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Contactgegevens 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 

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 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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Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. 
E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl 
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IN DEZE TIJD VAN PINKSTEREN 
 
Pinksteren – de 50e dag na Pasen – is dit jaar extra bijzonder. Met 
Pinksteren wordt de strenge periode afgesloten welke begin maart 
werd ingesteld: kerken gesloten om het coronavirus te bestrijden.  
Al zijn er nog heel wat mitsen en maren voordat een en ander weer 
normaal (maar wat is normaal) doorgang kan vinden, enkele 
verruimingen van contact en kerkgang zijn mogelijk en worden in het 
vooruitzicht gesteld.  
Het is goed dat enige verruiming juist met Pinksteren zijn aanvang 
kan nemen. Het verhaal van Pinksteren, over de ‘Geest die waait 
waarheen zij wil ‘, is immers ook de geschiedenis van de geboorte 
van de kerk.  

Bij het vieren van het 
Pinksterfeest denken veel 
kerken dan ook aan het ontstaan 
van hun eigen kerk. Wat ooit 
begon in Jeruzalem, waar de 
leerlingen van Jezus bijeen 
waren en Petrus begon te 
(s)preken, wordt nu verteld aan 
miljoenen mensen over de hele 
wereld. Telkens weer zijn 
mensen in beweging gekomen 
door diezelfde geest en hebben 
geprobeerd het aanschijn van de 
aarde te vernieuwen en 
verbeteren. Velen doen dat nog 
steeds in deze traditie die 
christendom is gaan heten.  
Al deze mensen zijn niet altijd 
even eensgezind en behoren 
niet tot hetzelfde kerkgenoot-
schap.  

Zij zijn zo verschillend als mensen maar kunnen zijn en ze bestrijden 
elkaar soms zelfs het recht zich christen te mogen noemen. 
Sommigen denken precies te weten hoe je in deze tijd in de 
voetsporen van Jezus door de wereld moet gaan.  
  

Voorzijde “De zondag vieren”, liturgie 
pinksterweekend 2020, Berne Media 
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Zij wijzen andere christenen af. Maar niemand heeft het monopolie 
om te bepalen wat christelijk is, want niemand heeft het alleenrecht 
op die ‘Geest die waait waarheen zij wil’. 
 
Pinksteren is het feest van het verspreiden van de boodschap van 
God. Heilige Geest is kracht in mensen; een tegenkracht, 
warmtekracht tegen wat rigide, koud en van steen in ons is. 
Naarmate mensen zich meer verbinden met elkaar, voor goede en 
kwade dagen, komt die heilige tegenkracht over hen, als ze met 
elkaar op dood en leven onder één dak willen zijn en aan één tafel. 
‘Onder één dak en aan één tafel ‘is beeldspraak, en betekent: bereid 
zijn om met de armen brood en leeftocht te delen, met ongelukkigen 
je levenslicht. 
‘Adem, vuur, licht’ zijn de klassieke woorden waarmee de heilige 
geest geroepen wordt. Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw 
gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Veni Creator 
Spiritus, ‘kom schepper geest ‘, zingt de Latijnse liturgie. Scheppen 
is bewoonbaar maken; chaos veranderen in een tafel waaraan je 
kinderen kunnen eten; puinruimen: wat ziek is genezen - wanhoop, 
doemdenken, niet nadenken. Scheppen is ‘iets maken uit niets ‘, 
zeggen de filosofen. In de bijbel is ‘niets’ een ander woord voor 
‘mensonwaardig ‘. Scheppen is menswaardig leven mogelijk maken. 
Heilige geest-in-ons is scheppingskracht: het vermogen om van 
deze wereld een keten van bewoonbare plaatsen te maken, een 
spoor (een traditie) van oases in de woestijn. 
 
Pinksteren opent voorzichtig de quarantaine waarin we 
noodgedwongen moesten verblijven om elkaar nabij te zijn. En die 
voorzichtigheid is van groot belang willen we elkaar de kans op 
toekomst bieden, willen we menselijk en ook maatschappelijk elkaar 
enigszins op de rails houden. De geest van Pinksteren zet ons op 
weg en het is te hopen dat niet alleen het negatieve de boventoon 
voert. Er zijn ook veel positieve mogelijkheden naar boven gekomen. 
Laten we die toch zeker meenemen als we ons leven weer inrichten: 
privé, maatschappelijk en economisch. Lokaal, nationaal en 
internationaal. 
 
Abdijkerkpastoraat 
Abt Denis Hendrickx.    	 	
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 
Juni 

Juli  
03 Tomas, apostel.  

05 
14de Zondag door het jaar. 
Voorganger Piet van Dongen o.praem. 

 
 10.30 

 
MEDEDELINGEN 

 

ONTMOETINGEN en WERELDWINKEL 
Deze activiteiten die vóór de corona crisis op respectievelijk de 2e, 
de 4e en de 2e zondag van de maand plaats vonden, worden, nadat 
de Eucharistievieringen in de abdijkerk weer toegankelijk zijn voor de 
kerkgangers, opnieuw gepland. 
 

ABDIJKERK WEER OPEN 
De abdijkerk is voor het opsteken van een kaarsje en/of een 
persoonlijk gebed vanaf 1 juni weer dagelijks open zoals van ouds. 
  

01 
2e Pinksterdag. H. Maria, moeder van de Kerk. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 

10.30  

06   

07 H. Drie-Eenheid 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. 10.30 

13 Antonius van Padua.   

14 Sacramentsdag. 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. 10.30 

19 Heilig Hart van Jezus.  

21 
12de Zondag door het jaar. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 

10.30 

24 Geboorte van Johannes de Doper. 
Patroon van de abdijkerk. 

   

28 13de Zondag door het jaar. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 

 
10.30 

29 Petrus en Paulus, apostelen.  
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VIERINGEN IN DE ABDIJKERK   
De zondagse Eucharistieviering blijft voorlopig op de website van de 
abdij uitgezonden worden. Ook kunt u nadien de uitzending(en) via 
de website terugzien. 
 

BEZOEK VIERINGEN IN DE ABDIJKERK 
 

Versoepeling corona maatregelen, nog met strikte beperkingen. 

Beste mensen, 
We hebben u gemist tijdens de vieringen de afgelopen maanden. Maar 
gelukkig kunnen we daar nu enigszins verandering in brengen.  
 
Vanaf 2 juni kunt u, met in acht name van 1,50 meter afstand op 
werkdagen de eucharistieviering om 12.15 uur en de vespers om 18.00 uur 
bijwonen tot een maximum van 30. Voor deelname moet u zich vooraf moet 
laten registeren bij ingang van de abdijkerk.  
Op zaterdag 6 juni, feestdag H. Norbertus, stichter van de Norbertijnen, 
geldt echter dat het dit jaar jammer genoeg niet mogelijk is om aan de 
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eucharistieviering deel te nemen. De enkele gasten vormen immers samen 
met het convent al het maximaal toelaatbare aantal van 30 personen. Wij 
hopen op uw begrip te mogen rekenen. 
 
Vanaf 5 juli is in zeer beperkte mate deelname aan de zondagse 
eucharistieviering om 10.30 uur mogelijk. Er kunnen dan inclusief de 
abdijgemeen-schap 60 mensen aan de viering deelnemen i.v.m. de 1,5 m 
afstand. 
Voor de vieringen op de zondag geldt dat u zich vooraf dient aan te 
melden. Dat kan telefonisch op de vrijdag voorafgaande aan de viering 
tussen 10.00 en 17.00 uur. Telefoon: 0413-299299.  
 
Voor alle vieringen geldt dat er geen samenzang is. 
Het samen koffie drinken, moeten we nog even uitstellen.  
Ook zijn er geen toiletten beschikbaar. 
Wij vragen u nadrukkelijk niét te komen, wanneer u (mildere) klachten 
heeft.  
 

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID 
 

Thijs Wulfram Moons. 
 

Norbertijn van de Abdij van Berne. 
 

Geboren te Helmond 
18 augustus 1929. 
 

Overleden te Heeswijk 
30 april 2020. 
 

Uitvaart in de abdijkerk en begrafenis 
op het kloosterkerkhof 6 mei 2020. 
 

Zijn intrede in de Abdij van Berne vond 
plaats in 1950. 
Op 5 augustus 1956 werd hij priester 
gewijd. 
 

In 1958 ontving hij zijn eerste 
benoeming als kapelaan in Gemert.   
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Vanaf 1963 was hij werkzaam in Vlijmen tot 1994, als kapelaan, als 
godsdienstleraar, als pastoor. Na zijn eervol ontslag in Vlijmen bood 
hij zijn diensten aan bij de zusters van Asten.  
Zijn actieve pastoraat sloot hij af in Eindhoven, waar hij op 
verschillende plaatsen pastorale assistentie verleende.  
Na zijn terugkeer in de abdij moest hij in februari 2017, omwille van 
noodzakelijke verzorging, opgenomen worden in zorgcentrum 
Laverhof. Daar is hij ook overleden.  
Dat hij in vrede moge rusten bij de Eeuwige. 
 
 
Jac Moonen. 
 
Geboren te ’s-Hertogenbosch 
30 juni 1935. 
 

Overleden te ’s-Hertogenbosch 
14-05-2020. 
 

Uitvaartviering in de abdijkerk 
20 mei 2020. 
 

Begraven in ’s-Hertogenbosch 
begraafplaats Orthen. 
 
 
Martien van Zutphen. 
 
Geboren te Dinther  
2 maart 1939. 
 
Overleden te Heeswijk  
29 april 2020. 
 
Uitvaart in de abdijkerk  
5 mei 2020. 
 
Begraven in Dinther  
op het parochiekerkhof.  
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OP WANDEL 
 
Met heimwee denk ik terug aan de tijd dat ik nog een lange 
wandeling kon maken. Nu zit er dat niet meer in, want ik heb een 
rollator nodig. Maar we hebben het voorrecht van een mooie tuin 
rond de abdij. Daar maak ik dan ook graag gebruik van.  
 Waarom eigenlijk? Ook gewoon om in beweging te blijven; 
de hele dag stilzitten is niet gezond. Bovendien kan ik dan weer de 
buitenlucht inademen, een frissen neus halen, het zonlicht op mijn 
huid in laten werken voor vitamine-D, goed voor de botten zeggen 
ze. En ook dit:  
ik heb het best naar mijn 
zin op mijn kamer, maar 
ik moet er af en toe ook 
uit kunnen breken naar 
de grote ruimte van de 
natuur. Met mijn rollator 
wandel ik dan langs een 
rij grote eiken en beuken, 
langs diverse struiken, 
langs de vijver, lang het 
insektenmuurtje, de 
bijenstal en de 
bloementuin. Ik voel de 
wind langs mijn huid 
strelen, zie en hoor wat 
vogels. 
 Graag ga ik ook 
een paar minuten op een 
bank zitten en laat de 
natuur op me inwerken, 
kijk naar de rimpeling van het water, naar het bewegen van de 
takken in de wind, naar de kleurschakeringen groen in bomen en 
struiken en daar overheen de koepel van de lucht met de zon, die af 
en toe door wolken heen breekt. En dan de enorme levenskracht 
van bijv. een hoge beuk die het nodige voedingssap uit de grond 
naar boven trekt tot in het hoogste topje en blaadje. Ik kan er soms 
naar kijken als naar een groot bewegend schilderij. 
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 Wandelen in de ruimte van de natuur. Mag je ook zeggen in 
de ruimte van God? Onwillekeurig laat ik dat soms op me inwerken: 
Hij als de grote kunstenaar van de natuur. Flarden van muziek 
duiken soms in je op, zoals die van Die Schöpfung von Haydn. Lang 
geleden hebben we die als leerlingen van het gymnasium samen 
met het schoolorkest gezongen onder de bekwame directie van mhr. 
Oderkerk. Vorig jaar was onze abt-generaal op bezoek. In zijn preek 
vertelde hij dat hij wat in de tuin rondgelopen had. Het was nog 
winter, de bomen en struiken kaal, maar de hazelaar met zijn gele 
katjes bloeide al. Het bracht hem een gedicht van Hadewijch 
(dichteres van rond 1250) in herinnering. Dat begint met de regel (in 
vertaling): 
“Al is de winter koud, toch gaat de hazelaar bloeien”. Hij zag het als 
een beeld van de tijd: midden in de krimp van de kerk toch tekenen 
van nieuw leven. Zou je zo ook naar het coronavirus mogen kijken?  
  
Maar de natuur kan ook wreed zijn. Zo heb 
ik ook een keer een kat een jong konijntje 
achterna zien rennen. Tot die het in zijn bek 
had en naar een stil plekje sleepte om op de 
peuzelen. Is ook dit werk van de grote 
Kunstenaar? Ik weet dat niet. In ieder geval 
geloof ik dat Hij wil, dat wij boven het instinct 
van zo’n beest uitstijgen, dat wij er 
voortdurend op uit moeten zijn om lijden en 
ellende zoveel mogelijk te verzachten en te 
voorkomen. Ook de ellende van het 
coronavirus. Soms komt dan wel het slot 
van het Onze Vader in je hoofd en hart op:  
“Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad”.  
 
Titus, o.praem. 
  



12 
 

TE DOEN GERECHTIGHEID  
 

 

 
 
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL 
 
Het goede nieuws!  Wat er bereikt is: 

In Myanmar 
zijn Nay Zar Tun, Khin Cho 
Naing en Myint Zaw vervroegd 
vrijgelaten. Ze waren opgepakt 
nadat ze vreedzaam 
protesteerden tegen de 
gevangenisstraf van de broer 
van Nay Zar Tun, Aung Ko 
Htwe.  
Aung Ko Htwe was dertien jaar 
toen het leger van Myanmar 
hem ontvoerde en tot kind-

soldaat maakte. Hij vertelde hierover tijdens een radio-interview.     
Een rechter oordeelde dat hij met dat interview de staat in gevaar 
had gebracht. Hij werd in januari 2018 aangeklaagd en kreeg in 
maart 2019 een celstraf van twee jaar opgelegd. 
Schrijfactie Wit-Rusland: risico op corona groot voor verzwakte 

tienergevangenen. 
Vladislav Sharkovsky en Emil Ostrovko uit 
Wit-Rusland belandden twee jaar geleden in 
de gevangenis voor een klein drugsdelict. Ze 
waren toen 17 jaar oud. Ze hebben allebei 
ernstige gezondheidsklachten.Het risico is 
groot dat het coronavirus zich in de 
gevangenis snel verspreidt. Daardoor loopt 
hun leven gevaar. 
  

Vladislav Sharkovsky 
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Wat kun jij doen? 
Schrijf vóór 1 juli 2020 naar president 
Lukashenko van Wit-Rusland.  
Roep hem op Emil en Vladislav 
onmiddellijk vervroegd of voorwaardelijk 
vrij te laten. Ook moet Wit-Rusland 
kijken in hoeverre 
gevangenen die een verhoogd  
gezondheidsrisico lopen vanwege het 
coronavirus  
buiten de gevangenis hun straf kunnen 
uitzitten..  
Voor meer informatie 
https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-wit-rusland-risico-op-
corona-groot-voor-verzwakte-tienergevangenen 
 

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, 
Gabriël Roes.  
 

CARITAS 

Vanaf 2 juni wordt voorzichtig aan, met in acht neming van de 
richtlijnen van het RIVM, weer gestart met sorteren van goederen.  
De inzamelpunten in Schijndel, Boxtel, Boskant en Heeswijk-Dinther 
liggen nog stil.  
Zodra het inzamelen en sorteren van goederen weer kan worden 
opgepakt, zullen we dit laten weten via Stukwerk. We hopen allen 
dat dit weer snel het geval zal zijn.  
 
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, Emke Jansma. 

Emil Ostrovko 
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UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ 
 

In verband met corona: zie voor actuele en uitgebreide informatie 
over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere 
praktische informatie): www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op 
Abdij van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en 
vervolgens op “agenda”.  
 
6 juni. Berne Abdijconcert: Leonore Lub. Docente piano en orgel 
 
 

11 juni. Natuur en Stilte. Lang weekend. We combineren de stilte  
en het ritme van de abdij met de natuur. 
 

21 juni. Vier de Zomer. Vier het leven.  
Door het corona gebeuren en de maatregelen die 
daarbij getroffen zijn, kan de zomerbijeenkomst 
van “Vier het leven” op 21 juni geen doorgang 
vinden. 
Het berne-abdijbier kan wel via de abdijwinkel 
gekocht worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNE BEMOEDIGT OOK IN CORONA TIJDEN 
 

In deze serie artikelen die sinds het begin van de 
uitbraak van het coronavirus zijn verschenen zijn 
er tot nu toe 22 verschenen. 
U vindt ze als volgt: 
www.abdijvanberne.nl. Dan kiezen voor abdij van 
Heeswijk, dan tabblad actueel en dan nieuws van de 
abdij. 
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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: 
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 prior Frank van Roermund o.praem. 
 

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

Bernekring Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747 
e-mail: bernekring@abdijvanberne.nl 
penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 
bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl 

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 

Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. 
Email: dirk.corriederuiter@gmail.com 

Stichting  
Solidair met India 

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. 

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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