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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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BISSCHOPPENSYNODE BEGINT AAN EEN NIEUWE FASE
Ruim een jaar gelden gebeurde er iets bijzonders in onze katholieke kerk.
Paus Franciscus kondigde een wereldwijde raadpleging aan over de
toekomst van de kerk: het zo genoemde synodaal proces. Overal in de
wereld vonden eind vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar in lokaal
kerkverband gesprekken plaats over saamhorigheid, participatie en
verantwoordelijkheid. Ook vanuit de abdij is daaraan deelgenomen door
enkele leden in het verband van de Nederlandse Religieuzen. en de
klankbordgroep van de abdijkerk heeft zich er eveneens mee
beziggehouden. Van die gesprekken zijn landelijke verslagen gemaakt en
op basis daarvan is nu door het Vaticaan een nieuw document gemaakt dat
in februari 2023 in Praag door de Europese bisschoppen zal worden
besproken. Op de verschillende continenten zullen de bisschoppen hun
reacties geven welke tot een nieuw voorbereidend document moet leiden
voor de bisschoppenvergadering in Rome in oktober 2023 en ook in 2024.
Daarna zal de paus nieuwe beleidslijnen schetsen.
Deze procedure is nieuw en uniek in de kerk. Een brede raadpleging
voordat de bisschoppen bij elkaar komen en standpunten innemen voor hun
advies aan de paus.
BIJZONDERE UITKOMSTEN
Wat staat er in het document waarmee de bisschoppen aan de slag moeten.
Opvallend is dat de kernboodschap van het Tweede Vaticaan Concilie
opnieuw als uitgangspunt door velen wereldwijd is geformuleerd: samen
kerk-zijn betekent gelovigen veel meer betrekken als wezenlijk deel van
Gods Volk onderweg. Er is een toepasselijk Bijbelcitaat voor gekozen – vers
54 uit Jesaja: ‘vergroot de ruimte voor je tent ‘. Dit Bijbelcitaat vormt de
sleutel van het synodaal proces: mensen niet uitsluiten, maar juist
verwelkomen. En laat nu die openheid helder klinken enkele dagen nadat
onze kardinaal Eijk met een nieuw boek vol oude en achterhaalde
collegecitaten komt, waarmee hij meent gemakkelijk te kunnen oordelen
over liefde tussen mensen ongeacht hun geaardheid.
Wereldwijd, zo luidt de uitkomst, blijkt er grote eensgezindheid te zijn om
nadrukkelijker te luisteren naar elkaar. Vooral jongeren, vrouwen en mensen
die zich door de kerk uitgesloten voelen (hertrouwde gescheiden mensen,
LGBTO+, etc.), mensen met een beperking en armen moeten beter
beluisterd worden.
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Er wordt aangegeven dat de Kerk zelf bekering nodig heeft en dat er
ingegaan moet worden tegen verdeeldheid, bijvoorbeeld tussen gelovigen
en niet-gelovigen. Een belangrijk onderdeel is gewijd aan de participatie van
vrouwen in de kerk. Haast alle verslagen pleiten voor hun volledige en
gelijke participatie. Er wordt op gewezen dat vrouwen vandaag al in de
voorhoede van synodaal handelen staan. Opvallend is zeker ook de vraag
welke wordt opgeworpen ‘welke ruimte bestaat er precies voor leken en
waarin verschilt hun verantwoordelijkheid van die van de parochiepriester’?
Bijzonder is zeker ook de constatering dat de liturgie, en vooral de
eucharistie, een oefening in participatie kan zijn en de zending van alle
gedoopten kan voeden door het woord en sacramenten. Ook hier kan
bisschop Eijk het nodige van leren als je dit citaat afzet tegen zijn onlangs
verschenen beleidsplan betreffende eucharistievieringen, woord- en
communievieringen en gebedsvieringen. (Gelukkig enkel geldend voor het
bisdom Utrecht, maar wel jammer voor het Gods volk daar).
De nationale bisschoppenconferenties zijn nu aan zet als voorbereiding op
de Europese bijeenkomst van Praag. Het is te hopen dat ook in deze fase
volksvertegenwoordigers betrokken gaan worden bij deze overleg fase. En
het gaat dan om een bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van
vrouwen en jongeren, mensen in kwetsbare omstandigheden en zeker ook
andersdenkenden (oecumenisch, interreligieus, levensbeschouwelijk).
Door het ‘volk van God‘ op deze manier ook weer te betrekken bij het
onderscheidingsproces door de bisschoppen, wordt de waardigheid van alle
gedoopten en een gedeelde verantwoordelijkheid kracht bijgezet. En dat lijkt
me werken aan de toekomst van onze kerk, als wereldwijde
geloofsgemeenschap.

Abdijkerkpastoraat
Abt Denis Hendrickx.
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA
November
06
32ste zondag door het jaar.
Voorganger Peter Damen o.praem.
Lector Henriëtte Ausems.
07
Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof ,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie.
09
Kerkwijding van de Lateraanse basiliek
33ste zondag door het jaar.
13
Voorganger Jan Nabuurs o.praem.
Lector Hans Gillissen.
14
Siardus, Norbertijn.
Christus, Koning van het heelal.
20
Voorganger Prior Frank van Roermund.
Lector Anneke Steeghs.
1e zondag van de Advent.
27
Voorganger Joost Jansen o.praem.
Lector

10.30

10.30

10.30

December
04

2e zondag van de Advent.
Voorganger Jan Nabuurs. o.praem.
Lector

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
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. Afhankelijk van de omzet wordt besloten of er na
januari de wereldwinkel doorgaat.
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DEURCOLLECTE
De opbrengst van de deurcollecte op 23 oktober verband met verband met
wereldmissiemaand bedroeg €331,-.
Onze hartelijke dank.
3 TOT EN MET 11 NOVEMBER: “TOGETHER WE NOVEEN”
“Together We noveen” is een driejarige campagne van Caritas
Internationalis. Dit eerste jaar is gericht op het bewust worden van de relatie
tussen klimaatcrisis en de stijgende armoede.
Je van iets bewust worden, vraagt tijd om je in te lezen, erover na te
denken, erover te sparren met anderen en...voor gebed!
Daarom organiseert ons bisdom ’s-Hertogenbosch een noveen van 4
gebedsdagen en 5 reflectiedagen. De noveen loopt van 3 tot en met 11
november 2022.
Op zondag 13 november is het de wereld dag van de armen.
Doe ook mee met deze internationale campagne en sluit je aan bij de
noveen en de wereld dag van de armen. Jong en oud kan meedoen, want
er is ook een kindernoveen. Alle noveendagen zijn digitaal te volgen via de
website van het bisdom. (www.bisdomdenbosch.nl) Je kunt je daar ook
aanmelden voor de noveen.
De abdijgemeenschap zal ook een bijdrage leveren. De vespers op
zaterdag 5 november zullen live worden uitgezonden
(streaming via website van de abdij zoals gebeurde ten tijde van Corona)
BERNE-KERSTPAKKETTEN: GOEDS UIT HET KLOOSTER.
info@bernebook.com of 0413 291394
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TEGELIJK TWEE EXPOSITIES IN DE ABDIJKERK
DE NACHTWACHT IN DE ABDIJKERK
Vanaf 30 november tot en met 15 december zal de abdijkerk de plaats zijn,
waar een bijzondere kopie van ‘De Nachtwacht’ te zien zal zijn. Een
levensgrote kopie van ruim 4 meter hoog bij 5 meter breed.
De kopie van de nachtwacht zal op enkele
plaatsen in ons land te zien zijn en we prijzen
ons gelukkig dat er ook voor de abdij is
gekozen. Het initiatief is gekomen van ons
nationaal museum. Zij willen graag een breed
publiek kennis laten maken met dit unieke
meesterwerk.

Tegelijkertijd zal er nog een andere expositie plaatsvinden.
‘VERTEL ME WIE JE BENT’, is het thema van deze tentoonstelling.
25 mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden en
beroepen bogen zich over de vraag: ‘Wat is er religieus of spiritueel, of
heilig in mijn leven? “
Het leverde evenzoveel persoonlijke verhalen op in woord en beeld. In de
tentoonstelling zijn deze verhalen samengebracht op 25 posters die als een
spiegel aan de bezoeker vragen: ‘Vertel me wie je bent’. Deze expositie is
gemaakt in het kader van het 750-jarig jubileum van de zusters
Norbertinessen van Catharinadal in Oosterhout.
Wij in Berne zijn blij om ze ook in de abdijkerk te kunnen tonen.
Twee tentoonstellingen van 30 nov. -15 dec. in de abdijkerk.
En zoals gebruikelijk zal de abdijkerk dagelijks geopend zijn.
We hopen dat velen van de gelegenheid gebruik maken om deze beide
unieke verbeeldingen te bezoeken.
En natuurlijk kan vooraf of daarna een bezoek worden gebracht aan de
abdijwinkel om St. Nikolaas of kerstinkopen te doen.
Het proeflokaal van Berne Abdijbier biedt een mooie gelegenheid om op
informele wijze het bezoek af te sluiten.
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

HENNY DRIEVER - OTTE

Geboren te Bennebroek,
9 oktober 1943.

Overleden te Veghel,
22 oktober 2022

Uitvaartviering in de abdijkerk,

ELLY DE HOND - ANKONÉ

Geboren te Geesteren,
15 november 1932.
Overleden te ’s-Hertogenbosch,
12 oktober 2022.

Uitvaartviering inde Abdijkerk,
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ANNIE VAN SCHAIK-WETZER
Geboren te ‘s-Hertogenbosch,
14 september 1933.

Overleden te Veghel,
15 oktober 2022.

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
21 oktober 2022

AANBEVELING AAN ABT EN CONVENT VAN DE ABDIJ VAN BERNE
AANGAANDE HET ENERGIEVERBRUIK VAN DE ABDIJKERK
Op woensdag 12 oktober stond “de energiekosten van de abdijkerk” op
de agenda van de Klankbordgroep.
Op grond van het gesprek dat daaruit voortvloeide beveelt de
Klankboordgroep de Abt en het Convent van de Abdij van Berne het
volgende aan:
• Algemeen: behoud de bijzondere aandacht die de vele ouderen
behoeven.
•

Voor de lange termijn: doe onderzoek naar alternatieven voor de
huidige gasgestookte luchtverwarming van de abdijkerk, zoals
infraroodstralers bij de zitplaatsen. Ook de inzet van warmtepompen
als aanvulling op de energielevering is te overwegen.
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•

Voor de korte termijn: informeer de kerkgangers inhoudelijk en
onderbouwd over de enorme kosten die gemaakt moeten worden als
we de kerk blijven stoken zoals gewoonlijk en de gevolgen daarvan.
Neem daarop maatregelen om het energieverbruik van de kerk te
verminderen:
o Voorbeelden van elders:
▪ De Sint jan in Den Bosch wordt helemaal niet
verwarmd.
▪ Voor de kerken van Drunen en Elshout geldt een
basistemperatuur van 12 graden.
o

Laat in de abdijkerk alleen de zondagse vieringen nog
plaatsvinden en de vieringen door de week in een ruimte
waar het warmteverlies geringer is.

o

Zet de kachel later dan gebruikelijk aan en eerder dan
gebruikelijk uit.

o

Zet de thermostaat lager.

o

Vraag de kerkgangers zich extra dik te kleden bij het
kerkbezoek.

o

Vraag aan de kerkgebruikers een extra bijdrage ter
compensatie van de stookkosten.

De vermindering en bewustmaking van het energieverbruik zal niet
alleen de kostenstijging enigszins tegengegaan, maar levert ook een
antwoord op de maatschappelijke vraag om zuinig om te gaan met
energie.
Mocht daar behoefte aan bestaan, dan kan vanuit de klankbordgroep
graag verder mee gedacht worden over hoe om te gaan met de
huidige energieproblematiek.

Heesch, 14-10-2022, Thomas Sanders en Michel van Zijl.
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DE ABDIJ EN DE ENERGIE PROBLEMEN
Gedateerd 14 oktober mocht de abt en de abdijgemeenschap een brief
ontvangen van de klankbordgroep van de abdijkerk – ondertekend door
Thomas Sanders en Michel van Zijl. (zie elders in deze editie van Stukwerk)
Daarin laat de groep duidelijk zien, dat zij mee denken in het moeilijke
vraagstuk, waarmee ook de abdijgemeenschap wordt geconfronteerd
inzake de enorme stijging van de energieprijzen. Ingaande 1 januari moet
ook de abdij rekening houden met minimaal een verviervoudiging van de
kosten. Dat betekent een jaaruitgave van minstens € 300.000,Met het oog hierop zijn al een aantal maatregelen genomen:
*De centrale verwarming in de abdij is al teruggezet naar maximaal 19
graden.
*In alle gangen van het complex zijn de radiatoren op 0 gezet. Er wordt
teruggekeerd naar vroeger toen er geen enkele gang verwarmd was.
* Zodra de temperaturen gaan zakken zullen alle diensten door de week niet
meer in de abdijkerk worden gehouden, maar in de kapittelzaal.
De eucharistieviering van zondag zal wel in de abdijkerk plaatsvinden, maar
de thermosstraat zal niet hoger worden gezet dan 12 graden.
Het is de bedoeling dat deze regeling op een maandag zal ingaan, zodat op
de voorafgaande dag een en ander kan worden afgekondigd.
*Er zal nauwkeurig worden gecontroleerd of na het verlaten van de
verschillende ruimtes ramen en deuren zijn gesloten en de
verwarmingsknoppen zijn teruggedraaid.
Met deze maatregelen kunnen de hoge kosten niet bestreden worden. Op
provinciaal niveau, in overleg met andere religieuze gemeenschappen en
met een appel op de nationale overheid, wordt ook van abdijzijde
geprobeerd in aanmerking te komen voor een extra bijdrage. Uit eigen
middelen financieren is ten ene male onmogelijk. Laten we hopen dat met
betrokkenheid van velen de zware winter, die ons wacht, doorgekomen kan
worden.
Abdijkerkpastoraat.
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TE DOEN GERECHTIGHEID
AMNESTY INTERNATIONAL
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL
Het goede nieuws!
De Tunesische
journalist Salah Attia kwam 16
september 2022 op vrije voeten, nadat
de militaire rechtbank weigerde het
verzoek van de aanklager tot
strafverlenging te honoreren. Hoewel
Amnesty International verheugd is met
dit nieuws, blijven we bij het standpunt
dat Salah nooit vastgezet had moeten
worden.
Attia, eigenaar en redacteur van de
online krant Al Ray Al Jadid, was 10 juni
2022 te gast in een nieuwsprogramma van Al Jazeera. Daar uitte hij kritiek
op de Tunesische president Kais Saied en de strijdkrachten. De dag erna
arresteerde de politie Attia in Tunis. Twee dagen later opende een militaire
rechtbank een onderzoek naar hem in verband met de uitzending van 10
juni. Een militaire rechter beval Attia in hechtenis te nemen. Hij werd
beschuldigd van ‘het zonder bewijs beschuldigen van een ambtenaar van
illegale handelingen’, ‘het beledigen van het leger’, ‘het schaden of storen
van anderen via telecommunicatienetwerken’ en ‘het aanzetten tot
gewapend geweld’. Die laatste aanklacht, waarop de doodstraf staat, werd
later ingetrokken. Voor meer informatie:
https://www.amnesty.nl/actueel/journalist-uit-tunesie-vrijgelaten-enherenigd-met-familie
Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen
huiskamer!
Op 13 september pakte de ‘zedenpolitie’
de Iraans-Koerdische Jina Mahsa Amini
op omdat ze zich niet hield aan de
strenge kledingvoorschriften in Iran. Ze
werd in een busje in elkaar geslagen
door de politie. Drie dagen later overleed
ze aan haar verwondingen.
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Mahsa’s dood veroorzaakte een schokgolf in Iran. Sindsdien zijn in het hele
land protesten die door de Iraanse autoriteiten met dodelijk geweld worden
neergeslagen.
Roep minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op om te pleiten voor een
onafhankelijk VN-onderzoek. Teken ook de petitie:
https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-iran-amini
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

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
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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.
19/11: Daan Rovers(denker des vaderlands): Filosofisch gesprek.
20/11: Inspiratiemiddag over geloof en duurzaamheid.
24/11: Lezing 'Pelgrimeren kun je leren' door Henk Murraij.
25/11 – 27 /11: Doen door niet te doen met Chi Neng Qigong.
25/11: Workshop adventskaarsen schilderen.
26/11: St Nicolaas bezoekt Boekhandel Berne.
Bovendien is in deze uitgave de onlangs verschenen najaar activiteitenfolder bij gevoegd.
VERSLAG WANDELEN VOOR VREDE OP 25 SEPTEMBER
Op zondag 25 september vertrokken, op pad gestuurd door Joost Jansen
van de Abdij en Feroz Moeniralam van de Selimiye moskee in Veghel, zo’n
20 deelnemers vanuit de Abdij voor een “Vredeswandeling”. Hiermee sloot
de Abdij aan bij de landelijke Vredesweekactie “Walk of Peace” van Pax.

Foto Wilma Gosselink Brabants Dagblad
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De vraag die de wandelaars meekregen was “Wat betekent Vrede voor mij,
hoe, breng ik dat in praktijk en welke hindernissen moet ik daarbij
overwinnen?”
Voor de meeste deelnemers is de huidige oorlog in Oekraïne iets om zorgen
over te hebben. Behalve dat ‘het verrekkes dichtbij is gekomen’, aldus
Moeniralam, vinden de wandelaars ook de gevolgen erg ingrijpend voor ons
eigen land.
Hoewel er maar weinig deelnemers waren, waren de reacties zonder
uitzondering positief. Het werd inspirerend gevonden om met nieuwe
mensen in gesprek te gaan.
Op de achtergelaten briefjes van de wandelaars bij afloop staat te lezen: ‘fijn
om eens van anderen te horen hoe zij tegen de wereld en vrede aankijken’,
‘er werd mij een spiegel voorgehouden’ en ‘laten we vooral blijven
verbinden’. Maar ook, ‘wat zouden we ver komen als iedereen die eerste
stap naar de ander wil zetten’.
Deze positieve reacties zijn voor de organisatie aanleiding om ook voor het
volgend jaar weer een Vredeswandeling op het programma te zetten. Loopt
u dan ook mee?
Werkgroep diaconie Abdij van Berne

BERNE MEDIA
(Zie abijvanberne.nl tabblad actueel)

Bij Berne Boekhandel verschenen boeken:

•

Het onlangs bij Berne Media verschenen LICHT TOT VREDE
bundelt inspirerende overdenkingen van vier Dominicanessen van de
Heilige Familie, geschreven door zuster Holkje van der Veer, zuster
Marga Zwiggelaar, zuster M. Catharina Al en zuster Nadia Kroon.
Dit boekje is een liefdevolle leidraad om in deze donkere dagen op weg naar
Kerstmis het Licht te volgen, hoopvol richting vrede. Het is een uitnodiging
om je te wapenen met het Licht.
•

RELIGIEUS LEVEN MET TOEKOMST IN OOSTERHOUT is een
inspirerende reflectie op een vitaal en toekomstbestendig religieus leven.
De artikelen in deze bundel zijn afkomstig van zowel leken als religieuzen
en zij schrijven vanuit een theologische of spirituele invalshoek .
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BERNEABDIJCONCERTEN
Zondag 6 november, aanvang 16u.
Pieter Dirksen, organist Sint Martinuskerk te Cuijk.
Musicoloog, organist en klavecinist Pieter Dirksen
speelt het volgende concert in de serie Berne
Abdijconcerten. Pieter Dirksen is klavecinist,
organist en co-artistiek leider van Combattimento.
Daarnaast is hij een veelgevraagd solist op
klavecimbel en op historische orgels in binnen- en
buitenland en realiseerde hij talrijke opnames.
Pieter Dirksen is titulair organist van het historische
orgel van Andries Severijn (ca.1650) in de
Martinuskerk te Cuijk.
Zijn solo-cd’s werden in Luister steeds met een 9 of een 10.
Daarnaast studeerde Pieter Dirksen muziekwetenschap en publiceerde een
groot aantal artikelen en edities op het gebied van de barokke muziek. Hij
promoveerde in 1996 cum laude op een proefschrift over de klaviermuziek
van Jan Pieterszoon Sweelinck.
In het Sweelinck-jaar 2021 verscheen een veelgeprezen algemene studie
over het leven en werk van deze componist. Verder werkte hij mee aan de
nieuwe uitgave van Bachs complete orgelmuziek bij Breitkopf &amp; Härtel.
Programma:
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Praeludium in g, BuxWV 149
Mensch, willstu leben seliglich, BuxWV 206
Nun freut euch, lieben Christen Gmein (fantasia), BuxWV deest 5
Georg Böhm (1661-1733)
Capriccio in D
Herr Christ, der einig Gottes Sohn (koraal &amp; 7 partita’s) [BWV Anh. 77]
Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
Fuga in a, [BWV 897]
Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, Krebs-WV 526
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludium &amp; Fuga in g, BWV 535
Zondag 18 december Kerstconcert, aanvang 16u15.
‘Dromen als Messiaen’
Een audiovisuele orgel performance rondom het beroemde programma
vullende orgelwerk: La Nativité (de geboorte van de Heer) uit 1935 van
componist Olivier Messiaen. Organist; Marc Fitze uit Bern (CH).
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ONTHULLING INFORMATIEBORDEN
Zondag 25 september onthulde Maarten van de
Weijer de infoborden in de abdijtuin van de
Abdij van Berne. Deze borden staan bij de
Kruidentuin en bij de ingang van de Vlindertuin.
Het was prachtig weer en er was veel
belangstelling. Joost Willems heette iedereen
welkom en José van der Heijden vertelde haar
verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling
van de kruidentuin.
Joost vroeg in zijn verhaal aandacht voor alle
initiatieven in de abdijtuin en hij bedankte de IVN
leden, die al jaren iedere week actief zijn in de
bloemen/vlindertuin. Deze tuin werd eerst
onderhouden door pater Vollebregt. In 2005 nam
Fons Jacobs het onderhoud met de hulp van een aantal anderen over. De
afgelopen jaren groeiden de activiteiten in de abdijtuin. Er kwam een
insectenmuur. Imker Peter van de Pol heeft er een aantal bijenkasten staan.
De poel is weer opgeschoond en de hoptuin heeft ook weer een opfrisbeurt
gehad door een aantal gidsen van Berne Abdij Bier. Vanuit de Abdij is
Maarten van de Weijer verantwoordelijk voor het gehele park.
Vanzelfsprekend staat de natuurvriendelijke aanpak bij alle deelnemers
boven aan.
José vertelde over hoe het plan van een educatieve kruidentuin ontstond,
hoe er een werkgroep gevormd werd en de kruidentuin tot iets moois
uitgroeide. De werkgroep is blij met de grote belangstelling voor Kruidenhof
Berne. Omdat de natuur langzaamaan tot rust komt, stopt de
werkgroep per 1 oktober met rondleidingen. Tijdens de herfst en de
winter gaan ze vooral verder met kennis vergaren en de oogst verwerken.
Na de woorden van Joost en José konden de mensen genieten van twee
soorten kruidenlimonade, door de werkgroep van de kruidentuin helemaal
zelf gemaakt. Bovendien zorgde de abdij voor koffie en thee. Ondertussen
konden de bezoekers genieten van de hele tuin. Ondertussen zorgde Piet
Hein Hezemans voor een stukje muzikale begeleiding.
Eveline van Rijbroek kreeg veel complimenten over de lay-out van de
infoborden.
Bron: Facebook.
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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, 0345-61.93.26
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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