38985-jeugdzorg-straatkinderen-ernakulamkerala-india/
€ 1.645,32 Abdij van Berne: collecteopbrengst plus bankoverboekingen
€ 1.233,15 Norbertijnenparochie HQ: Opheffen rekening Wereldwinkel € 529,55
en
collecteopbrengst € 703,60.
€ 123,20 Parochie Engelen: collecteopbrengst
€ 3 .001,67 Totaal
Dit bedrag is overgemaakt naar de Vastenactie, projectnummer 401859.
Ook het bedrag dat is ingezameld door de parochie Z. Titus Brandsma te
Wageningen zal hiernaar worden overgemaakt. Over de totaalopbrengst krijgen we
nog bericht.
Sociaal Werk in Jamtara, India - Projectnr. 31040
www.solidairmetindia.nl/projecten/project-31040-sociaal-en-sociaal-en-medischwerk-180-dorpen-rondom-jamtara-india/
€ 4.450,De Essenburgh en Mariëngaard
Dit bedrag wordt door Solidair met India overgemaakt naar de bankrekening van de
projecthouder, de abdij van Jamtara.
Anja Bekkers, directeur Stichting Solidair met India.
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ABDIJKERKPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK
Do 23 juni – zo 26 juni. Lang weekend ”Natuur en Stilte’’.
Begeleiding Mari Verstegen. Uitgebreide informatie hierover en actuele
informatie is steeds te vinden in de agenda op de website:
www.abdijvanberne.nl zie rubriek actueel.
ANDERS IN DE KERK

17 juni. Democratie en sociale media.
Spreker Lukas van Houtert (hoofdredacteur Brabants Dagblad).
Plaats: Kerk in Bokhoven.
Aanvang 19.30 u op vrijdagavond.
BERNEABDIJCONCERT 5 juni
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Zondag 5 juni Petra Veenswijk, aanvang 16u
Organist van de Maria van Jessekerk te Delft
Het tweede concert in ons jubileumjaar, 70 jaar Berne Abdijconcerten, is
op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag. Petra Veenswijk, organist van de
Maria van Jessekerk te Delft, speelt een Frans programma op het
Adema-orgel in de Abdijkerk van de Abdij van Berne.
Petra studeerde orgel en klavecimbel aan het Rotterdams conservatorium
bij o.a. André Verwoerd en Bernard Winsemius. Petra vervolgde haar studie
in Parijs aan het Conservatoire National de Région&quot; te Parijs bij MarieLouise Jaquet- Langlais en Jean Langlais. Deze studie bekroonde zij met de
&quot;Prix ;Excellence&quot; (1991). Zij behoort tot de laatste leerlingen
van Jean
Langlais. Op het concert speelt zij werken van Franck en Widor en ze zal
het concert beëindigen met de prachtige variaties over de pinksterhymne
‘Veni Creator’ van Duruflé.
De toegang bedraagt € 10,- en reserveren is niet nodig.
Zondag 3 juli, aanvang 16u
Jubileumconcert
70 JAAR LANG BERNE-ABDIJCONCERTEN.
Naar aanleiding hiervan kreeg het bestuur van de orgelkring een uitgebreide
brief.
De redactie van Stukwerk wil haar lezers graag deelgenoot maken van een
verkorte versie van deze “promotiebrief”.
DE BERNE ABDIJCONCERTEN: EEN ZELDZAME WEELDE
Dit jaar bestaan de Berne Abdijconcerten 70 jaar. Vorig jaar, na het
orgelconcert van zondag 1 augustus komen mijn vrouw en ik in contact met
Peter Damen, norbertijn en voorzitter van de orgelkring. Een stralende dag,
een boeiend gesprek en een koel glas bier. Wat wil een mens nog meer?
Ik vertel Peter dat ik vanaf 1952 als 11-jarige jongen de concerten al
bezoek, toen nog samen met mijn vader en broers.
Ik herinner me de eerste orgelconcerten nog heel goed. Met de fiets vanuit
Wijbosch via Martemanshurk en het Wijboschbroek rechtsaf naar de Steeg
tot aan de ophaalbrug over de Zuid-Willemsvaart. In die tijd heerste er nog
een bijna buiten wereldse rust in Brabant. De meeste wegen waren
onverhard, met karrensporen en een smal fietspad.
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Alleen de weg van Schijndel naar Heeswijk was verhard. Na de brug over
de Aa reed je Heeswijk binnen en door de abdijpoort van architect Van de
Valk de abdijkerk tegemoet.
Elke eerste zondag van de maand in mei, juni, juli, september, oktober en
november is er een orgelconcert, aanvang 16.00 uur. In december op de
zondag vóór Kerstmis is er een concert voor orgel en koor of soloinstrument. Hieraan voorafgaand leest de abt of zijn vervanger het Lukasevangelie rond de geboorte van Christus voor.
In het abdijhuis is er doorgaans gelegenheid voor de bezoekers, na afloop
van het concert, elkaar te ontmoeten.
Anders dan nu kende Brabant toen nog maar een enkele orgelkring.
Heeswijk was een van de eerste en zeker de bekendste. In de landelijke
dagbladen werden tijdstip en programma van ieder concert vermeld.
Op 28 januari 1958 komt mijn vader te overlijden. Zonder pater familias
ondernemen we nu onze fietstocht naar Berne. Het is even wennen. Maar,
het zaad is gezaaid en heeft wortel geschoten. Onze interesse voor
klassieke muziek is gewekt.
Ik ben er mijn vader nog steeds dankbaar voor dat hij ons de weg naar Bach
en andere componisten heeft gewezen.
Als ik in 1976 een baan krijg in Eindhoven, gaan mijn vrouw en ik in Nuenen
wonen. We komen weer thuis, zo voelen wij dat beiden. Uiteraard bezoeken
we nu de concerten met grotere regelmaat.
De abdijkerk beschikt momenteel over twee mooie orgels: het oude AdemaSchreursorgel in de apsis, afgestemd op het romantische en moderne
repertoire en sinds 1981 over het Reilorgel, bij uitstek geschikt voor de
muziek uit de renaissance en de barok. Het heeft een plaats gekregen op
het balkon achter in de kerk.
De Berne Abdijconcerten zijn voor Els en mij een bron van bezinning en
schoonheid en –zo u wilt – van metafysische troost.
We hopen er nog enige tijd van te mogen genieten.
Paul Hermsen,
Maart 2022.
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Werkgroepen

Participanten
Vrienden van de
Abdij van Berne

Orgelkring

Berne Anders
Ruach
Stichting Vrienden van
Bandra East
Stichting
Solidair met India

Tijdschrift Berne
Boekhandel Berne

✪ 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
Deze is onderdeel geworden van
Vrienden van de Abdij van Berne.
✪ Klankbordgroep: Contactpersoon Margo Rooijmans,
E-mail: margotrooijmans@hotmail.com
✪ Werkgroep voor Liturgie:
Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.
Contactpersoon: Nel van Doornik.
E-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk-Dinther.
E-mail: vrienden@abdijvanberne.nl.
Website: www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne.
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
Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32.
E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
Contactpersoon Cobi Voskuilen 024-37.81.672
E-mail: ruach@abdijvanberne.nl
Sponsoring kansarme kinderen in India.
Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 034561.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.
E-mail: dirk.corriederuiter@gmail.com
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.
Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.
E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl
Info: www.berneboek.com
Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend.
Ook open op zondag na de Eucharistieviering.
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