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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 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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CORONA EN HOE VERDER
Er is heel wat veranderd in de afgelopen weken en er wordt
verdergaande versoepeling in het vooruitzicht gesteld. Het was weer
genieten van dat eerste biertje op het terras van ons eigen
proeflokaal. Het voelde bijzonder om met een frisse coupe de kapper
te verlaten. We konden weer een museum bezoeken en wat was het
een vreugde om medebroeders van elders, collega’s, vrienden en
vooral ook familie weer in levenden lijve te zien en voorzichtig te
ontmoeten. Sinds enkele weken kunnen we op doordeweekse dagen
weer biddend samenkomen in de abdijkerk en de vreugde is groot
dat vanaf zondag 5 juli ook op zondagen de abdijkerk niet meer
gesloten zal zijn. Maar de 1,5 meter legt wel de nodige beperkingen
op.
We hebben weer een klein beetje kunnen proeven van het leven dat
we voor ‘corona‘ hadden. Hervatting van dat leven – al is het dan
nog nadrukkelijk in aangepaste vorm – betekent ook, dat er weer
ruimte komt voor gesprekken over andere onderwerpen. We leven
niet meer van persconferentie naar persconferentie, de krant opent
weer eens met ander nieuws dan corona. Met het virus (tijdelijk ???)
onder controle lonkt een relatief zorgeloze zomer – voornamelijk in
eigen land of zelfs eigen tuin – maar toch.
Het virus dat zo nadrukkelijk te keer is gegaan in de regio waar ook
de abdij toe behoort, maakt gelukkig steeds minder directe
slachtoffers in de vorm van ernstig zieken of doden. Maar het aantal
slachtoffers van de economische crisis is nog bij lange na niet over
de piek heen. De crisis heeft al aardig wat mensen hun baan doen
verliezen. Iedereen kent wel iemand,– als u het zelf niet bent – die
door de recessie wordt geraakt. De komende tijd wordt op allerlei
fronten belangrijk. Zou nu het momentum daar zijn, om voor te
nemen maatregelen, een eerlijke en duurzame samenleving als
uitgangspunt te nemen?
Gelukkig vallen er heel wat geluiden op te vangen uit de media met
bespiegelingen van hoe het in de toekomst misschien anders (en
beter) zou kunnen. Ons eigen Berne Media brengt op 5 juli een
boekje op de markt. In een vlugschrift van inspiratie en hoop laten
enkele bevlogen deskundigen uit het directe netwerk van de Abdij
van Berne hun persoonlijke en professionele licht schijnen op de
coronacrisis en trekken ze lijnen naar de toekomst.
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Corona heeft heel veel ellende gebracht. Veel menselijk leed en
aanzienlijke maatschappelijke gevolgen.
Toen het virus in onze omgeving welig tierde herdachten we 5 jaar
‘Laudato Si’. In Rome is bij die gelegenheid een nieuw ecologisch
document voorgesteld: ‘Op weg naar de zorg voor een
gemeenschappelijk huis‘. Het document herhaalt nogmaals de nood
aan een grondige mentaliteitsverandering en pleit voor een
ecologisch burgerschap. Er wordt vooral gepleit voor de ontwikkeling
van en nieuw relatiemodel, dat verder gaat dan individualisme en
gebaseerd is op solidariteit, verantwoordelijkheid en zorg. Daarnaast
biedt het nieuwe document enkele belangrijke oecumenische en
interreligieuze aanknopingspunten. Zo staat onder meer te lezen dat
religies, vanuit hun eeuwenlange wijsheid, kunnen bijdragen om een
hedendaagse, contemplatieve en een nuchtere levensstijl te
promoten, die het verval van de planeet helpt stoppen.
Na de afgelopen maanden in quarantaine zouden
we het liefst opnieuw Bevrijdingsdag vieren. We
zien die beelden van 75 jaar geleden. Vlaggen uit
en mensen die dansen op straat. Hoe graag
zouden we ook nu uit volle borst willen zingen:
“Zend Gij uw geest, dan komt er weer leven! Dan
maakt Gij uw schepping weer nieuw!“ (Psalm 104).
Dat uitbundige feest van overwinning zal in deze
tijd een meer ingetogen karakter kennen. Ook nu
de abdijkerk weer meer opengaat om samen ons
geloof te vieren, gaan de deuren niet verder open
dan met het dringende verzoek om genoeg afstand
te houden. Letterlijk weliswaar, want inhoudelijk
kunnen en moeten we elkaar zeer nabij kunnen
komen.
Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx.
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Abt Denis Hendrickx

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA
Juli
05
07
09
11
12
14
19
22
23
25
26

14de Zondag door het jaar.
Voorganger Piet van Dongen o.praem.
Zoete Moeder van Den Bosch.
Martelaren van Gorcum:
Adrianus en Jacobus, norbertijnen.
Benedictus, abt, patroon van Europa.
15de Zondag door het jaar.
Voorganger abt Denis Hendrickx, o.praem.
Hroznata, norbertijn.
16de Zondag door het jaar.
Voorganger Jan Nabuurs, o.praem.
Maria Magdalena.
Brigitta.
Jakobus, apostel.
17de Zondag door het jaar.
Voorganger Peter Damen, o.praem.

27
Titus Brandsma.
Augustus
18de Zondag door het jaar.
02
Voorganger prior Frank van Roermund, o.praem.

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

MEDEDELINGEN
ONTMOETINGEN en WERELDWINKEL
Ondanks dat de coronamaatregelen weer wat versoepeld zijn, zijn
de ontmoetingen met koffie en thee respectievelijk op de 2e, en de 4e
zondag van de maand nog niet mogelijk. Ook is de aan de 2 e
zondag gekoppelde wereldwereld vanzelfsprekend daarom ook nog
niet geopend.
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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 AAN VIERINGEN IN DE ABDIJKERK
CORONAPROTOCOL VOOR KERKBEZOEKERS OP ZONDAGEN
Vanaf zondag 5 juli zijn er 60 personen mogelijk en welkom.
Vooraf telefonisch aanmelden op de vrijdag voor de betreffende
zondag tussen 10.00 en 15.00 uur.
Bij binnenkomst van de kerk:
Ontsmet uw handen.
Houd anderhalve meter afstand.
Laat uw reservering controleren.
Ga alléén zitten op een stoel waar een boekje ligt.
Geen samenzang.
Communiceren voor het sacramentsaltaar.
Hiervoor wordt een speciale route en volgorde aangegeven in
verband met één richting aanhouden.
Volg de aanwijzingen en houd daarbij anderhalve meter afstand van
elkaar.
(Vanuit de kerk gezien: eerst het rechterblok, daarna het linker blok
en tenslotte het achter blok. Zie schema ter informatie).
Bij het verlaten van de kerk:
Laat het boekje op de stoel achter.
Houd anderhalve meter afstand.
PROTOCOL VOOR KERKBEZOEKERS OP WEEKDAGEN
Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
Houd anderhalve meter afstand.
Laat uw aanwezigheid bij binnenkomst registeren.
(Onnodig om vooraf telefonisch komst naar de kerk te melden).
Neem alleen plaats op de stoelen waar een boekje ligt.
Communiceren voor het sacramentsaltaar. Volg daarbij de
eenrichtingsroute en houd anderhalve meter afstand.
(Eerst het rechter blok, dan het linker blok en tenslotte het achter
blok, zie schema ter informatie),
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Sacramentsaltaar
Sacramentsaltaar

Sacramentsaltaar

Ingang van de kerk

1
2

3
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID
Evelyne Tax.
Geboren te Veghel,
20 april 1970.
Overleden te Heeswijk,
2 juni 2020.
Uitvaart in de abdijkerk,
6 juni 2020.
Begraven op het
RK. Kerkhof te Heeswijk.

Ad Deckers

Geboren te Tilburg,
19 maart 1930.

Overleden te Midwoud,
13 juni 2020.

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
20 juni 2020,
aansluitend begraven
op het parochiekerkhof van
Heeswijk.
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Leo Hoogeveen.
Geboren te Leiden,
30 augustus 1930.
Overleden te Geldrop,
15 juni 2020.
Uitvaartviering in de Abdijkerk,
20 juni 2020.
Aansluitend crematie
te Eindhoven.

NU EVEN GEEN KUS….
Als je kleine achterkleindochter, die in de groene tuin even mocht spelen en
weer weg gaat, ….neen, geen kus.
Je hebt er al op gerekend: kleine kleurige zakjes met minikoekjes in een
kleurig trommeltje, nu zelf maar uitzoeken, lieve schat.
En die fijne momenten in deze toch wel zorgelijke tijd zijn weer voorbij…
Mag ik van die groene tuin nu naar die stille lege kerk gaan….?
Mag ik even verlangen naar een kus van de Heer….
Hoef ik het de lieve lezer niet uit te leggen, wat er in verlangen
bij me omgaat?
Maar de Liefde is vindingrijk! We vinden zelf een oplossing voor het gemis.
Thuis, weer alleen, een telefoontje naar een bekende, die het vast wel
moeilijk heeft.
Een kleurige kaart schrijven naar een zieke, of zomaar een van de
kerkgangers bellen…
Zo maar even rakelings nabij zijn…
Zo maar in de zomeravond een spontaan gebed in de tuin voor de velen,
die het nu veel en veel moeilijker hebben, in de zorg, in vrees, in gemis van
nabijheid.
De Liefde is vindingrijk!
Als we dat maar nabij houden…
Een lieve groet aan de lezer, namens de Bezoekgroep,
Joke J.M.
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EEN STILLE PLEK
Een tijd geleden werd ik opgebeld door een of andere
instantie in verband met een aanvraag om huishoudelijke hulp. In dat
gesprek bleek die persoon geen idee te hebben van een klooster.
Die dacht dat ik een appartement bewoonde als een heer op
pension, die daar zijn eigen dag invulde, er vrienden en kennissen
ontving en verder zelf voor zijn kostje zorgde. Dwaas idee!
Inderdaad hebben wij hier allemaal een eigen kamer, stuk voor stuk
persoonlijk ingericht. Dat verraadt iets van het karakter van de
betreffende medebroeder. Zo wonen wij hier, niet als individuen
naast elkaar, maar als mensen die voor gemeenschap hebben
gekozen. Je kamer is dus je eigen persoonlijk terrein, maar binnen
de grotere ruimte waar we elkaar ontmoeten, in de kerk, de refter en
de recreatieruimte. Zelf ben ik ondertussen in de loop der jaren in
onze abdij al dertien keer verhuisd, de laatste keer anderhalf jaar
geleden. Elke keer een hele klus, maar toch in een dag geklaard.
Even wennen aan het nieuwe uitzicht en dan weer gewoon verder.
Ik zou het verschrikkelijk vinden om als een zwerver dakloos rond te
moeten scharrelen. In feite hebben miljoenen mensen geen
onderdak. Dat had ook mij kunnen overkomen, waarom niet? Maar
het is anders gelopen. Ik beschik over een eigen kamer. Eigenlijk
een voorrecht als je het goed nagaat. Dat wil ik me nu en dan
realiseren als ik de krant lees
De ruimte van mijn kamer, daar geniet ik van. Daarin een
stevige tafel, een paar stoelen, een bed, een paar kleerkasten, vijf
boekenkasten, een mooi stevig kruisbeeld, een paar ramen. Voor mij
een vertrouwde ruimte, waar ik graag in leef. Gasten vragen ons
soms: "Wat doet u zoal op uw kamer de hele dag?" Dat is voor ieder
van ons verschillend. Sommigen hebben veel tijd nodig voor hun
pastorale activiteit in onze parochies; dat vraagt o.a. voorbereiding.
Een ander werkt op het secretariaat, in de keuken of de tuin, of heeft
veel contact met mensen die opbellen, of staat voor de ontvangst
van bezoekers, enz. En denk eens aan de volle agenda van abt en
prior. Zo hebben wij allemaal ons werkterrein, heel verschillend.
Zelf mag ik nog wat ridderen in onze bibliotheek. Maar leeftijd
en handicap zetten een rem op mijn neiging om actief bezig te zijn.
Volop tijd heb ik nu - buiten de deelname aan het
gemeenschapsleven - voor mijn hobby: lezen en studeren.
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Ergens voel ik me een beetje als een stille kluizenaar die in
momenten van stil gebed ook het leven van onze gemeenschap en
eigenlijk van heel de wereld daarin mee laat spelen.
Al heel wat keren ben ik in onze abdij verhuisd.
Nog een keer opnieuw? Zeer vermoedelijk zal dat de
definitieve verhuizing worden over de laatste grens heen.
Wanneer? Dat weet Hij alleen.
Zomaar een impressie,
Titus

TE DOEN GERECHTIGHEID
UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL
Het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens concludeerde dat de Azerbeidzjaanse
autoriteiten het recht op privacy van Khadija
Ismayilova niet hebben beschermd.
Dit is in strijd met artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Azerbeidzjan heeft zich verplicht zich hieraan te houden. ‘Het besluit
van het Europese Hof laat zien dat het rechtssysteem van
Azerbeidzjan medeplichtig is aan
het monddood maken van een
prominente journalist en aan het
onderdrukken van het recht op
vrijheid van meningsuiting,’ zegt
Natalia Nozadze van Amnesty
International.
Amnesty International roept de
Azerbeidzjaanse autoriteiten op om
de uitspraak van het Europees Hof
Khadija Ismayilova
volledig uit te voeren.

12

Die omvat het betalen van de toegekende vergoeding, het ter
verantwoording roepen van alle verantwoordelijken voor de
schendingen van haar mensenrechten en het beëindigen van het
politiek misbruiken van het rechtssysteem van Azerbeidzjan.
Schrijfactie Egypte: Kritische onderzoeker opgepakt en gemarteld.
Patrick Zaki George werkt als onderzoeker bij een Egyptische
mensenrechtenorganisatie. Hij zit sinds 7 februari 2020 vast.
Hij wordt onterecht beschuldigd
van onder meer het verspreiden
van nepnieuws via Facebook.
Er zijn zorgen om zijn
gezondheid. George lijdt aan
astma en loopt een verhoogd
risico op corona in de overvolle
en onhygiënische Tora
gevangenis, waar hij wordt
vastgehouden.
Patrick Zaki George
Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 augustus 2020 naar de openbaar aanklager van
Egypte. Roep hem op Patrick Zaki George onmiddellijk vrij te laten.
Hij zit alleen maar vast vanwege zijn mensenrechtenwerk en
politieke opvattingen. Voor meer formatie:
https://www.amnesty.nl/acties/update-schrijfactie-egypte-kritischeonderzoeker-opgepakt-en-gemarteld
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.
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CARITAS

In het juninummer van Stukwerk is al vermeld dat Caritas vanaf 2
juni weer langzaamaan is begonnen met sorteren van kleding en
goederen.
Het is heel fijn om te kunnen melden dat een aantal inzamelpunten
(weer) open zijn. In Boxtel en in Boskant. En bij onze Abdijkerk wordt
ook alweer wat ingezameld. Vincentius in Schijndel gaat na de
vakantie weer open.
Op 4 juni is er ondanks Corona toch een volle vracht met goederen
vertrokken naar Oradea in Roemenië.
Verder zijn er 2 projecten financieel gesponsord bij Caritas Oradea,
te weten: Het egaliseren van een betonnen vloer in bejaardenhuis St
Margaret in Marghita t.w.v. €1580,-.
Een wasmachine voor bejaardentehuis St Martin in Oradea t.w.v. €
500,Zoals het er nu naar uitziet is er op zaterdag 11 juli a.s. voor het
eerst weer een kledinguitgifte in Uden.
Goed nieuws dus vanuit Uden.
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, Emke Jansma.
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”.
5 juli. Berne Abdijconcert:
Ook deze keer weer digitaal te beluisteren:
https://youtu.be/h3_MIQf8TSg
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PARTICIPANTEN ABDIJ VAN BERNE
In gesprek met
Prof. dr. Frits M. van der Meer.
Geboren op 20 maart 1957.
Woont in Noordwijk.
Werkt o.a. als bijzonder hoogleraar
aan de Universiteit te Leiden en
bekleedt daarnaast functies als
adviseur verbetering openbaar
bestuur.
Specialisatie: Bestuurskundige
publieke sector hervormingen.
Frits van der Meer komt al vele jaren in de Abdij van Heeswijk en is
nu participant. Zijn tante Zr. J. Derksen was directrice van de
Bongerd. In 1976 kwam Frits, omdat hij in het kloosterleven
geïnteresseerd was, al als 18-jarige op aanraden van zijn tante en
maakte toen ook kennis met de abdij. Ton Baeten is een van hen,
die hij als prior en later als abt heeft gekend. Frits heeft zeer goede
herinneringen aan Marcel van de Ven, voor wie Frits groot respect
en bewondering heeft. De blik en uitstraling van Marcel van de Ven
staan Frits nog steeds voor ogen, die getuigden van een snelle
geest en betrokkenheid die grote indruk maakten op de jonge Frits.
Door werkzaamheden en andere plichtplegingen duurde het ca. 40
jaren voordat Frits opnieuw de abdij bezocht. De sfeer, openheid en
spiritualiteit is hem altijd bijgebleven en deed hem weer terugkeren.
Vita mixta; het spanningsveld en de brug tussen schouwing en actie,
is de kern van een daadwerkelijk en menselijk bestaan. Deze
levenswijze praktiseren vraagt ook om zelfreflectie. Wellicht is een
zelfopening of je laten openen een betere omschrijving. De
resultaten daarvan zijn om te zetten in actie en gerechtigheid doen.
De intentie van een Vita Mixta loopt als een rode draad door leven
en werken in en rond de abdij. Dat spreekt hem sterk aan.
“Door die openstelling in reflectie”, zegt Frits, “kom je bij je innerlijke
bron; veel meer nog en eerder dan je op basis van ratio (het
verstandelijk redeneren) alleen zou kunnen bereiken.
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Van eenieder wordt denken verlangd; ook dat is een gave die je
geschonken is en waarvan je goed gebruik moet maken. Maar het
verstandelijk vermogen en begrijpen is niet onbegrensd. Het woord
begrijpen maakt het duidelijk: greep krijgen en beheersen. Het blijft
dan binnen menselijk redeneren en biedt dan geen opening voor iets
wat daarbuiten valt. De hoe vraag om kennis en vooral inzicht te
krijgen is dan ook niet uitsluitend. Er is ook nog een waarom vraag
en daarom is die innerlijke reflectie omgezet in daden zo belangrijk.
Je komt dan bij je kern; je komt bij God. Je toont dat je verblijf hier in
je leven meerwaarde heeft. Je doet ertoe”.
Frits tracht zijn opvattingen en visie op geloof en werken te
publiceren o.a. in geschriften zoals in de Kromstaf en ook heeft Frits
een bijdrage geleverd in de serie artikelen die sinds het begin van
het uitbreken van Covid 19 zijn gepubliceerd. Zie
www.abdijvanberne.nl vervolgens tabblad aanklikken en daarna
‘nieuws van de abdij’.
De huidige crisis roept door het Corona-virus vanuit ethisch
standpunt veel op. Het gaat in zijn diepste essentie om de vraag
naar de waarde van het leven en of wij als mens daar een oordeel
over mogen hebben en zelfs daaraan consequenties mogen
verbinden, zoals de vraag in het zwartste scenario wiens leven mag
worden opgeofferd om het leven van de ander te redden. Kunnen de
motieven tot een besluit in dezen zodanig omvattend zijn dat een
uitspraak verantwoord is? ‘Wie een mensenleven redt, redt de
mensheid’, is een nog steeds geldend adagium juist en vooral in
deze crisistijd. Frits herinnert zich zijn tijd als mantelzorger voor zijn
ouders. De betekenis om zijn ouders, zeer ernstig ziek, inhoud en
betekenis aan hun leven te geven, juist door de aandacht die aan
hen kon worden geschonken, bleken het leven voor hen
levenswaardig te maken.
In de huidige ‘coronatijd’ zien we het belang van zorg en bijstand en
vooral aandacht voor ouderen en het gemis hieraan in veel
verzorgings- en verpleegtehuizen. Er komt besef van heersend
onbalans en de noodzaak te herijken waar het in de zorg, verpleging
en medemenselijkheid in wezen om ‘moet’ gaan. Het soms harde
oordeel van de jeugd in hun al- of niet bereidzijn zich meer gelegen
te laten liggen aan de behoeften aan hulp kan niet eenduidig worden
afgedaan als onvoldoende.
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Frits ziet veel activiteiten van jongeren die zich wel degelijk zorgen
maken om de naaste en de bestaande visie op oordeel en
veroordeling van o.a. de gekleurde medemens. Frits hoopt op- en
pleit voor een rechtvaardige samenleving, juist nu, nu we zo met de
feiten van ongelijkheid, bezinning op verleden en discriminatie
worden geconfronteerd. Op velerlei terrein is Frits actief. Hij is in en
rond de abdij bereid op afroep actief te zijn om zich in te zetten in
woord en geschrift om zijn visie en idealen voor het voetlicht te
krijgen. Dat ziet hij als zijn inzet en als participant in de abdij.
Bedankt Frits voor het boeiend gesprek wat ik met je mocht hebben.
Jouw visie en spiritualiteit als gelovig mens mogen niet verloren
gaan. Ik ben ervan overtuigd dat je velen kunt bereiken juist in deze
tijd van crisis waar bestaanswijze en bestaansrecht zo centraal
staan.
Frans van Baars.
VLUGSCHRIFT VAN INSPIRATIE EN HOOP IN ONZEKERE TIJDEN

Kunnen we straks spreken van Vóór en Ná
Corona zoals van Voor en Na Christus? Is
corona een gamechanger, een keerpunt in
de geschiedenis? Of zal zodra er een
vaccin is alles toch bij het oude blijven?
Op zondagmiddag 5 juli a.s. vindt de
boekpresentatie plaats van ‘Wat doen we
met deze crisis? Na COVID-19’. De
uitgeverij van Abdij van Berne heeft voor
dit vlugschrift bevlogen mensen uit haar
directe netwerk en met een specifieke
deskundigheid gevraagd hun persoonlijke
en professionele licht te laten schijnen op
de coronacrisis en lijnen uit te zetten naar
de toekomst.
Hun bijdragen vormen een krachtig pleidooi om de coronacrisis aan
te grijpen voor duurzame veranderingen en bieden handreiking
vanuit diverse invalshoeken voor inspiratie, bezinning en debat.
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“De oorzaken én de oplossingen van de coronacrisis zijn diep
verweven met onszelf, ons gedrag en onze keuzes.” –
duurzaamheidsondernemer Anne-Marie Rakhorst
Met medewerking van Anne-Marie Rakhorst
(duurzaamheidsondernemer), Eric van Gorp (viroloog), +Jan
Hendriks (bisschop van Haarlem-Amsterdam), Frits van der Meer
(bestuurskundige), René Peters (politicus), René Grotenhuis (expert
ontwikkelingssamenwerking) en Joost Jansen o.praem (Abdij van
Berne).
Boekgegevens
Titel: Wat doen we met deze crisis? Na COVID-19.
Auteur: diverse auteurs | Aantal pagina’s: 112 | ISBN:
9789089724120 | e-book: 9789089724137 | Prijs € 9,99.
Een uitgave van Berne Media, uitgeverij Abdij van Berne
U vindt het boek op: https://bit.ly/2AzusNZ
Boekpresentatie: Zondag 5 juli om 14.30 uur met een
minisymposium.
Op deze middag gaan de auteurs Eric van Gorp (viroloog), Jan
Hendriks (bisschop van Haarlem-Amsterdam), René Peters (Tweede
kamerlid CDA), René Grotenhuis (oud-directeur Cordaid) en Frits
van der Meer (Bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden) met elkaar
in gesprek.
Na afloop is er de mogelijkheid om het boek en andere producten
aan te schaffen bij Boekhandel Berne en te genieten van een
drankje in het proeflokaal.
Vanwege corona is aanmelden verplicht. Dit kan door een email te
sturen naar activiteiten@bernemedia.com
Bron: Berne Media.
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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
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.

Bernekring

Orgelkring

Berne Anders
Ruach
Stichting Vrienden van
Bandra East

Stichting
Solidair met India

Tijdschrift Berne

Boekhandel Berne
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