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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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LITURGIE VRAAGT OM AANDACHT
Op 30 juni jl. heeft Paus Franciscus een apostolische brief
gepubliceerd over de liturgie: Desiderio desideravi (Hier heb ik naar
verlangd).
In de brief vraagt onze
paus aan voorgangers en
het hele Godsvolk
onderweg, aandacht voor
de diepere betekenis van
de eucharistieviering.
Hij benadrukt dat de klok
voor de liturgische
hervorming na het Tweede
Vaticaans Concilie niet kan
worden teruggedraaid en
dringt aan op een betere liturgische vorming.
Het pauselijk document werd door de paus betekenisvol gepubliceerd op
het hoogfeest van Petrus en Paulus. Een jaarlijks feest dat nadrukkelijk
symbool staat voor de eenheid van de katholieke kerk rondom de bisschop
van Rome, de stad waar beide apostelen als martelaar stierven, begraven
liggen en vereerd worden.
In onze katholieke kerk geldt het vieren van de eucharistie als teken en
uitdrukking van kerkelijke gemeenschap, van communio. Franciscus schrijft
dan ook ‘laten we alle polemieken achter ons om samen te luisteren naar
wat de Geest tot de kerk zegt’. Bijna een jaar geleden publiceerde onze
paus zijn schrijven Traditionis custodes. Daarmee legde hij de viering van
de liturgie volgens de oude vorm sterk aan banden, tot grote teleurstelling
en verontwaardiging van traditionalistische katholieken. Zij hadden zich door
Franciscus’ voorganger Benedictus XVI, juist gesteund gevoeld toen hij in
2005 meer ruimte bood voor de viering van de oude liturgie.
Paus Franciscus verdedigt de liturgische hervormingen, die na het Tweede
Vaticaans Concilie (1962 – 1965) door Paus Paulus VI zijn doorgevoerd
door dik en dun. Hij neemt daarmee nadrukkelijk afstand van hen die deze
hervormingen afwijzen, zoals het vieren in de volkstaal in plaats van het
latijn, de priester die met het gezicht naar de gelovigen staat in plaats van
andersom, een grotere participatie van leken tijdens de mis.
Wie de hervormde liturgie afwijst, wijst volgens de paus impliciet namelijk
het hele concilie, dat ook vernieuwing bood inzake godsdienstvrijheid,
oecumene, interreligieuze dialoog en de relatie tussen paus en
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bisschoppen, af. ‘Ik snap niet hoe men kan zeggen de geldigheid van het
concilie te erkennen en de liturgische hervorming die eruit voortkomt niet
accepteert’. Volgens de paus zeggen deze traditionalisten vaak dat in de
hervormde liturgie ‘het gevoel van mysterie verwijderd is’. Maar zulk gevoel
voor mysterie kan volgens de paus niet in ’een soort raadselachtige ritus‘
gelegen zijn. Het gaat veel meer over ‘verwondering’ over wat tijdens de
eucharistie aan het licht komt, namelijk Christus zelf.
De bisschop van Rome besteedt ook aandacht aan de andere kant.
‘Er bestaan namelijk ook vormen van liturgische creativiteit die net zo zeer
het gevolg zijn van de ‘-slecht verhulde manier om in het middelpunt van de
belangstelling te staan-‘.
Franciscus roept de katholieke gelovigen op zich ‘te blijven verwonderen
over de schoonheid van de liturgie’.
Onze paus heeft ons allen weer eens uitdagend een zware opdracht
meegegeven. Daar is hij een meester in. Laten we eraan gaan staan om
met elkaar -voorgangers en Gods volk- het mysterie in verbondenheid met
het dagelijks leven te vormen, inhoud te geven en te vieren.
Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx.
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA
Augustus
06
Gedaanteverandering van de Heer.
19de zondag door het jaar.
07
Voorganger Peter Damen o.praem.
Lector Karl Tax.
09
Edith Stein.
10
Laurentius.
20ste zondag door het jaar.
14
Voorganger Peter Damen o.praem.
Lector Henriëtte Ausems.
Maria Tenhemelopneming. Hoge Lieve-Vrouw.
15
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.
Lector Hans Gilissen.
21ste zondag door het jaar.
21
Voorganger Joost Jansen o.praem.
Lector Anneke Steeghs.
24
Bartlomeüs, apostel.
27
Monica, moeder van Augustinus.
Augustinus. Regelvader der Norbertijnen.
28
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.
Lector Harry van der Pas.
29
Marteldood Johannes de Doper.
31
Bronislava, Norbertines.

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

1

September
23ste zondag door het jaar.
04
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.
Lector Karl Tax.
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10.30

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID
Waarnaar hij uitzag, heeft hij gevonden.
Na een rijk en vruchtbaar leven in dienst van God,
de kerk van Berne en met mensen onderweg, is in alle
overgave heengegaan onze medebroeder, broer en oom
TITUS – CEES – DE KEMP
Norbertijn van de Abdij van Berne.
Berlicum, 19 augustus 1925
Heeswijk, 18 juli 2022
Bij zijn intrede in de Abdij van Berne in
1944 nam hij als kloosternaam
Titus aan.
Op 4 augustus 1950 ontving hij de
priesterwijding.
Ruim 34 jaar was hij als leraar
Nederlands verbonden aan het
Gymnasium in Heeswijk. Met veel
voldoening assisteerde hij in het
pastoraat van de norbertijnenparochies
in Tilburg en Heeswijk.
Regelmatig verzorgde hij bezinningsen retraitedagen in ‘Emmaus’ te
Helvoirt.
Als abdijbibliothecaris bleef hij zich tot nagenoeg het einde van zijn leven
inzetten. Zijn Abdij van Berne is hem tot zijn laatste levensmoment zeer
dierbaar geweest.
Op eigen verzoek bleef hij regelmatig op zondag de verkondiging verzorgen
in de Eucharistieviering.
Tot en met het vorige nummer van Stukwerk heeft Titus zijn bijdrage
geleverd. Zijn teksten waren vanuit het hart geschreven en werden gretig
gelezen. Wij zullen ze missen.
Titus, namens de lezers en redactie van Stukwerk hartelijk dank.
Moge hij rusten in het eeuwige licht van de Heer.
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MEDEDELINGEN
INKLEDING
Zaterdag 27 augustus, op de vooravond van het feest van Augustinus
zal voor aanvang van de vespers - in de beslotenheid van de
Norbertijnengemeenschap - Jan Breddels het witte ordekleed ontvangen en
daarmee zijn noviciaat starten.
HERBEVESTIGING PARTICIPANTEN
Zondag 28 augustus zullen Joke Klaren, Nel van Doornik,
Henriëtte Ausems en Frits van der Meer tijdens de vespers van 18.00 uur
herbevestigd worden als participant van de abdijgemeenschap.
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
Na een wat
onregelmatige start zal
de wereldwinkel uit
Oss telkens weer op de
2e zondag van de
maand, bij het koffie
drinken na de
Eucharistie van 10.30
uur, aanwezig zijn.
Na een proefperiode,
afhankelijk van de
omzet, zal besloten
worden of de
wereldwinkel Oss deze
service blijft bieden.
Van harte aanbevolen.
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TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL.

Het goede nieuws!
Het Finse parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen om het wetboek
van strafrecht te hervormen, waardoor het ontbreken van instemming en de
intentie van het slachtoffer centraal komen te staan bij de definitie van
verkrachting. Amnesty International Nederland pleit ervoor dat ook
Nederland de wet tegen verkrachting zo snel mogelijk aanpast.
Het essentiële element van de vernieuwde Finse wetgeving over seksuele
delicten is het ontbreken van wederzijdse instemming (consent).
Instemming moet vrijwillig worden gegeven. Als een van de partijen
instemming heeft geforceerd door ernstig misbruik te maken van zijn of haar
gezag, wordt de daad beschouwd als verkrachting.
Instemming kan ook worden beïnvloed door andere factoren die in de
wetgeving worden beschreven. Angst, een verminderde staat van
bewustzijn, een plotselinge handeling of geweld of dreiging daarmee,
kunnen instemming ongeldig maken.
‘Dit is een geweldige dag voor de mensenrechten. De wettelijke hervorming
maakt korte metten met verouderde en gevaarlijke wetten tegen
verkrachting; ze helpt het stigma te verminderen dat
verkrachtingsslachtoffers ervaren en maakt een einde aan een cultuur van
straffeloosheid’, zegt Pia Puu Oksanen, adviseur op het gebied van
discriminatie op basis van geslacht en seksualiteit bij Amnesty International
Finland. Voor meer informatie: https://www.amnesty.nl/actueel/finlandhistorische-wet-over-seksueel-geweld
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Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!
Een Saudische rechtbank bevestigde
op 13 juni 2022 het doodvonnis van
Abdullah al-Huwaiti. Abdullah was 14 jaar
oud toen hij werd gearresteerd. Zijn
executie kan elk moment plaatsvinden.
Roep de autoriteiten in Saudi-Arabië op
Abdullah al-Huwaiti niet te executeren en
hem een eerlijk proces te geven.
Abdullah kreeg na een schandelijk oneerlijk
proces in 2017 de doodstraf voor een
gewapende overval en de moord op een
beveiliger. Hij zat tijdens zijn gevangenschap in eenzame opsluiting zonder
toegang tot een advocaat. Ook werd hij gedwongen om een ‘bekentenis’ af
te leggen, die volgens Abdullah vals is.
Teken jij ook de petitie? Zie https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-saudiarabie-huwaiti
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 neerzetten, goed verpakt in een
doos of plastic zak, achter in de abdijkerk neerzetten.
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl
Geef uw textiel, kleding en schoenen een tweede kans. U helpt er anderen
mee en maakt op deze manier de afvalstroom kleiner en dat is weer goed
voor het milieu!
Een aanzienlijk deel van de verworven goederen, worden verzonden naar
landen waar de nood hoog is. Daarnaast worden deze goederen, door
middel van de kledingbank, verdeeld in Uden en omgeving aan
minderbedeelden.
Stichting Caritas St. Petrus heeft zijn opslag in de voormalige Piuskerk en is
van maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 tot 12:00 uur. Op deze locatie
wordt alles gesorteerd en gereed gemaakt voor verzending en verdeling.
Hebt u een bijdrage voor Caritas, dan kunt u uw spullen neerzetten op de
verzamelplek achter in de Abdijkerk. Ook kunt u op bovengenoemde tijden
uw spullen afgeven in Uden in de Piuskerk.
Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage, in het bestrijden van armoede
in Uden en omgeving en in de rest van de wereld!
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ABDIJKERKPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK
Voor nadere informatie zie de website van de Abdij van Berne – Agenda.
Weekend Yoga en Schrijven. Datum: 19-21 augustus 2022.
Lia Hesemans en Marjan Heerkens begeleiden dit weekend door een
schatkist vol ervaring mee te brengen, die zij graag met jullie willen delen.
Zij beginnen vrijdagmiddag om 14.00 uur en eindigen op zondag rond 14.30
uur. Voor meer gegevens en het programma: www.abdijvanberne.nl
Vrijdag 2 september – zaterdag 3 september.
2-daagse basistraining Verbindende Communicatie.
De Metgezel in Zingeving biedt wederom een 2-daagse Communicatie aan
in de Abdij van Berne, gebaseerd op het gedachtegoed Non Violent
Communication (Geweldloze Communicatie) van Marshall Rosenberg.
Woensdag 21 september – vrijdag 23 september.
Abdijsessie over ‘Inspireren” met hoop en vooruitgang’.
Donderdag 29 september.
Lezing door Fidelaers-Jaspers. Nattriltijd – terugbuigen na de storm.
Vrijdag 30 september – zondag 02 oktober.
Nieuw in Berne: Workshop ‘Weerbaarheid en Bewustwording’.
Begeleiding: Ron van Amsterdam, Chi Neng Qigong en Yoga docent.
Zondag 25 september: ‘Wandelen voor de vrede”.

Abdij van Berne organiseert Vredeswandeling in de Vredesweek.
In het jaar waarin we geconfronteerd worden met een verschrikkelijke oorlog
binnen Europa is het nut van een Vredesweek maar weer overduidelijk.
De oorlog in Oekraïne laat ons weer beseffen dat vrede geen
vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan
moet worden gebouwd.
Maar niet alleen in Oekraïne: van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan
raken oorlog en geweld mensen overal ter wereld. Gewapende conflicten
drijven miljoenen mensen op de vlucht en maken de wereldwijde
ongelijkheid almaar weer groter.
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De Abdij van Berne wil in de Vredesweek in actie komen om mensen te
verenigen die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door
verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Zij organiseert hiervoor op
zondag 25 september 2022, vanuit de Abdij van Berne een wandeling:
“Wandelen voor Vrede”.
Vredeswandelingen hebben in de vredesbeweging een lange geschiedenis,
maar ook een toekomst. Wandelen, pelgrimeren, is populairder dan ooit.
Het is een weg naar binnen, naar ons innerlijk en de stilheid in onszelf. Het
zet aan tot reflectie: “Wie ben ik?” en: “Kan ik vrede vinden in mijzelf”? De
pelgrimage zet in beweging, het is uiteindelijk een weg van verandering. Het
is tegelijk een weg naar buiten, met aandacht voor mensen in onze
omgeving met diverse achtergronden. Het heeft aandacht voor
verschillende beelden en dromen van een vreedzame samenleving.
Het doel van deze wandeling is om, al wandelend, mensen vanuit
verschillende achtergronden te ontmoeten en van daaruit verhalen,
ervaringen en perspectieven van elkaar te leren kennen.
Vanuit het “Proeflokaal” op het terrein van de Abdij van Berne, zullen op
zondag 25 september, na een gezamenlijke aftrap om 12.00 uur, tussen
12.15 en 13.15 uur gemengde groepjes van 2-4 personen starten die een
wandeling gaan maken van ongeveer 5 kilometer met als centrale vraag:
“Wat betekent Vrede voor mij en hoe breng ik dat in de praktijk”? En
als onderliggende vraag: “Welke hindernissen moet ik daarbij overwinnen’’?
Iedereen die zich daartoe geroepen voelt, is aan zet! Loop mee op 25
september en meld u aan op diaconaat@abdijvanberne.nl

BERNE MEDIA
Er zijn geen aankomende evenementen.
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BERNEABDIJCONCERT
In augustus is er geen concert.
Vanaf september worden de maandelijkse concerten hervat.
Zondag 4 september, aanvang 16u.
Henri Ormières, uit Carcassonne (FR)
Zondag 2 oktober, aanvang 16u.
Silvia Martinelli, sopraan en Andrea Trovato organist te Arezzo (IT),
brengen een programma rondom de Mariamaand met als titel; “Salvé
Regina”
Zondag 6 november, aanvang 16u.
Pieter Dirksen, organist Sint Martinuskerk te Cuijk.
Zondag 18 december Kerstconcert, aanvang 16u15.
‘Dromen als Messiaen’
Een audiovisuele orgel performance rondom het beroemde programma
vullende orgelwerk; La Nativité (de geboorte van Heer) uit 1935 van
componist Olivier Messiaen.
Organist; Marc Fitze uit Bern (CH).
BIRGITTA BIJEENKOMSTEN ROSMALEN
Wij zijn blij dat na twee jaar van coronamaatregelen weer een avond met
belangstellenden voor van de Birgitta bijeenkomsten mogelijk is.
De eerste bijeenkomst zal zijn in de Vredesweek
op dinsdag 20 september 2022, een avond die
samen met MOV- groep Rosmalen wordt
georganiseerd.
Het thema van deze avond is:
Een rechtvaardige oorlog?
De spreker, René de Weerd, filosoof en
theoloog, wil deze avond uiteenzetten onder
welke voorwaarden wel of niet militair kan of
moet worden ingegrepen.
Meer informatie vindt u op de website: brigrittabijeenkomsten@gmail.com of
telefoon 073-52 110 53.
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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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