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Fons Boom o.praem.

Zojuist is de goed-heilig-man weer naar 
Spanje vertrokken, ons achterlatend met de 
cadeautjes in onze schoen. Binnenkort komt 

de Kerstman uit het hoge noorden; Lapland wordt er 
gezegd. De pakjes worden onder de kerstboom gelegd.
De wereld wordt kleiner. We reizen gemakkelijker naar 
verre streken. Eventjes leek dat door corona af te zwak-
ken, maar we hebben het reizen naar andere wereld-
streken weer opgepakt. Sinterklaas naar Spanje, de Kerst-
man vanuit Lapland. 

En de norbertijnen? Die volgden het voorbeeld. De abten 
reisden naar Rome om onder andere de paus te ontmoe-
ten. Onze abt doet daar verslag van. De paus sprak de 
abten van onze orde toe en verwees sterk naar het begrip 
‘duurzaamheid’. Zijn toespraak is ook te lezen in dit 
nummer van Berne. 
Ralf Bodelier verwijst terug naar deze ontmoeting tussen 
paus en prelaten. Hij schrijft  hiermee zijn laatste artikel. 
Ralf moet stoppen met het schrijven voor Berne van-
wege een te hoge werkdruk. Wij zijn hem zeer dankbaar 
voor wat hij ons meegaf in zijn serie artikelen en wensen 
hem veel geluk en wijsheid. 

De jongeren van de orde reisden naar de Abdij van 
Mondaye in Frankrijk. Gilbert Tobolewski heeft  het mee-
gemaakt en beschrijft  zijn ervaringen. De zusters van 
de orde kwamen samen in Sint-Catharinadal voor het 
uitwisselen van ervaringen. Dat was een hele organisa-
torische opgave voor de zusters van Oosterhout. 
Mieke van den Hoven maakte het mee en doet verslag. 
Fons en Margareth werken in de prachtige winkel van de 
zusters en vertellen ons wat hen drijft .

Al die reizen worden ons als cadeautjes gegeven, al of niet 
netjes ingepakt onder de kerstboom. 
Wat er zeker hoort te liggen is het boekje Kort gezegd van 
Theo Kennis. Een bundel gedichten van Andreas Knapp, 
vertaald en gebundeld en uitgegeven op de 
jubileum- en verjaardag van Theo.

Sinterklaas en ook Kerstmis voor een deel, is vooral een 
kinderfeest. De heilige Franciscus schreef in zijn psalm 15 
over het kijken door kinderogen. Thijs Moons werkte dit 
verder uit. Zeer toepasselijk in deze tijd van het jaar.
Blijft  er over: de kronieken en het nieuws uit de orde, 
wereldwijd en regionaal. Maar ik heb begrepen dat dat 
geen aanbeveling behoeft , want veel mensen lezen dat 
als eerste.

Wij wensen u veel leesvreugde.�
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