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Foto kaft: Auteurs zijn onmisbaar voor een tijdschrift. In de begin-
jaren werden de teksten nog handgeschreven aangeleverd, tegen-
woordig als digitaal document. (© Tehzeeb Kazmi via Pixabay)
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herfst

Van de redactie
Fons Boom o.praem.

Gerard Cox zong het al in 1973: ‘t Is weer 
voorbij die mooie zomer. En inderdaad: het is 
nu september, de zomer was mooi, maar is 

nu voorbij. De herfst doet zijn intrede en we beginnen al 
schoorvoetend om te kijken naar het jaar dat achter ons 
ligt. Dat doen we in principe altijd  in december, maar 
een tussenstop geeft  wat ruimte voor wat nog komen zal.

Op die tussenstop kijken we naar de ontwikkelingen in 
de samenleving enkele maanden terug. We zien dan 
nieuwe uitbraken van corona, we zien boerenprotesten, 
we zien overal personeelstekort, bosbranden en vluch-
ten die gecanceld werden. 
Zowel abt Denis Hendrickx als Ralf Bodelier schrijven 
hierover, ieder vanuit een eigen perspectief en een eigen 
oplossing voor de problemen; soms positief, soms nega-
tief naar de mogelijkheden in de toekomst. Maar vooral 
over de hoop die we ervaren bij velen. Hans Smulders 
vult dat weer aan vanuit psalm 139.

Dichter bij huis hebben we twee grote jubilea gevierd, 
van Xaveer van der Spank en Piet van Dongen. Jammer 
genoeg ook het overlijden van onze oudste medebroeder 
Titus de Kemp. Arthur van Tongeren stapt in de voet-
sporen van zijn oom Ton Baeten.
Over al deze vreugdevolle en minder vreugdevolle ge-
beurtenissen wordt geschreven en u kunt het nalezen, 
als een gemiste ervaring of als een herinnering aan iets 
wat u meegemaakt heeft .
In de gemeenschappen is het een en ander gebeurd, 
zoals bericht wordt in de verschillende kronieken. 
De abdij, de Schans, de Essenburgh/Mariëngaard, 
Sint-Catharinadal en de orde. 

Alle gemeenschappen doen verslag van een zomer die 
weer voorbij is. Maar we mochten er van genieten, een 
zomer lang. 

Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je ‘t weet is heel die zomer alweer lang voorbij 

Wij wensen u veel leesvreugde en verbondenheid.�

jaar


