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Contactgegevens 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 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand Kopij 
uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat 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 

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 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). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. E-
Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties Koster-diaken Kees den Boer o.praem. 
E-mail: koster@abdijvanberne.nl 
of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer. 

Vrijwillige Kerkbijdrage E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne 
Onder vermelding van "Kerkbijdrage”. 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl 

mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
http://www.abdijvanberne.nl/
mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl
mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl
mailto:koster@abdijvanberne.nl
mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl
mailto:koster@abdijvanberne.nl
mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl
mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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Redactie Stukwerk. Email stukwerk@abdijvanberne.nl 
Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem, 
Frans van Baars. Martien van Iersel en Harry van de Ven. 

 
 

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud     van de artikelen. Zij behoudt zich het 

recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.  

INHOUD 

mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl
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PASEN BRENGT NIEUW LEVEN  
 
 

Als op zaterdagavond 8 april weer een nieuwe paaskaars de abdijkerk wordt 
binnengedragen staat op die kaars het getal: 2023 na Christus. Ook het jaar 
waarin wij keven is benoemd naar de verrezen Heer. Als je zoveel jaren 
nadien iemand zo’n centrale plaats blijft geven dan met het wel een grote 
inspirator zijn, dan moet het wel gaan om een betrouwbare bondgenoot, een 
gids door en voor het leven.  

En dat het God om mensen te 
doen is, had Jezus met de inzet 
van heel zijn persoon en zelfs 
zijn leven trachten duidelijk te 
maken. Dat het tussen mensen 
anders kan dan het meestal 
gaat, dat had Hij voorgedaan 
toen Hij het bleef opnemen voor 
de meest kwetsbaren, tegen 
een verhard godsdienstig 
systeem in. Dit conflict, met als 
uiteindelijke inzet een God die 

tot het uiterste om mensen geeft, kostte Hem zijn leven. Hij werd vermoord 
aan een kruis, zoals steeds gebeurde en gebeurt met de minsten. Dan 
wordt hoop telkens de bodem ingeslagen, dan wordt het stikdonker. 
In het evangelie van de paasnacht wordt gesproken van de steen welke 
toegang belemmert, die duisternis vasthoudt. En inderdaad van allerlei 
minder plezierige dingen kun je een loodzware steen op je hart krijgen. 
Maar in de paasnacht wordt gevierd, dat het donker en de duisternis, dat de 
steen die sluit en de toegang onmogelijk maakt, toch het laatste woord niet 
hebben. Zoals een klein vlammetje kan uitgroeien tot een zee van licht in 
onze handen, zo is er in het donker hoop gaan gloren in de harten van de 
vrouwen en de andere leerlingen van Jezus. Heel langzaam heeft zich 
onder hen het besef verspreid dat Jezus, met zijn manier van leven, niet 
klein te krijgen was. Het zou doorgaan, en het ging dood. De hoop won het. 
Die eerste christenen, met een steen op hun hart, werden opnieuw geboren: 
ze werden andere mensen, paasmensen, die in het donker opstaan en 
ondanks het donker verdergaan. 
Kunnen wij in die voetsporen gaan? Uit het evangelie weten we dat de 
vrouwen bij het graf stom geslagen waren en in angst en beven 
wegvluchtten van het graf. En nu wij, zo lijkt er gezegd te worden. Hoe gaan 
wij met dat nieuws van de opstanding om? 
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De nieuwe kaars van de paasnacht met het binnengedragen licht wil een 
teken zijn dat we niet verloren lopen, dat we elkaar tot warmte moeten zijn.  
In de paasnacht is ook het water van de doop nadrukkelijk aanwezig. Het 
water wordt gezegend. De hoge zeeën die geen mens bespaard worden, en 
we zeggen daarbij dat we er doorheen zullen komen. We besprenkelen 
elkaar met dat water. Als je niet bang bent voor het grimmige water, wordt 
het tot spetters die je verfrissen en zelfs iets vrolijks hebben. En stamelend 
nemen we dan grote woorden in de mond om ons te scharen in die rij van al 
die mensen voor ons en naast ons en die het ook geprobeerd hebben: te 
geloven dat het kan, licht in het donker, leven tegen de dood in. Opstaan 
tegen wat mensen kwaad doet en onnodig verdriet doet. Pasen vraagt dat 
wij opstaan uit het verlammende ideise dat geloven uit de tijd is, en samen 
kerk-zijn voorbij. 
Pasen vraagt dat we opstaan en het uitroepen. Symbolisch zullen we dat 
weer doen met de paasproclamatie, onze uitdaging voor vandaag en 
morgen. Mag zo het bewustzijn groeien, dat we als geloofsgemeenschap 
geroepen zijn tot zegen voor elkaar.  
Mag het voor ons allen een gezegend Paasfeest worden. 
 
Abdijkerkpastoraat, 
Abt Denis Hendrickx.   
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA                        

 

 

April 2023 
 

 
02 

Palmzondag. 
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

06 Witte Donderdag. 
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. 
Lector Karl Tax. 

 
19.00 

07 Goede Vrijdag.  

08 Stille zaterdag. Paaswake. 
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. 

 
 21.30 

09 Pasen. 
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
 10.30  
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2de Paasdag. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Hans Gilissen. 
m.m.v. Les Chanteurs Grégorièns. 

 
 10.30 

 
16 

2e zondag van Pasen. 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.  
Lector Anneke Steeghs. 

 
 10.30 

 
23  

3de zondag van Pasen. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
 10.30 

24  Bekering van Augustinus.  

25  Marcus Evangelist.  

26 Ludofus, norbertijn.  

29 Catharina van Siena, kerklerares.  

 
30 
 

4de zondag van Pasen. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Karl Tax. 

 
 10.30 

 

 

Mei 2023. 
 

03 Filippus en Jakobus, apostelen.      

 Dodenherdenking.  

05 Bevrijdingsdag.  

 
07 

5de zondag van Pasen. 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 
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ALLE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK TOT EN MET PASEN 2023 
 

ALLE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK TOT EN MET PASEN 2023  
 

Palmzondag 2 april.  
Metten en Lauden:  08:00 uur  
Eucharistieviering:  10:30 uur, voorganger: abt Denis Hendrickx.  
Vespers:                  18:00 uur  
 

Maandag 3 april.  
Als een gewone weekdag. 
 

Dinsdag 4 april. 
Metten en Lauden:  07:00 uur  
Eucharistieviering:  12:15 uur  
Boeteviering:           19:00 uur  
 

Woensdag 5 april.  
Als een gewone weekdag. 
 

Witte Donderdag 6 april. 
Metten en Lauden:  07:00 uur  
Middaggebed:         12:30 uur  
Eucharistieviering:  19:00 uur, voorganger: abt Denis Hendrickx. 
 

Goede Vrijdag 7 april. 
Metten en Lauden:      07:00 uur  
Middagdienst:             15:00 uur, gezongen Passie en Kruisverering.  
Meditatie bij het kruis: 19:00 - 21.00 uur, inloop met meditatieve muziek, 
                                                                 open voor kerkbezoekers. 
  

Stille Zaterdag 8 april. 
Metten en Lauden:  07:00 uur  
Middaggebed:         12:30 uur  
Paaswake:               21:30 uur, voorganger: abt Denis Hendrickx. 
 

Zondag 9 april Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer.  
Lauden:                   08:00 uur  
Eucharistieviering:  10:30 uur, voorganger: abt Denis Hendrickx.  
Vespers:          18:00 uur  
 

Maandag 10 april Tweede Paasdag m.m.v. Les Chanteurs Grégorièns. 
Metten en Lauden:  08:00 uur  
Eucharistieviering:  10:30 uur, voorganger: Peter Damen. 
Vespers:                 18:00 uur  
 

Na Tweede Paasdag zijn de vieringen weer op de gebruikelijke tijden. 
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ABDIJKERKPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK 

 
INZAMELING OP WITTE DONDERDAG 

 

 
 

Ook dit jaar zal er bij de viering op Witte Donderdag een inzameling 
gehouden worden voor Stichting Lichtpunt, die zich inzet voor de vele 
gezinnen in de regio die wat extra aandacht en ondersteuning nodig 
hebben. Dit werk is nog altijd heel erg nodig voor veel gezinnen die in stille 
armoede leven. Evenals vorige jaren willen wij een bijdrage leveren aan de 
pakketten, die zij ter gelegenheid van het paasfeest samenstellen en 
rondbrengen. U kunt uw bijdrage meebrengen naar de avonddienst op Witte 
Donderdag in de abdijkerk. Voor de goede orde vermelden we wat zoal de 
inhoud van de pakketten kan zijn: rijst, pasta, Brinta, pannenkoekenmix, 
witte/bruine bonen in blik of glas, blikken soep, pakjes droge soep, vis in 
blik, vruchten in blik of glas, koffie, thee, suiker, jam, hagelslag, paaseitjes, 
koekjes…  
 

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, hartelijk dank en Zalig Pasen! 
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MEDEDELINGEN  

 

ONTMOETEN 
 

Op de 2e zondag van de maand (9 april Pasen) en ook op de 4e zondag na 
de Eucharistieviering van half elf, bent u van harte welkom in de verwarmde 
Norbertuszaal van het abdijhuis. 
U kunt elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Wij vragen 
hiervoor een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.  
 

WERELDWINKEL 
 

De wereldwinkel Oss is in april op de 4de zondag (23 april) van de 
maand aanwezig., na de Eucharistieviering van 10.30 uur bij het 
koffiedrinken in de Norbertuszaal. Van harte aanbevolen.  
Dus niet op de 2de zondag (Pasen) 

 
 

Hulp voor de allerarmsten 

Laten we in deze vastenperiode met z’n allen een 
mooi bedrag bij elkaar brengen voor allerarmste 
kinderen in India.  
Onderstaande tekst wijkt af van het gedrukte 
aprilnummer van Stukwerk  

• U kunt uw bijdrage overmaken naar   
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
onder vermelding van project 402177  
(Let op het nummer van ons Eigen Doel project 
stond eerder verkeerd vermeld.)  

• U kunt doneren via het scannen van de QR-
code.  

• Of stop uw bijdrage in een envelop en 
deponeer deze in de brievenbus van de Abdij, Abdijstraat 49 in 
Heeswijk-Dinther onder vermelding van Solidair met India – 
Vastenactie 2023.  

De opbrengst van beide deurcollectes samen, in de abdijkerk op 5 en 23 
maart, bedraagt € 519,05.  
Ook is er via brievenbus e.d. tot nu toe nog €280,00 ontvangen. 
Onze hartelijke dank   
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID 
 

GERRIE KLOMP-KAMPEN. 
 
Geboren te Mill en Sint Hubert. 
2 april 1940.  
 
Overleden 25 februari te Heeswijk-Dinther, 
25 februari 2023. 
 
Uitvaartviering in de Abdijkerk, 
2 maart 2023. 
 
Begrafenis op het parochiekerkhof in Dinther. 

 
THELMA MOONEN - BÖCKEL 
Geboren te Semarang, 
15 juni 1937. 
 

Overleden te Heeswijk-Dinther, 
7 maart 2023. 
 

Uitvaartviering in de Abdijkerk, 
13 maart 2023. 
 

Overgebracht naar het crematorium in Uden. 
Ze wordt op hun trouwdag, 19 juni, bij haar man 
Jacques bijgezet. 
 
 
FRANCISCA VAN DE MOOSDIJK - DE LAAT 
 
Geboren te Dinther, 
2 januari 1927. 
 
Overleden te Heeswijk, 
7 maart 2023. 
 
Uitvaartviering in de Sint Servatiuskerk, 
15 maart 2023 met aansluitend  
begrafenis op het parochiekerkhof. 
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MIA SMULDERS - STEENBERGEN  
 
Geboren te ’s-Gravenhage, 
20 mei 1932. 
 
Overleden te Berlicum, 
10 maart 2023. 
 
Uitvaartviering in de Abdijkerk, 
18 maart 2023 met aansluitend begrafenis  
op natuurbegraafplaats “Maashorst” 
te Schaijk. 
 

 
 
 
 

 
DINY MANDERS – HAZELBERG 
 
Geboren te Veghel, 
18 maart 1938. 
 
Overleden te Heeswijk-Dinther, 
7 maart 2023. 

 
Uitvaartviering in de Sint Servatiuskerk, 
15 maart 2023 met aansluitend  
begrafenis op het parochiekerkhof. 
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TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

 

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL 
 
 
Het goede nieuws! 
 

 
   
Op 15 februari 
2023 zijn Yasaman Aryani en haar 
moeder Monireh Arabshahi vrijgelaten. 
Aryani deelde samen met haar moeder 
op Internationale Vrouwendag 2019 
witte bloemen uit aan vrouwelijke 
treinpassagiers. Ze droeg daarbij geen 
hoofddoek. Een video van haar actie 
ging viraal. Niet veel later werd ze 
gearresteerd. 

 

Op 31 juli 2019 kreeg Yasaman Aryani te horen dat ze veroordeeld was tot 
16 jaar cel, waarvan ze ten minste 10 jaar moet uitzitten. Haar moeder 
kreeg dezelfde straf. In 2020 bracht het gerechtshof van Teheran de straf 
terug tot 9 jaar en 7 maanden. Daarvan moesten ze 5,5 jaar uitzitten. Nu 
zijn ze vervroegd vrijgelaten. Voor meer informatie 
https://www.amnesty.nl/actueel/goed-nieuws-in-iran-zijn-yasaman-aryani-
en-haar-moeder-vrijgelaten   
 

Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer! 
De prominente Belarussische activist Ales Bialiatski is op 3 maart 
veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. De autoriteiten willen hem de mond 
snoeren. Bialiatski is een van de voorvechters van mensenrechten en 
democratie in Belarus. Hij ontving in 2022 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij 
zat al eerder 3 jaar in de gevangenis voor verzonnen aanklachten van 
belastingontduiking. 
Laat Ales weten dat je hem steunt. 
Stuur een digitale kaart: https://www.amnesty.nl/acties/groetenkaart-
belarus-bialiatski  
  

AMNESTY INTERNATIONAL 

https://www.amnesty.nl/actueel/goed-nieuws-in-iran-zijn-yasaman-aryani-en-haar-moeder-vrijgelaten
https://www.amnesty.nl/actueel/goed-nieuws-in-iran-zijn-yasaman-aryani-en-haar-moeder-vrijgelaten
https://www.amnesty.nl/acties/groetenkaart-belarus-bialiatski
https://www.amnesty.nl/acties/groetenkaart-belarus-bialiatski
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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. 
 
 

 

 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 
 
  

CARITAS 

mailto:caritaspetrus@gmail.com
http://www.caritasuden.nl/
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

Nadere informatie, een uitgebreide toelichting en inschrijfprocedure vindt u 
op de website van de Abdij van Berne: www.abdijvanberne.nl onder de 
rubriek actueel - agenda. Korte informatie staat vermeld in de folder: 
Activiteiten voorjaar 2023  
 

 
3 april: Workshop mantra zingen  
Door Hanny van Doren:  
Mediatief mantra zingen. 
 

3-5 april: Retraite.”Op reis door je leven met 
workshops’’. 
 

15 april: Inspiratiemiddag: Geloof en Duurzaamheid.  
 

18-21 april: Midweek: Vrij zijn van … Om vrij te zijn 
voor …  
 

28-30 april: Weekend: Chi Qigong en andere 
vormen van meditatie. 
Een nieuw begin. 
 

6 mei: Vijftig Nederlandse en Vlaamse dichters, 
romanschrijvers, geestelijken, religieuzen en andere 
Gezelle-kenners. 
Estafettelezing Guido Gazelle. 
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BERNE ABDIJCONCERTEN  

 
7 mei:  Berne Abdijconcert door Willeke Smits. 
 

Willeke Smits is organist van de Hooglandse Kerk (Leidse 
Binnenstadsgemeente) in Leiden. Ze is de vaste bespeler van het 
monumentale De Swart-Van Hagerbeerorgel en het laat 19e-eeuwse 
Father-Willisorgel. Ook is ze de vaste begeleider van de Leidse Cantorij 
o.l.v. Hans Brons. 

Willeke is als ambassadeur van het orgel actief als concertorganist in 
binnen- en buitenland, waarin een uitdagende programmering, die uitgaat 
van het karakter van het instrument centraal staat. Daarnaast is ze actief als 
docent en muzikaal coach van jong tot oud, waarbij de weg naar muzikaal 
speelplezier het doel is.  

U bent van harte welkom bij dit abdijconcert van Willeke Smits op 7 mei a.s.! 

Praktische informatie: 

Wat: Orgelconcert door Willeke Smits. 
Datum: 7 mei 2023. 
Aanvang: 16.00 uur 
Locatie: Abdijkerk, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther. 
Entree: €10,00. 
Aanmelden: Hoeft niet. 

 

 

 

BERNE MEDIA 
 

Zie ook www. abijvanberne.nl tabblad actueel 
        en www.berneboek.nl 
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TOT ELK GOED WERK BEREID  

  
In gesprek met:  

 

Hans Gilissen 
  

Geboren te Gennep 20-7-1957.  
Gehuwd en 2 volwassen kinderen en een 
kleinkind.  
Heeft bestuurskunde gestudeerd aan de 
Universiteit van Enschede.   

  
Dat Hans met de Abdij van Berne in 
contact is gekomen en er een hechte band 
mee heeft, is niet zo heel toevallig. Zijn 
contact dateert van 1957. Hans is geboren 
in Gennep, naast het stadhuis in de kamer 
achter het hoekbeeld van Norbertus dat als 
hoeksteen in zijn geboortehuis is 
gesitueerd.  

Veel jaren daarna, in ca. 2015, toen Hans nog burgemeester van Venray 
was, werd er door een veelheid aan werkzaamheden, een groot beslag 
gelegd op Hans. Hij had een behoefte aan rust en zelfreflectie om tot het 
inzicht te komen ‘hoe nu verder’. Ook de vele neventaken en functies bleven 
een beroep op hem doen. Vandaar dat hij even kwam ´uitblazen´ op de 
abdij van Berne.   
Nadat hij in 2004 burgemeester van Laarbeek werd, volgde in 2010 zijn 
benoeming in Venray waar hij tot 2020 bleef. Daarna was hij bestuurder bij 
de rechtbank in Limburg, actief bij het IVN als voorzitter van de Raad van 
Toezicht, actief als lid van de economische commissie van abdij Rolduc in 
Kerkrade en ook lid van het parochiebestuur Oirschot e.o. Hans volgt, naast 
deze en nog andere niet vermelde activiteiten, colleges theologie die t.z.t. 
zouden kunnen leiden tot de functie van diaken.   
Hans ervaart sinds zijn eerste kennismaking met de Abdij van Berne, een 
innerlijke rust en weldadige stilte, die hem verrijkt in zijn behoefte om 
antwoord te vinden op allerhande vragen omtrent de diepgang van het 
leven. Daarbij voelt hij zich ook geïnspireerd door geloofsoverwegingen, die 
ook tot uitdrukking worden gebracht door de Eucharistievieringen met de 
door hem zeer gewaardeerde overwegingen. Dit is de voornaamste reden 
dat hij trouw is gebleven aan de Abdij van Berne. Iedereen is er welkom, 
conform een van de essenties van ons geloof.   
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Zo willen de bewoners van de Abdij ook de hand reiken aan allen van goede 
wil, ongeacht afkomst of achtergrond.  
De meeste kerkgangers zullen Hans kennen als de lector, die ons met zijn 
diepe gebronsde stem de lezingen in goed verstaanbare woorden 
voorhoudt. 
Hans omarmt de rust en de sfeer van het klooster en heeft zijn persoonlijke 
geloofsbeleving kunnen verdiepen. Geloof, de natuur en de mens als 
nederig onderdeel van de schepping komen hier samen.   
Hij wijst hierbij op vier ankerpunten:  
-Dankbaarheid voor de schepping en de medemens, die hiervan onderdeel 
uitmaakt. Zonder medemens is mens-zijn niet mogelijk.  
-Bewustzijn van je tekortkomingen en de mogelijkheid om je hiervan bewust 
te zijn en eraan te werken.  
-Openstaan voor de schoonheid van alles wat leeft.   
-Geven en vergeven in stilte aan jezelf en aan je medemens.  
Hans maakt zich soms zorgen over de kritische kwetsbaarheid waarin 
geloofsgemeenschappen en met name kloosters zich vandaag de dag 
bevinden. De vraag dringt zich op hoe mensen te bereiken om de waarde, 
de kracht en de schoonheid van het geloofsleven aan hen over te dragen, te 
doen beleven waardoor de waarde en de zin van het monastieke leven ook 
en met name bij jongeren betekenis gaat krijgen. Maar in zijn ogen moeten 
we optimistisch blijven. Dit gaat goedkomen.  
Het zou in ieder geval goed zijn om ons daarmee bezig te houden en ons in 
te spannen om jongeren hiervoor te enthousiasmeren.   
We mogen met Hans hopen en proberen een bijdrage te geven de waarde 
en de essentie van het geloof voor te leven en over te dragen aan onze 
naasten en met name aan jongeren die dit gedachtegoed als persoon en in 
gemeenschap met gelijkgestemden al- of niet in geloofsgemeenschappen te 
handhaven en uit te breiden.  
  
Bedankt Hans voor jouw inzet en je zeer persoonlijke bijdrage voor dit 
gesprek.  
  

Frans van Baars.  
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WE SLUITEN HET BOEK VOORGOED… 
 

Incidenteel plaatst de redactie een artikel wat niet direct thuishoort in het 
abdijkerkblad. De inhoud heeft dan altijd wel zijdelings met de abdij van 
doen (gehad). Zo zijn er in het verleden via de abdijbibliotheek veel boeken 
aan de stichting PEP aangeleverd. Bij deze vestigt de redactie voor de 
laatste keer uw aandacht op de boekenmarkt van PEP.  

Redactie 
BERNHEZE - Stichting Pep-projecten Bernheze houdt op 1 en 2 april haar 
laatste boekenmarkt in de dagkerk in Heesch. 
Jarenlang heeft de stichting boekenmarkten in 
Loosbroek en Heesch georganiseerd met hulp 
van vele vrijwilligers.  
De boeken die op de boekenmarkten te koop 
waren, werden vanuit de opslagruimte met 
vrachtwagens en/of aanhangwagens naar de 
locaties gebracht. Schragen werden vervolgens 
opgesteld en dozen werden uitgepakt om na 
afloop van de markt in omgekeerde volgorde te worden herhaald. 
Stichting Pep-projecten Bernheze heeft mede door de opbrengsten van 
deze boekenmarkten projecten in het werkgebied van de provincie Vrancea 
(Roemenië) kunnen uitvoeren/ondersteunen. Ook voor de opvang van vele 
Oekraïense vluchtelingen in Roemenië heeft Stichting Pep-projecten 
Bernheze onlangs een bijdrage aan het Rode Kruis geleverd. 
Naast boekenmarkten organiseerde Stichting Pep-projecten Bernheze 
onder andere ook sponsordiners (binnenkort de laatste), kerstactiviteiten en 
activiteiten voor vormelingen. Stichting Pep-projecten Bernheze verzamelde 
materialen in voor boeren, scholen, ziekenhuizen en bejaardenhuizen in het 
werkgebied. Ook een vuilniswagen en twee brandweerwagens werden, 
nadat ze opgeknapt waren, naar Roemenië gebracht. 
Hopelijk vinden veel bezoekers de weg naar de laatste boekenmarkt. Er zijn 
strips, romans, kinder-, oorlogs-, hobby-, streekboeken te koop. Ook zijn er 
speciale geprijsde boeken.  
Stichting Pep-projecten Bernheze heeft de prijzen aangepast, zodat 
iedereen voordelig met stapels boeken de deur uit kan gaan. 
Plaats: Dagkerk Heesch 
Zaterdag 1 april van 9.30 tot 16.00 uur 
Zondag 2 april van 9.30 tot 15.00 uur     Entree € 1,-. 
Stichting Pep-projecten Bernheze bedankt iedereen die boeken heeft 
aangeleverd voor de verkoop. Vanaf heden kunnen er geen boeken meer 
worden aangeleverd.                                    Bron: De Mooi Bernheze Krant 22 maart jl.  
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Werkgroepen                          ✪ 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. 

Participanten Contactpersoon: Nel van Doornik. 
E-mail: participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de 
Abdij van Berne 

Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
E-mail: vrienden@abdijvanberne.nl. 

Website: www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne. 
Orgelkring 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 

Berne Anders Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Contactpersoon Cobi Voskuilen 024-37.81.672 
E-mail: ruach@abdijvanberne.nl 

Stichting Vrienden van 
Bandra East 

 
 

Stichting 
Solidair met India 

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. 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. 
E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
Info: www.berneboek.com 

Boekhandel Berne Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. 
Ook open op zondag na de Eucharistieviering. 
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