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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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VREDESWEEK 2022: GENERATIE VREDE
Het is inmiddels al een jarenlange traditie dat in de derde week van
september de jaarlijkse vredesweek wordt gehouden. In de week dat in Den
Haag Prinsjesdag wordt gehouden en een regeringsverklaring wordt
afgelegd – 17-25 september - wordt met allerlei activiteiten aandacht
gevraagd voor meer vrede in onze directe en wereldwijde samenleving.
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen
continent in Oekraïne; oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld.
Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid
groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons
des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een
gezamenlijk project waar elke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een
tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe driegingen op ons
afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is nu
belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen.
Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over
grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen.
Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op
gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich
steeds meer zorgen maken over hun toekomst. De vredesbeweging anno
2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame
wereld.
Vredesbeweging PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt
PAX samen met vredesactivisten aan een wereld vol vrede. Voorop staat
vooral een blijvend geloof dat een toekomst vol vrede begint met een sterke
democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen
om conflicten te voorkomen. De vredesbeweging eist politieke actie,
organiseert dialoog tussen strijdende partijen en staat op voor mensen die
de dupe zijn van militaire acties.
Tijdens de vredesweek 2022 gaat het er PAX vooral om Generatie Vrede
samen te brengen, om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om
te zetten in hoop: Leren over conflicten in heden en verleden, de dialoog
aangaan met verschillende generaties en antwoorden zoeken op de grote
uitdagingen van onze tijd.

4

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne is een lied geschreven dat
gezongen kan worden op de bekende melodie van
‘zo vriendelijk en veilig …….’
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.
Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.
Abdijkerk pastoraat,
Abt Denis Hendrickx.
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA
September
23ste zondag door het jaar.
04
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.
Lector Karl Tax.
08
Maria geboorte.
24ste zondag door het jaar.
11
Voorganger Jan Nabuurs o.praem.
Lector Henriëtte Ausems.
14
Kruisverheffing.
25ste zondag door het jaar.
18
Voorganger Joost Jansen o.praem.
Lector Hans Gillissen.
21
Matteüs apostel.
22
Kerkwijding van de abdijkerk.
26e zondag door het jaar.
25
Voorganger Joost Jansen o.praem.
Lector Anneke Steeghs.
29
Michaël, Gabriël Rafaël, aartsengelen.

10.30

10.30

10.30

10.30

1

Oktober
02

27ste zondag door het jaar.
Voorganger Jan Nabuurs, o.praem.
Lector Harry van der Pas.

10.30

ZIEKENZONDAG
Denkt u eraan? Zondag 11 september is het
weer ziekenzondag.
Een keer extra aan de zieken denken, vooral
aan degenen uit uw nabijheid.
Hartelijke groet,
Bezoekgroep Abdijkerk.
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MEDEDELINGEN
INKLEDING
Zaterdag 27 augustus, op de vooravond van het feest van Augustinus
heeft - voor aanvang van de vespers - in de beslotenheid van de
Norbertijnengemeenschap - Jan Breddels het witte ordekleed ontvangen
met als kloosternaam Frans en is daarmee aan zijn noviciaat begonnen.
(zie pagina 22)
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.
WIL JE JE LEVEN VERDIEPEN?
Wil je meer inspiratie vinden voor je dagelijkse bestaan?
In de Abdij van Berne starten eind september twee cyclussen van twaalf
bijeenkomsten rond verhalen uit de Bijbel.
Frequentie om de andere week.
Op donderdagavond laten we ons leiden door de Handelingen van
Apostelen.
Op woensdagmiddag door de evangelist Marcus met tevens veel
verhalen uit het Oude Testament.
Heb je interesse?
Neem dan contact op met Joost Jansen o.praem. (Abdij van Berne)
huisvoorlectiodivina@abdijvanberne.nl
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID
HANNIE FELIX – WIELAARD
Geboren te ’s-Gravenhage,
22 maart 1952.

Overleden te Uden,
17 augustus 2022.

Uitvaartviering te Heeswijk
in de Abdijkerk, 22 augustus 2022.

DIGITAAL FOTOBOEKJE AFSCHEIDSVIERING

Al weer bijna twee weken geleden,
op maandag 18 juli, overleed Titus
de Kemp o.praem. op 96-jarige
leeftijd. Op zaterdag 23 juli werd in
de abdijkerk van Berne afscheid
van hem genomen tijdens een
indrukwekkende viering.
Van deze afscheidsviering en het begraven van zijn lichaam op het kerkhof
van de abdij zijn foto’s gemaakt die in een digitaal fotoboekje zijn
gebundeld. Dit boekje kan gratis gedownload worden. (Zie
www.abdijvanberne.nl tabblad actueel)
De abdijgemeenschap van Berne hoopt deze foto’s voor velen – waaronder
zijn familie in Canada – een dierbare herinnering zullen zijn.
Bron: Abdij van Berne
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OPEN MONUMENTENDAG, ZONDAG 11 SEPTEMBER
Open Monumentendag 2022 heeft als
Thema meegekregen ‘Duurzaamheid’.
De abdij is op die dag tussen 14.00 –
17.00 uur van binnen en van buiten voor
iedereen te beleven.
In de Bernekringzaal zal om 14.00 uur en
om 16.00 uur een presentatie worden
verzorgd door de heer Rien de Visser. Hij
verzorgt een beeldpresentatie over Berne
als erfgoedcomplex.
In zo genoemde Monumenten Meditaties laat hij ons stilstaan bij allerlei
aspecten van de plek.
Om 15.00 uur zal de heer Gijs Verkuijlen van monumentenhuis Brabant een
presentatie verzorgen over duurzaamheid in relatie met monumentenzorg.
Hierbij zijn bijzonder welkom zij die eigenaar van een monument in de
gemeente Bernheze zijn.
De vrije inloop is mogelijk via de abdijkerk. Van daaruit wordt de richting
gewezen voor de rondgang en wordt de weg gewezen naar de
Bernekringzaal waar de verschillende presentaties plaatsvinden.
Voor het nuttigen van een drankje wordt graag verwezen naar het
proeflokaal van Berne Abdijbier en natuurlijk is ook de abdijwinkel geopend.
Nadere informatie: secretariaat Abdij van Berne,
secretariaat@abdijvanberne.nl tel: 0413-299299.
Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur.

ABDIJ VAN BERNE EN DE VREDESWEEK
De vredesweek van dit jaar - 17 tot en met 25 september – heeft een heel
bijzonder een uitnodigend thema ‘GENERATIE VREDE ‘. Het gaat om een
gezamenlijk project waar elke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een
tijd waarin de wereld om on heen snel verandert, nieuwe driegingen op ons
afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen.
Elke vorm van samenleven in de kleine dagelijkse wereld of in de grote
wereld waar we deel van uitmaken daagt ons uit om aan vredig samenleven
te bouwen, of we nu jong zijn of oud, hier zijn geboren en getogen, of van
elders naar hier zijn gekomen.
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE ABDIJ
Dinsdag 20 september:
Daags voor Wereld Alzheimerdag organiseert ‘Berne Anders ‘een lezing
door Judith de Laat over haar boek ‘Vergeet me ‘. Een bijzonder thema
waar het gaat om vrede te hebben met….In dit geval het vergeten door
mensen met Alzheimer.
Donderdag 22 september:
Vertoning van de film ‘Samaritaan’. Iris van Rooij leidt de film in en vertelt
over de manier waarop zij de film gemaakt heeft. Na het zien van de film is
er een nagesprek. Een initiatief van het regionaal oecumenisch pastores
overleg. (zie verder pagina 11)
Zondag 25 september:
Wandelen voor vrede, een wandeling van ongeveer 5 kilometer met vertrek
tussen 12.15 en 13.15 uur. Al wandelend met elkaar van gedachten
wisselen over de vragen wat vrede voor jou betekent en hoe ik die
gewenste vrede dagelijks in de praktijk kan brengen. Een initiatief van een
werkgroep van het abdijkerk pastoraat.
Tweedaagse bijeenkomst:
Een 48 uurs abdijsessie van woensdagmiddag 21 tot vrijdagmiddag 23
september over ‘Inspireren met hoop en vooruitgang’. Spreken over
vooruitgang is ook spreken over wat we belangrijk vinden.
Met deze verschillende activiteiten wil de abdij van Berne extra aandacht
vragen voor al die verschillende aspecten van vrede, Vrede is voor veel
mensen zo vanzelfsprekend, maar vrede is ook kwetsbaar. Het vraagt
continu aandacht en attentie en vooral inzet; met kleine stapjes
samenwerken aan een vreedzame samenleving. Oog en oor hebben voor
de ander, begrip hebben voor elkaar en helpen daar waar vrede ver te
zoeken is.
Meer informatie over de verschillende activiteiten zie website van de abdij :
www.abdijvanberne.nl en de verschillende perspublicaties.
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FILMAVOND IN HET KADER VAN DE VREDESWEEK
In het kader van de vredesweek organiseert het oecumenisch overleg van
de regio rond de abdijkerk op donderdag 22 september een filmavond.
FILM SAMARITAAN
“Er zijn films die je bijblijven. Een van die films is Samaritaan van Iris van
Rooij. Na de voorbespreking die zij leidde, het zien van de film en het na
gesprek met de zaal, dacht ik: dit zou niet alleen in filmhuizen te zien
moeten zijn. Dit is een levensbeschouwelijk verhaal. De kerk zou hiermee
aan de slag moeten gaan. En dat gaat nu gebeuren”.
(Ds.Dirk-Jan Bierenbroodspot, predikant PG SOW Berlicum-Rosmalen ).
OVER DE FILM
Daniel Masirek is overleden. Op een bankje. Op zijn bankje’ op Orthen’. Een
Poolse man. Zonder
werkvergunning, zonder verblijfsvergunning. Hij viel tussen wal en schip en
nu is hij dood….Waarom
werd hij niet geholpen ? Welke regels, wetten en protocollen zaten hem in
de weg ?
Dit verhaal heeft Iris van Rooij tot diep in haar ziel geraakt en zij wist dat ze
hier iets mee moest gaan doen. Zij is in het onderzoek naar deze man
gedoken om precies te weten wat er is misgegaan, zodat ze zijn verhaal kan
vertellen. Zijn verhaal is de rode draad van de film ’Samaritaan‘. De film is
een samenwerking tussen (semi) professionals en spelers van het sociaal
theater en is in mei 2021 in première gegaan.
WANNEER, WAAR EN VOOR WIE?
Op donderdag 22 september om 20.00 uur wordt de film “Samaritaan“
vertoond in de abdij van Berne ( Abdijstraat 49 in Heeswijk)
Iris van Rooij zal de film inleiden en vertellen over de manier waarop zij de
film gemaakt heeft. Na het Zien van de film is er een nagesprek met haar en
kunnen er vragen gesteld worden vanuit de zaal.
De toegang is gratis . Bij de uitgang wordt gevraagd om een vrijwillige
bijdrage voor de gemaakte kosten.
Neem ook vooral vrienden, buren en kennissen mee.
Het programma is bestemd voor alle mensen ‘van goede wil‘.
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TE DOEN GERECHTIGHEID
AMNESTY INTERNATIONAL
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL.
Het goede nieuws!
Ahmed Samir Santawy mag de gevangenis in Egypte
verlaten nadat hij een presidentieel pardon kreeg. Zijn
Gentse vriendin meldt dit op Facebook en het goede
nieuws wordt bevestigd door Amnesty Vlaanderen.
Santawy werd in juni 2021 door een
speciale staatsveiligheidsrechtbank
veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf
omdat hij ‘nepnieuws’ zou hebben gedeeld
op sociale media.
Onder meer de koepel van Vlaamse
universiteiten en Amnesty International
pleitten voor de vrijlating van Santawy. Op
de website van de VRT laat Wies de
Graeve, directeur van Amnesty
Vlaanderen, weten: Samir heeft samen met
twee andere mensen een pardon
gekregen, dat is op de Egyptische televisie uitgesproken. ‘We zijn blij en
opgelucht, Samir zat vast na onzinnige beschuldigingen. Het bewijst hoe
slecht het gesteld is met de mensenrechten in Egypte. Het zou nooit tot een
veroordeling mogen komen.’ Santawy’s veroordeling was alleen gebaseerd
op sociale-mediaberichten waarin kritiek wordt geuit op mensenrechten schendingen in Egyptische gevangenissen en op de corona-aanpak van de
autoriteiten. Bovendien ontkende Santawy deze berichten te hebben
geschreven.
Ahmed Samir Santawy studeerde sociologie aan de Central European
University in Wenen, waar hij onderzoek doet naar vrouwenrechten.
In december 2020 vloog hij terug naar Egypte voor familiebezoek. In de
nacht van 23 januari 2021 vielen gemaskerde en zwaarbewapende agenten
zonder huiszoekingsbevel het huis van zijn ouders binnen. Ahmed was niet
thuis, zijn broer en vader werden ondervraagd en hun werd duidelijk
gemaakt dat Ahmed zich moest melden bij de politie.
Op 1 februari 2021 meldde Santawy zich, waarop hij werd vastgezet. Zijn
vader ging verschillende keren langs bij de politie om te vragen waar zijn
zoon was, maar hij kreeg geen informatie.
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Vijf dagen lang was Ahmed zo slachtoffer van gedwongen verdwijning. Hij
zegt te zijn geschopt en geslagen terwijl hij werd verhoord over zijn
onderzoek naar vrouwenrechten.
Amnesty International voerde actie voor zijn vrijlating. Voor meer informatie:
https://www.amnesty.nl/actueel/goed-nieuws-in-egypte-is-student-ahmedsamir-santaway-vrijgelaten
Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!
Voormalig senator Leila de Lima zit al 5 jaar
onterecht in de gevangenis. Ze is veroordeeld
voor betrokkenheid bij drugshandel, maar
alles wijst erop dat ze om politieke redenen
vastzit. Drie getuigen in haar zaak hebben
hun verklaring inmiddels ingetrokken.
De getuigen zijn onder druk gezet door de
politie om een valse verklaring af te leggen.
Roep de secretaris van Justitie in de Filipijnen op om Leila de Lima
onmiddellijk vrij te laten.
Leila de Lima uitte felle kritiek op het beleid van voormalig president
Duterte. In 2017 probeerde ze een onderzoek te starten naar misdaden
door Duterte’s extreme ‘War on Drugs’-beleid. Door dat beleid zijn
duizenden vermoedelijke drugsgebruikers vermoord.
Stuur jij ook een mail via Amnesty? Zie
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-filipijnen-lima
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
plastic zak, achter in de abdijkerk neerzetten.
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

BERNE ABDIJBIER VIER HET LEVEN
21 september: Vier het leven...Vier de herfst!
Onder de paraplu van "Vier het
leven..." vieren we de start van
alle 4 de jaargetijden. Zo houden
we elke avond waarop een nieuw
jaargetijde start een
avondopenstelling met muziek
in/bij het proeflokaal. Soms
organiseren we er iets extra's bij,
soms niet. Het zijn gezellige
avonden waarbij iedereen
welkom is om samen een biertje
te drinken van 19-23 uur.

14

ABDIJKERKPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK
Nadere informatie, een uitgebreide toelichting en inschrijfprocedure vindt u
op de website van de Abdij van Berne: www,abdijvanberne.nl onder de
rubriek agenda.
Dinsdag 13 t/m donderdag 15 september.
Driedaagse workshop ‘Boekbinden met steenfineer’.
Vanaf 18 september serie “Kloostergasten” opnieuw op NPO 2.
In de KRO-NCRVserie Kloostergasten, die
vanaf 18 september a.s. te
zien is op NPO 2, dompelen
zes bekende Nederlanders
zich drie dagen lang onder
in het gestructureerde leven
van broeders en zusters.
Thomas Cammaert trapt af
in de eerst aflevering en is
drie dagen te gast bij de
Norbertijnen in de Abdij van
Berne in Heeswijk-Dinther.
Woensdag 21 september – vrijdag 23 september.
Abdijsessie over ‘Inspireren” met hoop en vooruitgang’.
Vrijdag 30 september – zondag 02 oktober.
Nieuw in Berne: Workshop ‘Weerbaarheid en Bewustwording’.
Begeleiding: Ron van Amsterdam, Chi Neng Qigong en Yoga docent.
Van 15-17 oktober wordt weer het ontmoetingsweekend,‘Van overleven
naar leven – voor vrouwen die seksueel misbruikt zijn,’ georganiseerd in
priorij De Essenburgh in Hierden (bij Harderwijk).
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BERNE MEDIA
(Zie abijvanberne.nl tablad actueel ….)

Donderdag 29 september.
Lezing door Fidelaers-Jaspers. Natriltijd – terugbuigen na de storm.

Publicaties over WATER
Steeds duidelijker wordt
hoe hard we water nodig
hebben voor heel de
aarde.
Water om te leven.
Regenwater,
drinkwater,
grondwater,
doopwater,
levend water,
Water uit de Bron.

Eerder verschenen boeken over water:
2020 Teresa van Ávila - Levend water Carlos Noyen,
2017 Geef mij te mij te drinken - Aurelius Augustinus.
2018 Een boom geplant aan water - André Jansen O.F.M.
2017 Gedoopt, een lief en mooi katholiek doopalbum.
2017 Water en Brood - George Dirven en Pieter Parel.
2021 Blauwe planeet - Leisa Stewart-Sharpe.
2022 Putten uit de bron - Tineke Tuinder-Krause.
Onlangs verschenen:
Juni 2022: Voor God kom ik mijn cel uit. Margreet Sanders.
Aug 2022: VerduurSamen met Franciscus door Corinne van Groenendijk.
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WANDELEN VOOR VREDE

Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk Dinther

“Wandelen voor Vrede”
zondag 25 september 2022
“Proeflokaal Berne” Mondelinge aftrap
12.00 uur vertrek tussen 12.15 en 13.15 uur
wandeling van ongeveer 5 km einde in
“Proeflokaal Berne”
Geen inschrijfkosten (consumpties voor eigen rekening)

Jij bent aan zet!
Loop mee op 25 september en meld je liefst aan via:
diaconaat@abdijvanberne.nl
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BERNEABDIJCONCERTEN
Beste lezer van Stukwerk,
Wat fijn dat ik u weer mag berichten over onze mooie concerten. Na ons
schitterende jubileumconcert vervolgen wij ons jubileumjaar met een
concert op 4 september om 16u00 van de beroemde Franse organist Henri
Ormieres uit Carcassonne. Hij zal op beide orgels spelen en het
programma vindt u hierbij.
Ik verheug me erop u weer persoonlijk in de Abdijkerk te mogen
ontvangen.
Verder maak ik u graag attent op het concert van dinsdagavond 30
augustus om 20u in de kathedrale basiliek Sint Jan in Den Bosch. Dan
speelt ons bestuurslid Stephan van de Wijgert er een concert met een
prachtig programma. Naast werken van Liszt, Franck en Pierné speelt hij
een van de beroemde triosonates van Bach.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Peter Damen O.praem.
Programma zondag 4 september.
Organist Henri Ormieres (Carcassonne)
Reil-orgel
Pablo Bruna ( 1611 – 1679 ) Tiento del 1. Tono de mano derecha y al medio
de 2 Tiples
Tiento de Falsas
Tiento sobre la Letania de la Virgen
Johann Sebastian Bach ( 1685 – 1750 ) Choralpraeludium " Schmücke Dich
o liebe Seele"
BWV 654
Adema-orgel
Louis Vierne ( 1870 - 1937) Final de la 1. Symphonie
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Clair de lune ("Pièces de Fantaisie")
Felix Mendelssohn ( 1809 – 1847) Sonate III deel 1
Percy Whitlock ( 1903 – 1946) Dolcezza (aus “ Reflections”)
Louis Vierne Carillon de Westminster ("Pièces de Fantaisie")
Henri Ormieres begon al op jonge leeftijd met piano en orgel. Na zijn studie
aan het Conservatoire van Bordeaux ontving hij de hoogste
onderscheidingen. Zijn docent was Francis Chapelet. Daarna studeerde hij
in Parijs piano bij Patrice Holiner en klavecimbel bij Blandine Verlet. Verder
volgde hij studies compositie bij Yvonne Desportes en voor orgel
vervolgstudies bij François-Henri Houbart.
Als solist trad hij op in concerten met meerdere orkesten: 'Académie des
Grandes Ecoles et Universités de Paris', 'Choeurs et Orchestre Vincent
d'Indy' en het 'Orchestre National du Capitole de Toulouse'.
Henri Ormieres is directeur van de muziek bij de kerk 'Choeur Saint-Louis' in
Carcassonne in Zuid Frankrijk. Hij is titulair organist van de SintVincentiuskerk en hij geeft vele concerten in Frankrijk, België, Spanje, Italië,
Duitsland, maar ook in Canada en de VS.
In de Abdijkerk speelt hij op beide orgels werken van:
Pablo Bruna en Bach, Percy Whitlock, Mendelssohn en Vierne.
www.berneabdijconcerten.nl
Toegang: Abonnementhouders gratis. Eenmalig bezoek concert €10,-Volgende concerten:
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).
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MENSEN VAN EEN ASIELZOEKERSCENTRUM.
Wie er leeft, wie er werkt, hoe het gaat, hoe ‘ze’ naar u kijken?
Allemaal vragen die
wellicht bij u leven.
Meer van weten? Dat kan
eenvoudig: kom op
zaterdag 24 september
tussen 13:00 en 16:00
naar het COA-AZC
Nuland bij Rosmalen, op
de open dag ter
gelegenheid van
Nationale Burendag.
Zo dichtbij maar toch een
wereld van verschil, voor
u en voor hen die
mogelijk uw nieuwe
Medelanders worden.
Deze open-dag geeft de mogelijkheid tot ontmoeting voor en door de
gebruikers – bewoners en begeleidende instanties - van deze noodopvang,
veelal “het kamp” genoemd. U kunt dus zelf vragen maar ook vragen
verwachten.
Veel abdijkerkgangers herinneren zich nog de statushouders die naast de
abdij een tijdelijk onderkomen hadden in 2016-2017. Ze waren daar liever
dan in het toenmalige AZC-Rosmalen. Er werden door de abdijkerkgangers
veel fietsen gedoneerd en contacten onderhouden die soms nog
voortduren.
Destijds waren er alleen mannen, soms erg jonge, nu zijn het vooral
gezinnen. Een andere situatie dus die u hopelijk aanzet tot een hernieuwde
kennismaking op zaterdag 24 september tussen 13:00 en 16:00.
Weet u welkom!
Bereikbaar via de A59, afrit 50 ->aanvankelijk richting Autotron >Graafsebaan ->einde van Rijksweg-Zuid tegenover Coppensdijk 3 en is
aangeduid met COA 16A. Formeel adres Rijksweg-Zuid 16A, 5391 LN
Nuland.
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BIRGITTA BIJEENKOMSTEN ROSMALEN
In verband met enige onjuistheden in het augustusnummer nogmaals.
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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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