STUKWERK
Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne

Jaargang 38, januari 2020 nr. 1

Contactgegevens

Stukwerk

Abdijkerkpastoraat

Vieringen weekdagen

Vieringen zondagen

Bijzondere vieringen

Misintenties

Vrijwillige Kerkbijdrage

Gastensecretariaat

Abdij van Berne
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-299.299
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 en vrijdag 09.00 - 15.00 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag 14.00 - 15.00 uur
e-mail: gastenbroeder@abdijvanberne.nl
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Redactie Stukwerk:
Abt Denis Hendrickx o. praem, Kees den Boer o. praem, Frans van Baars,
Martien van Iersel en Harry van de Ven.
E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl
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DROMEN VAN MORGEN MET NIEUWJAAR
Als een jaar wisselt, als je de ene periode afsluit en aan het begin
staat van een nieuwe tijd dan kijk je nogal eens terug op wat was en
je probeert (on)mogelijkheden voor de toekomst voor de geest te
halen. Onlangs las ik in een opiniërend artikel van Luk Vanmaercke
dat het de Westerse mens zou ontbreken aan grote dromen.
In de laatste helft van 2019 gold en in de eerste helft van 2020 geldt
dat in delen van ons land wordt stilgestaan bij 75 jaar bevrijding.
Maar wat betekent dat? We dromen niet van vrede, want ze is er al
75 jaar. We dromen niet van een beter bestaan, want de meesten
onder ons leven in welvaart. We dromen niet van verre
ontdekkingen, want de hele wereldbol is al in kaart gebracht. We
hebben zoveel bereikt en verworven, dat we vooral willen behouden
wat we hebben.
Waarover dromen we vandaag? Zijn er nog grote projecten of
wensen waar rond de bevolking zich kan verenigen? De klimaatstrijd
zou die rol kunnen spelen, maar creëert tot nu toe vooral angst voor
wat komen gaat. Ja, we zijn haast collectief blij, dat het jonge meisje
Greta wordt uitgeroepen tot persoon van het jaar, maar toch. We zijn
bang voor migratie, we voelen ons machteloos tegenover de
internationale economie, we krijgen moeilijk vat op extremisme en
terreur en we twijfelen over de toekomst van onze pensioenen.
In mijn opsomming tot nu toe ontbreekt een belangrijk element.
Velen verloren God. De ultieme zingeving in het leven, de
overtuiging dat we als mens onvoorwaardelijk gewenst en bemind
zijn door een hogere kracht, verdampte. Een gemeenschappelijk
geloof maakte plaats voor een individuele zoektocht naar betekenis,
soms zelfs naar een leven dat nog louter materiële zaken najaagt.
Ooit waren op zondag – en zeker op grote feestdagen – de winkels
dicht en de kerken open, nu is het steeds vaker andersom.
Deze redenering lijkt op doemdenken en dat doet geen recht aan
wat je ook rondom je heen kunt zien. De mens is het dromen zeker
niet verleerd. Velen hopen op een wereld die vredevoller,
rechtvaardiger, duurzamer en menslievender is.
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Als Christelijke geloofsgemeenschap kunnen we nog iets
nadrukkelijker toevoegen. Onze ultieme droom hoeven we immers
niet uit te vinden, hij is er al. Christus roept ons op om mee te
bouwen aan het Rijk Gods. ‘Uw rijk kome’, bidden we in het Onze
Vader. We formuleren dat niet als vraag, maar als stellige
overtuiging. Dat Rijk Gods is niet enkel een verre
toekomstverwachting, het is hier en nu een opdracht.
Zijn rijk wordt niet gestuurd door winstbejag, egoïsme of
materialisme.
Die droom wens ik ieder toe aan het begin van een nieuw
kalenderjaar. Want als wij, christenen, het dromen verleerd zijn, wie
zou het dan nog wel kunnen?

Abt Denis Hendrickx o.praem.
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA
Januari 2020
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12
14

19
24
25
26

Openbaring des Heren – Drie Koningen.
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.
Lector Hans Gilissen.
Doop van Jezus.
Voorganger prior Frank van Roermund o. praem.
Lector Anneke Steeghs.
Petrus Donders.
18-25 januari GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID
2e zondag door het jaar.
Voorganger Peter Damen o.praem.
Lector Henriëtte Ausems.
Oecumenische viering zie pagina 10.
Bekering van de apostel Paulus.
3e zondag door het jaar.
Voorganger Piet van Dongen o.praem.
Lector Henriëtte Ausems.

Februari
Opdracht van de Heer: Maria Lichtmis.
02 Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.
Lector Karl Tax
02 Begin van het conventsleven in Heeswijk 1857

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK
Kopij voor het februari nummer s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail,
uiterlijk donderdag 23 januari !!!!! inleveren.
E-mailadres: stukwerk @abdijvanberne.nl
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MEDEDELINGEN
ONTMOETINGEN
Op zondag 12 januari en op zondag 26 januari kunt u elkaar, na de
Eucharistieviering, ontmoeten in de Norbertuszaal van het abdijhuis.
Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom!
WERELDWINKEL
Op de 2 zondag van de maand, 12 januari, is na de
Eucharistieviering van 10.30 uur, de wereldwinkel geopend.
Heeft u specifieke wensen, neem dan vooraf contact op met
Mientje Koenen, tel 0644537310.
E-mail: mientje.koenen@kpnplanet.nl
U kunt ook contact opnemen met de waarnemend voorzitter,
Anke van Rijswijk, tel 0634254915.
E-mail: wereldwinkel.nistelrode6@gmail.com.
de

OPBRENGST DEURCOLLECTES
De deurcollectes op de 2 e en 4e zondag van de Advent in de
abdijkerk, t.b.v. van het adventproject, bedragen €420,60.
Hartelijk dank.
JUBILEA IN 2020
Titus de Kemp
70 jaar priester
04 augustus
Jan Terlingen
65 jaar priester
07 augustus
Theo van de Vossenberg
65 jaar priester
07 augustus
Simon van Osch
75 jaar professie
17 september
Jan Terlingen
70 jaar priester
17 september
Jan Nabuurs
65 jaar professie
17 september
Liesbeth Dercksen
25 jaar professie
04 oktober
Frank van Roermund
12½ jaar priester
29 december
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID
Annie van de Wijgert -.van den Tillaart.

Geboren te Sint-Michielsgestel,
6 februari 1941.
Overleden te ‘s-Hertogenbosch,
22 november 2019.
Afscheidsviering in de
Abdijkerk Abdij van Berne,
28 november 2019.

Jan de Hond.
Geboren te Grave,
31 mei 1927.
Overleden te
Berlicum, 11 december 2019.
Afscheidsviering in de
Abdijkerk Abdij van Berne,
17 december 2019.
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Tine Tettero – van der Heijden.
Geboren te ’s-Gravenhage,
9 oktober 2008.
Overleden te Heeswijk-Dinther,
21 december 2019.
Uitvaartviering in de abdijkerk
Abdij van Berne.
27 december 2019.

NIEUWJAARSWENS

We wensen jou voor 2020 een nieuw jaar toe,
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig!
Redactie van Stukwerk
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AGAPÈ VIERING
In de week van gebed voor de eenheid van de Christenen vieren we
weer de inmiddels traditionele Vesper in het kerkgebouw van onze
Protestantse kerk aan de Kerkstraat, samen met de mensen en
gasten van de Abdijgemeenschap.
Dit keer iets anders opgezet dan andere jaren.
We zullen de
Vesper
beginnen met
een
zogenaamde
Agapèmaaltijd
in de Ark.
Daar starten we
mee om 18.30
uur.
Aansluitend (zo rond 19.15 uur) is er dan de Vesper in onze kerk.
Misschien vraagt u zich af: wat houdt zo’n Agapèmaaltijd eigenlijk
in? Nou, daarvoor moet je teruggaan naar de eerste
christengemeente. Je leest daarover in Handelingen 2.
Ze kwamen bij elkaar thuis en iedereen bracht eten en drinken mee
en gaf dat af om samen te delen.
Tijdens de maaltijd werden ervaringen uitgewisseld en verhalen
verteld over het leven van Jezus.
En vooral over hoe Hij mensen stimuleerde elkaar tot naaste te zijn.
Het is dus een maaltijd waarin de onderlinge verbondenheid tot
uiting komt.
Overigens betekent het woord agapè: liefde(gave).
Wij willen dus ook een Agapèmaaltijd houden.
Over de precieze praktische invulling hoort u nog meer.
Er zal, omdat we geen idee hebben hoeveel mensen zullen
deelnemen, door ons voor een eenvoudige maaltijd gezorgd worden.
Dat eten we dan van de gemeenschappelijke schaal.
Dat lijkt me inhoudelijk en praktisch het beste.
We zullen er ook in de plaatselijke pers over publiceren en
mensen vragen zich op te geven voor de maaltijd.
Die vraag geldt ook voor jullie als Abdijgemeenschap.
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Maar ik vraag u nu al:
Noteer 24 januari 18.30 uur vast in uw agenda.
Ik reken op uw komst.
WENS VOOR DE ZIEKEN
Het Licht van Kerstmis is nog niet gedoofd in ons hart,
bij mij klinken nog regels uit een vers, over de jonge moeder Maria,
vlak voor de geboorte van haar Kind,
“die nacht daar in die stal….
Geen een om in jouw nood bij jou te staan,
Heb jij geweet dat Hij alleen,
Gethsemanee zou binnengaan?”
De Zuid-Afrikaanse dichter brengt Moeder en Kind direct al bij
elkaar.
De Heer, alleen in de Hof van Olijven, de angst voor wat komen
gaat,
Zijn beste vrienden laten het afweten, zijn in slaap gevallen…
Eenzaamheid, hoe bitter...
Ik herinner me dat ik als kind heel blij was
dat er toen voor Jezus een Engel kwam om Hem te troosten
Alleen zijn, vol zorgen, hoe moet het verder…
Eenzaamheid, niemand om je nabij te zijn wanneer je tobt.
Ook jonge mensen kunnen eenzaam zijn.
Laten we attent zijn en aandacht hebben voor elkaar.
Wensen we onze zieke en eenzame medemensen toe dat zij
mensen mogen treffen die kunnen luisteren en meeleven,
die een Engel kunnen zijn in hun eenzaamheid.
En natuurlijk is er een wens voor alle zieken
en voor iedere lezer van STUKWERK:
Een blij en gezegend Nieuw Jaar!
namens de Bezoekgroep
Joke J.M.
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THEMA-AVOND RING EN BISDOM ’S-HERTOGENBOSCH:
Kerken willen mensen samenbrengen
Dirk de Wachter en Yvonne Zonderop helpen zoeken naar een
zinvol leven.
De Protestantse en Rooms-Katholieke kerken in het bisdom Den
Bosch ontvangen de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter en
journaliste Yvonne Zonderop op maandag 20 januari 2020 in de
Grote Kerk van Den Bosch. Thema is ‘De druk van geluk – zoektocht
naar een zinvol leven’. Dirk de Wachter publiceerde in oktober zijn
boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ en vertelt daarin hoe
obsessioneel we op zoek zijn naar geluk. Die zoektocht doen we
individueel, waardoor we steeds moeilijker kunnen omgaan met wat
ons ongelukkig maakt. De ware zin van het leven ligt in de
verbinding met de ander. Journaliste Yvonne Zonderop ziet een
hernieuwde functie voor geloofsgemeenschappen, wanneer zij weer
stilstaan bij de verbindende verhalen, die ons allemaal gevormd
hebben in onze cultuur. Zij vertelt daarover naar aanleiding van haar
boek ‘Ongelofelijk. De comeback van religie’.
De avond begint om 19.00 u met een Vesper in de SintJanskathedraal. Wie mee wil zingen in het projectkoor, kan zich nu
al opgeven bij ericascheenstra@gmail.com en zich op 20-1 melden
om 18.00 u. in de zijkapel van de Sint Jan aan de Choorstraat.
De lezingen en het gesprek erover beginnen om 20.00 u. in de Grote
Kerk, Kerkstraat 20, Den Bosch. Entree is gratis. Er is een collecte
ter bestrijding van de kosten.
Let op: vanwege de te verwachte toeloop is aanmelding
noodzakelijk. Aanmelding kan online via ticketl.ink/geluk (en niet bij
bovengenoemd mailadres), waarna u een ticket per mail krijgt
toegestuurd. Aanmelding is gratis (enkel ticket- en transactiekosten).
Reserveer snel, want op=op.
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TE DOEN GERECHTIGHEID

Op 8 december 2019 werd bij de koffie na de mis de jaarlijkse
schrijfactie van Amnesty International gehouden.
Die acties hebben echt zin. Een gewetensgevangene wordt
vrijgelaten, iemand die was ‘verdwenen’ duikt weer op, een zieke
gevangene krijgt medische verzorging, een geïsoleerde gevangene
krijgt bezoek van familie of een advocaat, een doodvonnis wordt
omgezet of uitgesteld of discriminerende wetten worden aangepast.
Deze keer gaat er ook post naar slachtoffers zelf. Bemoedigende
tekst in de vorm van een kaartje dat via Amnesty International
rechtstreeks naar bijvoorbeeld naar Magai Natiop in Zuid-Sudan
wordt gezonden. Een opsteker die steeds weer geweldig effectief
blijkt te zijn.
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Als abdijkerk bezoekers hebben we ook dit jaar goed ons best
gedaan: van de 150 groetenkaartjes zijn er 113 meegenomen of ter
plaatse geschreven. Nu al een zinvolle actie dus, bedankt!
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, Thomas Sanders

CARITAS

Geef uw textiel, kleding en schoenen een tweede kans. U helpt er
anderen mee en maakt op deze manier de afvalstroom kleiner, en
dat is weer goed voor het milieu!
Een aanzienlijk deel van de verworven goederen worden verzonden
naar landen waar de nood hoog is. Daarnaast worden deze
goederen verdeeld in Uden en omgeving aan minderbedeelden,
door middel van de kledingbank.
Stichting Caritas St. Petrus heeft zijn opslag in de voormalige
Piuskerk en is van maandag t/m zaterdag geopend van
9:00 tot 12:00 uur. Op deze locatie wordt alles gesorteerd en gereed
gemaakt voor verzending en verdeling.
Hebt u een bijdrage voor Caritas, dan kunt u uw spullen neerzetten
op de verzamelplek achter in de abdijkerk. Ook kunt u op
bovengenoemde tijden uw spullen afgeven in Uden in de Piuskerk.
Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage, in het bestrijden van
armoede in Uden en omgeving en in de rest van de wereld!
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, Emke Jansma.

14

AMNESTY INTERNATIONAL
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL
Schrijfactie China: Executie dreigt voor
Oeigoerse academicus.
De Oeigoerse Tashpolat Tiyip,
academicus en directeur van de
universiteit van Xinjiang, verdween in
2017. De Chinese autoriteiten
Tashpolat Tiyip
veroordeelden hem in het geheim voor
‘separatisme’: hij zou streven naar afscheiding van de Chinese
provincie Xinjiang. Het is niet bekend waar Tiyip wordt
vastgehouden. Er zijn zorgen dat hij elk moment kan worden
geëxecuteerd.
Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 februari 2020 naar de autoriteiten in China. Roep hen
op om Tashpolat Tiyip niet te executeren en hem onmiddellijk vrij te
laten, tenzij er bewijs is dat hij een internationaal erkend misdrijf
heeft gepleegd. Voor meer informatie:
https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-china-executie-dreigt-vooroeigoerse-academicus
Het goede nieuws! Wat er bereikt is:
De rechter heeft geoordeeld dat de
Amerikaanse hulpverlener Scott Warren
niet schuldig is aan het helpen van twee
migranten zonder papieren. Amnesty
International vindt het criminaliseren van
humanitaire hulp een aanval op de
mensenrechten en vroeg om alle
aanklachten tegen Scott Warren te laten
vallen. Voor meer informatie:
Scott Warren
https://www.amnesty.nl/actueel/vrijspraakamerikaanse-hulpverlener-scott-warren
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, Gabriël Roes.
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UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ
Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden,
kosten, opgave en verdere praktische informatie): Zie
www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdij van Berne
Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op
“agenda”.
12 januari: Film ‘Shadowlands (1993).
Spirituele filmmiddag met Tjeu van den Berk.
Praktische informatie:
Datum: zondag 12 januari 2020.
Aanvang: 14.00 uur.
Kosten: € 10,- (te betalen aan de zaal).
Locatie: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther.
Reserveren kaarten: via berneanders@abdijvanberne.nl
Zie ook www.abdijvanberne.nl
24 januari:Themaweekend
‘Doe eens gek, dan doe je al normaal genoeg’
Praktische informatie
Waar: Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk Dinther.
Wanneer: vrijdag 24 januari 19.30 uur – zondag
26 januari 15.00 uur.
Max. aantal deelnemers: 12.
Informatie en aanmelding:
Per mail of telefonisch:
– Annemieke Oost, info@dailypilgrim.nl, 06 14 13 17 57
– Jennecke Stradmeijer, jennecke@koantraining.nl, 06 47 41 05 05
Zie ook www.abdijvanberne.nl
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30 januari: Weekend ‘Spanning – spannend – ontspannen’
Een lang weekend voor mensen van 18-35 jaar
in de Abdij van Berne
Praktische informatie:
Wanneer: donderdag 30 januari 2020 (vóór
18.00 uur) tot zondag 2 februari 2020 in de
middag.
Waar: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD
Heeswijk-Dinther.
Kosten: € 100,- volpension.
Informatie: Joost Jansen, norbertijn, j.jansen@abdijvanberne.nl
Aanmelden: secretariaat@abdijvanberne.nl
Zie ook www.abdijvanberne.nl
1 februari Retraitedag ‘Uit je hoofd, in je lijf’
Praktische informatie
Plaats: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther
Datum: Zaterdag 1 februari 2020
Tijd: 10–16 uur
Begeleiding: Ton Roumen
(www.bezinnen.com) 06 307 101 36
Aanmelden en info:
www.bezinnen.com/events/retraitedag-uit-je-hoofd-in-je-lijf-heeswijk1-februari-2020
of secretariaat@abdijvanberne.nl; 0413 299299
Prijs: € 59 – inclusief lunch, koffie en thee
Zie ook www.abdijvanberne.nl
7 februari Weekend Yoga, intuïtief schrijven en schilderen
Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther. Begin 14.00
uur.
Het programma:
Vrijdagmiddag:
wandel/schrijfmeditatie/schilderles.
Vrijdagavond: rondleiding in de Abdij.
Zaterdagochtend: yoga/schrijven/schilderen.
Zaterdagmiddag: schilderen in de tuin bij goed weer (bij slecht weer
schilderen we binnen).
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Zaterdagavond: dansende yoga.
Zondagochtend: yoga/schilderles.
Je kunt je tot begin januari aanmelden via de website van
www.abstractschilderen.nl of secretariaat@abdijvanberne.nl
De nieuwe activiteitenfolder voor het eerste half jaar 2020 zal bij
dit nummer of bij het komende februarinummer worden
bijgesloten.
Wilt u de folder dan bewaren. In Stukwerk worden de
activiteiten dan enkel nog aangegeven. Uitgebreide informatie
vindt u altijd op de site van de abdij zoals hierboven
aangegeven.

PARTICIPANTEN ABDIJ VAN BERNE
In gesprek met Cobi Voskuilen
Geboren 27 mei 1946 te Apeldoorn.
Woont in Nijmegen.
Gehuwd heeft drie kinderen en zes
kleinkinderen.
Participant vanaf 7 november 1994.
Medewerker gastenwerk.
Lid redactie tijdschrift Berne.
Lid Ruach.
Ruach is een groep van 14 personen
onder wie 3 norbertijnen, die 6 maal
per jaar in de abdij samenkomen
voor een bezinningsdag.
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Cobi komt uit een gezin van 4 kinderen. Vader was
belastingambtenaar en door zijn functie is het gezin zeven maal
verhuisd. Na de middelbare school heeft ze de kweekschool in
Amersfoort gevolgd en tijdens de periode dat ze de hoofdakte
volgde, ontmoette ze haar toekomstige echtgenoot in een stage bij
een ZMLK-school. Ze trouwden in Bussum en Cobi moest haar
baan in het onderwijs opgeven. Ze kregen drie kinderen. Intussen
waren ze vanwege het werk van haar man naar de wijk Dukenburg
in Nijmegen verhuisd. Cobi wilde weer in het onderwijs werken en
solliciteerde in 1978 naar een baan in het basisonderwijs als
invalster en later naar een (deeltijd)baan. Ze kon er beginnen en in
1980 kochten ze een huis in Lindenholt in Nijmegen waar ze zijn
blijven wonen. Al in een vroeg stadium kwam ze in contact met
pastor Theo van Grunsven van de parochie Johannes en Jacobus.
Deze huisde samen met de Hervormde en Gereformeerde kerk in de
Ontmoetingskerk in Nijmegen. Het was vooral Theo van Grunsven
die haar stimuleerde om haar kennis en kunde uit te breiden ten
dienste van ontmoetingen met mensen in de parochie. Hij vond ook
dat leken als voorganger In vieringen kunnen optreden. Cobi voelde
zich zeer gemotiveerd mede door de inspirerende begeleiding van
de bekende dr. Thomas Quartier OSB.
Er volgden veel groepsbijeenkomsten en Cobi volgde ook
deelprogramma’s theologie op de universiteit van Nijmegen. Alle
activiteiten die de leken in de kerk konden en wilden uitvoeren, w.o.
uitvaartdiensten, woord- en communiediensten, werden naar inhoud
en vorm besproken. ‘We leerden dat het hierbij van groot belang is
te beseffen hoe het met je eigen geloofsbeleving is en vooral ook
hoe het geloofsgevoel is van de mensen voor wie je je als leek
dienstbaar wilt opstellen. We leerden om de taal van de mensen te
spreken en te verstaan om o.a. ook namens de achterblijvenden
tijdens een uitvaartdienst te kunnen spreken’. Cobi is zeer dankbaar
voor deze periode, vooral voor de ruimte en vrijheid die zij en haar
collegae kregen om het geleerde in praktijk te brengen.
In 1985 kwam ze in contact met vrouwen in geloofsgroepen en
hoorde over de abdij in Heeswijk, waar een serie bijeenkomsten
werd gehouden over het thema ‘vrouwen en geloof’. Ze ontmoette er
Joke Verkuijlen en Wil van der Heijden die deze thema’s
begeleidden. Over de vraag ‘Wat kunnen vrouwen eigenlijk nog
geloven’, werd een weekend gegeven dat Cobi intens raakte.
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Parallel daaraan bespraken ze in de parochie het boek van Ad de
Keijzer: ‘Ga met ons jouw weg ‘. ‘Samen kregen we een ander beeld
op ‘vieren’ en beseften dat Christus de gemeenschap bij elkaar roept
en dat priesters een deel van die gemeenschap zijn. We leerden die
gemeenschap op waarde schatten’. ‘God roept ons op om zelf
scheppend te zijn en zo deel te hebben aan de schepping, die nooit
statisch is maar altijd in beweging en ons uitnodigt actief te zijn in de
vervolmaking van die schepping waarvan we zelf deel uitmaken’.
Het was in 1989 dat Cobi zelf groepen ging begeleiden in het
abdijhuis. Met name en tot op de dag van vandaag begeleidt Cobi
groepen van vrouwen die zijn misbruikt. Tijdens haar eigen
misbruikverwerking heeft Cobi een proces ondergaan, waardoor zij
ten volle kan begrijpen wat het betekent voor vrouwen die met
misbruik te maken hebben gehad. In deze weekenden komen
vrouwen samen om elkaar een hart onder de riem te steken in het
proces dat ze aangaan. Waren het vroeger veel ouderen van 70, 80
jaar, die het geheim van het misbruik niet mee het graf in wilden
nemen, tegenwoordig zijn de deelnemers veel jonger. Maar voor
allen geldt dat hun diepste zelf hen is ontnomen.
Het is ontroerend mee te maken hoe bevrijdend en weldadig het is
voor deelneemsters om zich eindelijk in een veilige omgeving te
uiten en kracht te putten uit de erkenning, herkenning en
bemoediging die ze elkaar in zo’n weekend geven. Ze leren elkaar
om te gaan met traumatische gebeurtenissen die ze jaren geleden
hebben ervaren. ‘Je ziet dat mensen sterker worden in dit
verwerkingsproces en positief in het leven kunnen staan en in
medemenselijkheid kunnen groeien. ‘Je wenst niemand een trauma
toe’, zegt Cobi, ‘maar iedereen heeft met ervaringen in zijn/haar
leven te maken die mensen kunnen beschadigen. Een goede
therapeutische benadering kan mensen inzicht geven en helpen om
een trauma te verwerken. Als dat lukt werkt therapie verrijkend,
omdat mensen ervaren hoe ze zich staande kunnen houden om zelf
krachtiger te worden’. ‘In deze zin zou elk mens in therapie moeten
gaan’, zegt Cobi met grote overtuiging, ‘elk mens heeft zoveel
potentie om te groeien en je ziet hoe bevrijdend het is als mensen
zich open stellen en ervaringen met elkaar leren delen’.
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Bevrijding en dankbaarheid zijn in deze processen kenmerkend,
waarbij er dikwijls opmerkingen komen dat ‘er toch iets meer moet
zijn’ als je deze ervaringen mag beleven.
Met dit werk blijft Cobi doorgaan. Met spijt kijkt ze terug op het
sluiten van het abdijhuis, waar ze van 1998 tot 2005 heeft gewerkt.
‘De mooiste baan van mijn leven’, zegt Cobi
In 2006 heeft Cobi de coördinatie van het gastenwerk in de abdij op
zich genomen tot 2016. Ondanks de vele activiteiten in haar eigen
parochie, blijft ze zich inspannen om groepen in de abdij te
begeleiden. Bv. het themaweekend rond de werken van Annie MG
Schmidt. Daarbij gaat het om teksten van haar die ons inspireren.
We dagen deelnemers uit om te zoeken naar de diepere laag die
hen raakt. We nodigen hen uit om zich ook te verdiepen in wat
anderen raakt. ‘Het is wonderlijk hoe creatief mensen zijn, hoe ze
zich ontplooien als ze de uitdaging aangaan. Alsof ze worden
opgetild; wat is dit mooi werk’, verzucht Cobi.
De toekomst ziet ze positief tegemoet. ‘Wel met voorwaarden’, vindt
Cobi. ‘Als we beseffen dat alles wat er is ons gegeven is en door
onze creativiteit verder ontplooit kan worden. Een belangrijke
voorwaarde is, dat we met elkaar in verbinding blijven staan. Het is
jammer als we ons blijvend blindstaren op datgene wat er misgaat.
Daar kunnen we wel van leren. Maar richt je op de goede
ontwikkelingen, bv. het groeiend besef om ons zorgen te maken om
het klimaat en de vele hulpacties. Als we beter om ons heen kijken
kunnen we zien wat nodig is. Dat geldt ook voor de abdij. Kerk-zijn
gaat niet om de aantallen maar om de inhoud en vooral om het
weten samen verantwoordelijk te zijn voor onszelf en elkaar. Er
gebeurt zoveel goeds ook en met name door jongeren. We houden
samen de fakkel brandend voor ieder die gelooft en zoekt naar dat
wat ons overstijgt’.
Bedankt Cobi voor dit gesprek. Je bereikt velen door jouw diepe
overtuiging en jouw geloof in God en het goede in mensen dat je
uitdraagt en daarmee blijft doorgaan. Alle goeds voor jou en succes
met je inzet voor velen.
7 december 2019,
Frans van Baars.
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TOEKOMST PLANNEN ABDIJ VAN BERNE 1)
In het oktobernummer van Stukwerk hebben wij u bericht over de
samenwerking in financiële zin van de provincie Noord-Brabant met
de Abdij van Berne. In het winternummer van Berne 2), het gratis
kwartaalblad – wel met een jaarlijks verzoek om de uitgave
financieel te steunen – van de Norbertijnen in Nederland, schrijft Abt
Hendrickx hierover.
In dit eerste nummer in 2020 van Stukwerk wil de
redactie u informeren over de veranderingen en
waar het concreet om gaat.
Om welke plannen gaat het?
Het toekomstplan kan in een vijftal clusters
worden geduid en de volgorde in de opsomming
van de clusters geven de gefaseerde aanpak aan:
* De abdij, het convent en de kerk: het
contemplatieve aspect. Het gastenverblijf zal
worden uitgebreid en tegelijk zullen waarborgen voor meer privacy
van de gemeenschap worden ingebouwd.
* Het abdijhuis (het oude gymnasium naast de abdijkerk) zal
getransformeerd worden tot een plek van sociaal ondernemerschap.
* De ontspanningsmogelijkheden, het recreatieve en toeristische
aspect zal versterkt worden rond de abdijwinkel van Berne Media en
de Stichting Berne-Abdijbier.
* De oude eigen bedrijfsgebouwen zullen omgebouwd worden tot
creatieve en ambachtelijke ateliers. (Het ‘Provinciaal depot
bodemvondsten’ zal er o.a. in worden ondergebracht).
* Ontwikkelen van mogelijke woonvormen voor maatschappelijke
groeperingen in de knel (zoals nu tijdelijk de statushouders) en
huisvesting voor geïnteresseerden en betrokkenen bij leven en
werken met en rond de religieuze gemeenschap. *
Bovenstaande is een eerste aanzet om u, naast diverse publicaties
die op dit terrein nog zullen volgen, steeds in het kort op de hoogte
te houden van de voortgang van de projecten.
1)Bron tijdschrift Berne jaargang 72 december 2019, pag. 16 en 17.
2)Aanmelden via e-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl of aan secretariaat van de abdij,
Abdijstraat 49, 5473AD Heeswijk-Dinther.
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Werkgroepen

✪ Werkgroep Lectoren:
Prior Frank van Roermund o.praem.
e-mail: lectoren@abdijvanberne.nl

✪ Werkgroep Bezoekgroep:
Julia Timmerman 073-55.13.788
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:
Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070
e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl
✪ Klankbordgroep:
Contactpersoon Martien Korsten.
e-mail: mamkorsten@gmail.com
✪ Werkgroep voor Liturgie:
Contactpersoon Frank van Roermund o.praem.
Participanten
Bernekring

Orgelkring

Berne Anders
Ruach
Stichting Vrienden van
Bandra East

Stichting
Solidair met India

Tijdschrift Berne

Boekhandel Berne

Contactpersoon: Nel van Doornik.
e-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747
e-mail: bernekring@abdijvanberne.nl
penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76
bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl
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.
Email: dirk.corriederuiter@gmail.com
Contactpersoon: Joke van Zutphen, 0413-29.63.84
06-12.12.43.98, p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk
e-mail: info@solidairmetindia.nl
info: 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.

23

24

