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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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PAUS FRANCISCUS DOET WEER VAN ZICH SPREKEN
Voor velen – zeker als je wat Frans georiënteerd bent – klinken de
woorden ‘liberté, égalité et fraternité‘ als bekend in de oren. Het was
de leuze van de Franse Revolutie, een omwenteling die hard botste
met de toenmalige Kerk. Het is dan ook speciaal en verrassend om
uitgerekend die woorden terug te vinden in FRATELLI TUTTI, de
nieuwe encycliek van Paus Franciscus.
Fratelli Tutti betekent ‘allen
broeders’ (en omdat het een
citaat is van de Heilige
Franciscus moet hieronder
natuurlijk ook verstaan
worden ‘allen zusters‘) en
dat vat meteen de
boodschap samen van de
nieuwe encycliek. Paus
Franciscus houdt in zijn
bekende stijl een vurig
Paus Franciscus ondertekent de encycliek
pleidooi voor een solidaire
'Fratelli Tutti' in de basiliek van Sint-Franciscus
in Assisi, 3 oktober 2020.
wereld. Het is een tekst met
Foto: CNS photo - Vatican Media
een universeel karakter,
gericht aan alle mensen ter wereld, die beklemtoont dat we deel
uitmaken van één grote mensenfamilie. De grote wereldproblemen
waarmee we worstelen raken immers iedereen.
Enkel door samenwerking kunnen we ze overwinnen.
‘Het radicale individualisme is het moeilijkst te overwinnen virus’,
luidt het met een verwijzing naar dat andere virus dat momenteel
ons leven zo nadrukkelijk beheerst. De paus roept ons op
onvermoeibaar werk te maken van het ‘opnemen, integreren en
optillen van degene die op de grond ligt. We moeten Christus zelf
herkennen in elke verlaten of uitgesloten broeder’.
Die broeders en zusters zijn niet louter medegelovigen, maar alle
mensen. Niet toevallig verwijst Franciscus in zijn encycliek naar de
protestant Martin Luther King, naar de anglicaan Desmond Tutu,
naar de hindoe Mahatma Gandhi en naar de moslim Ahmad AlTayyeb. De mensheid begint en eindigt niet met onze eigen
geloofsgenoten.
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De paus breekt een lans voor ‘godsdienstvrijheid voor gelovigen van
alle religies’ en beklemtoont dat alle religies ‘mogelijk zijn om een
manier te vinden om samen te leven in sereniteit, ordelijkheid en
vrede, in de acceptatie van verschillen en in de vreugde van het
broeder zijn, als kinderen van één God’. De uitgestoken hand naar
andere religies is voor Franciscus essentieel.
Het is duidelijk dat deze encycliek een grote ambitie uitstraalt. Alles
hangt met alles samen, iedereen is verbonden met iedereen. Er is
volgens paus Franciscus dan ook een heel nieuwe samenleving
nodig. Dit alles roept natuurlijk ook de vraag op of Franciscus en de
Kerk anno 2020 nog in staat zijn mensen te mobiliseren en
maatschappelijke keuzes te beïnvloeden om die ommekeer in gang
te zetten. We zijn een klein kerkje aan het worden, geplaagd door
schandalen en oppervlakkigheid. Moeten we juist dan niet
voorzichtig zijn met anderen voor te schrijven hoe het anders moet.
En dan zie ik hier de paus schrijven hoe alles fout gaat en hoe alles
compleet anders moet. Met deze encycliek geeft paus Franciscus
als het ware zijn geestelijk testament. En of die erfenis ooit realiteit
kan en zal worden dat is ook aan ons.
Hoe denken wij en hoe stellen wij ons op? De oktobermaand
bijvoorbeeld is de jaarlijkse missiemaand. Heeft die ons dit jaar nog
aangesproken? Voelen we ons verbonden met het lot van minder
fortuinlijke mensen in verre landen en continenten?
Paus Franciscus droomt van een kerkgemeenschap, die met beide
benen in de wereld staat, er met grote dadendrang deel van
uitmaakt, mee de richting bepaalt, die we met z’n allen uitgaan. De
grenzen die door onze hoofden en harten lopen, worden gesloopt,
de roep naar broeder- en zusterschap duldt immers geen lauwe
houding. Wat de paus schrijft is zeker niet nieuw, maar zijn oproep
om mee te werken aan het Rijk van God klinkt luider dan ooit
tevoren.
Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx en Kees den Boer.
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA
November
Allerheiligen.
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.
01
Lector Karl Tax.
02
06
07
08
09
13
15
21
22

29

Allerzielen.
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.
Lector Henriëtte Ausems.
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze
streken.
Willibrordus, verkondiger van ons geloof, patroon
van de Nederlandse Kerkprovincie.
32ste Zondag door het jaar.
Voorganger Jan Nabuurs o.praem.
Lector Hans Gilissen.
Kerkwijding St. Jan van Lateranen.
Alle heiligen van de orde.
33ste Zondag door het jaar.
Voorganger Joost Jansen o.praem.
Lector Anneke Steeghs.
Christus Koning van het heelal.
34e zondag door het jaar
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.
Lector Harry van der Pas.
1e zondag van de advent.
Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.
Lector Karl Tax.

2
December
2e zondag van de advent .
06
Voorganger Jan Nabuurs o.praem.
Lector Henriëtte Ausems.
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10.30

12.15

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

MEDEDELINGEN
Ontmoetingen en wereldwinkel
De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. In de abdij blijven
ontmoetingen met koffie en thee, respectievelijk op de 2e, en de 4e
zondag van de maand, niet mogelijk.
De wereldwinkel is in Nistelrode, Raadhuisplein 1b en is geopend in
Nistelrode van woensdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Maandag, dinsdag en zondag gesloten.
Collecte wereldmissiemaand
De collecte na de viering op zondag 19 oktober bedraagt €98,=
Mat hartelijke dank voor u bijdrage.
Allerzielen
Maandag 2 november is het Allerzielen. We hebben dan de families
uitgenodigd om met hen hun dierbaren te gedenken.
21 mensen zijn van de abdijkerk uit naar hun laatste plek gegaan, te
weten crematorium of begraafplaats.
Omdat we i.v.m. de regels rond corona, maar met een beperkt
aantal samen mogen zijn, is deze viering op 2 november in
besloten kring.
Deze Eucharistieviering die om 12.15 uur begint, wordt wel – zoals
op zondag – uitgezonden via YouTube. Zie: www.abdijvanberne.nl
Collecte op Willibrordzondag 8 november
Zoals ieder jaar hebben we een jaarlijkse collecte voor het werk van
de Vereniging vor Oecumene.
Uiteraard is dat in deze periode ook een uitdaging.
We hebben allemaal te maken met de terugloop van bezoekers en
inkomsten, die nu nog versterkt worden door de maatregelen die
ons nu vanwege Covid19 treffen.
Maar er zijn ook lichtpunten. Alles wordt teruggebracht tot de
essentie, zij het ook noodgedwongen.
Maar de ervaringen die we daarmee opdoen zijn uiterst waardevol.
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID
Annie van Tuijl-Reijs

Geboren te Oss,
13 september 1938.
Overleden te Nistelrode,
10 oktober 2020.
Uitvaart in de abdijkerk,
17 oktober 2020.
Begraven op het R.K. Kerkhof
in Heesch.

Geertruida Maria Sparreboom-Drooglever
(roepnaam: Trudy).

Geboorteplaats te Rotterdam,
8 februari 1928.

Overleden te Heeswijk-Dinther,
19 oktober 2020.

Uitvaart in de abdijkerk,
23 oktober 2020.
aansluitend begraven op de
begraafplaats in Dinther.
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STILTE
Is de stilte ooit zo overheersend geweest als in deze tijd van spanning
en zorg?
Zelfs vergaderingen, regelmatige ontmoetingen, onverwacht
bezoek, uitjes,…noem maar op, het valt allemaal weg.
Maar denk eens in wat dit betekent voor onze zieke en
hoogbejaarde medemens.
Je hoeft niet veel fantasie te hebben om dat enigszins te begrijpen.
Ja, zul je misschien denken, ik kan zelf ook niet zomaar weg en is
het wel verstandig om een zieke op te zoeken?
Goede raad is duur, maar denk eens na over de situatie van een
zieke of alleenwonende bij je in de omgeving, of aan iemand uit je
familie of kennissenkring.
Schrijf zomaar een brief of stuur een kaart.
Verdraaid nog aan toe, nu mis je postzegels of is de brievenbus net
te ver.
Ga gewoon opbellen! Ik zeg je, het kan een bijzonder gesprek
worden!
Succes ermee, ik ga het dadelijk ook proberen. En verder wens ik
alle lezers een gezegende periode in deze heel moeilijke, zorgvolle
tijd.
Namens de Bezoekgroep, (die nu ook niet vergadert.),
Joke J.M.
BRABANTS KLOOSTERLEVEN

2021 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van het
Brabantse Kloosterleven’.
De website voor dit Jaar is inmiddels
online. Zie www.brabantskloosterleven.nl.
Vier orden vieren hun jubileum met een bijzonder programma,
namelijk: 750 jaar gemeenschap Catharinadal,
650 jaar kruisheren in St Agatha, 300 jaar Clarissen in Megen en
900 jaar Norbertijnen in Heeswijk.
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ONS KERKHOF
Vanuit mijn vorige kamer had ik een mooi uitzicht op een paar
beuken en eiken. Prachtig zoals de takken soms bij een flinke wind
zwaaiden, als een ballet. Daarvoor ligt ons kerkhof, keurig
onderhouden, zes rijen grafkruisen met de naam erop en datum van
geboorte en overlijden van de overledene. Rond Allerzielen worden
er lichtjes voor geplaatst, een prachtig gezicht ’s-avonds.
Ik denk terug aan de jaren dat onze overleden medebroeders op het
parochiekerkhof van Heeswijk aan de aarde werden toevertrouwd.
In totaal zijn er dat 37 geweest. In processie trokken we dan via de
abdijstraat naar dat kerkhof. Maar gaandeweg waren we daar toch
niet tevreden over. Medebroeders moesten bij ons blijven ook na
hun dood. Na het nodige over en weer van bezwaren en
mogelijkheden, viel het besluit van een eigen kerkhof vlak bij huis.
Zo ligt het daar sinds 1987, toen de eerste daar begraven werd.
Sindsdien zijn er 83 bijgekomen.
De stoffelijke resten van het parochiekerkhof zijn toen met een
aparte viering naar hier overgeplaatst. Hun namen staan op een
aparte grote grafsteen ingegrift.
Zo keek ik daar vanuit mijn vorige kamer op neer. Soms wandel ik er
langs, lees weer even de namen, zie weer even hun gezicht voor
me. Van ieder hebben wij afscheid genomen in een viering en zijn
onder klokgelui naar het kerkhof getrokken, samen met de
aanwezige familie en bekenden. We hebben de kist in het geopende
graf neergelaten en er een handvol zand op gestrooid. Voorlopig
een houten kruis erbij tot een stenen grafkruis wordt geplaatst.
De overleden medebroeders blijven in onze herinnering leven. Soms
vertellen we nog anekdotes over hen, humoristische en typerende.
Bij de ingang naar onze kerk ligt op een standaard een dik boek.
Daarin al onze overledenen vanaf 1857, met foto en korte
levensbeschrijving. Ze worden op de dag van hun overlijden weer
opnieuw in het avondgebed gememoreerd.
Onwillekeurig blader je soms even in dat dodenboek.
We hebben van hen afscheid genomen.
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Liever gebruiken wij het woord "uitvaart”. Daarin uitgedrukt ons
geloof dat het uiteindelijk als de vaart is van een schip, weg van het
land de zee op, een vaart over de laatste grens heen naar...naar
wat? Geloof dat een mens over de laatste grens heen in goede
handen wordt opgevangen. Dank zij Jezus Christus.
Hoe dat nieuwe bestaan eruit ziet, weten wij
niet. We maken er ons ook niet zo druk over.
Het gaat in de eerste plaats over ons aardse
leven in gemeenschap in wel en wee
verbonden.
Met het perspectief van onze
geloofsbelijdenis:
“Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en
het eeuwig leven".
Titus
TE DOEN GERECHTIGHEID

CARITAS

Beste mensen,
Vanaf oktober jl. heb ik de berichtgeving betreffende de activiteiten
van “Caritas Uden” van Emke Jansma overgenomen.
Mijn naam is Toos Steuten, lid van de Diaconale Werkgroep
Abdijkerk. Om te weten waarover ik schrijf, ben ik zelf een kijkje
gaan nemen in de Piuskerk, waar Caritas Uden gevestigd is. Ik werd
vriendelijk ontvangen door de Heer Ties van Donsel en kreeg een
echte rondleiding.
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Er wordt hard gewerkt door ongeveer 30 vrijwilligers. Bij binnenkomst van de zakken, met kleding en andere spullen zijn er drie
personen die de kleding sorteren. Elke dag, van maandag tot en met
zaterdag van 9 tot 12 uur.
Alles wordt zorgvuldig geselecteerd. De beste kleding wordt apart
gehouden voor hun eigen kledingwinkel. Regelmatig organiseren ze
kleding-uitgifte voor minderbedeelden in Uden en omgeving. Ze
mogen dan gratis kleding uitzoeken. Op 12 september was er zo’n
uitgifte. Na afloop telden ze 304 lege hangers, waarbij de uitgifte van
sjaals, sokken, lakens en dekbedden etc. niet is meegerekend.
Na selectie gaat de kleding in een kledingpers en worden er grote
pakketten van gemaakt. In het grootste gedeelte van de voormalige
kerk worden de spullen verder ingepakt en verzendklaar gemaakt
voor de volgende vracht.
Het gebruik van het gebouw is gratis, alleen de kosten van gas en
licht moet de stichting zelf betalen. Ik heb enthousiaste mensen
gezien die zich belangeloos inzetten voor het goede doel: minder
bedeelde mens.
Nog een paar weetjes:
Vanaf 10 augustus heeft Caritas een eigen telefoonnummer:
0642000557.
Ook is er een e-mailadres bijgemaakt voor het ophalen van
goederen.Caritasstpetrus@gmail.com
Misschien heeft u in deze Coronatijd uw kasten een extra
opschoonbeurt gegeven. Heeft u goede kleding, schoenen per paar
bij elkaar en ander linnengoed over? Deze spullen zijn van harte
welkom bij Caritas Uden!
De Piuskerk is elke dag van maandag t/m zaterdag geopend van 9
tot 12 uur.
Tot de volgende keer, Toos Steuten,
lid van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage.
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Toos Steuten.
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AMNESTY INTERNATIONAL

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL
Het goede nieuws! Wat er bereikt is:
In Cuba werd journalist Roberto
de Jesús Quiñones Haces op 4
augustus 2020 vrijgelaten.
De gewetensgevangene had
zijn straf uitgezeten. Quiñones
werd in augustus 2019 tot een
jaar gevangenisstraf
veroordeeld voor ‘verzet’ en
‘ongehoorzaamheid’. Hij werkte
bij de nieuwssite Cubanet.
Na zijn vrijlating bedankte
Roberto de Jesús
Roberto Quiñones Amnesty
Quiñones Haces
International voor haar steun en
inzet. Hij liet weten door te gaan
met het verdedigen van de onafhankelijke journalistiek en de vrijheid
van meningsuiting in Cuba. Tijdens zijn detentie meldde Roberto
Quiñones Haces regelmatig over de gevangenisomstandigheden.
‘Hoewel er berichten zijn over de kwetsbaarheid van ouderen
(gevangenen ouder dan 60 jaar) voor het coronavirus, worden velen
van hen vastgehouden in overvolle cabines.’ In Cuba worden
onafhankelijke activisten en journalisten steeds vaker geïntimideerd,
gestraft en opgesloten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht om de vrije meningsuiting
te onderdrukken.
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Schrijfactie:
PROTESTEER TEGEN GEWELD TEGEN DEMONSTRANTEN IN
WIT-RUSLAND
In Wit-Rusland gebruikt de politie bruut geweld tegen
demonstranten. Zij beschuldigen president Loekasjenko van het
vervalsen van de verkiezingsuitslag van 9 augustus 2020. Daardoor
is hij voor de zesde keer president geworden. Ten minste twee
demonstranten zijn om het leven gekomen en vele tientallen raakten
gewond. Er komen gruwelijke verhalen naar buiten van
demonstranten die in detentie zijn gemarteld.
In de aanloop naar de verkiezingen werden oppositieleiders
gevangengezet op grond van valse beschuldigingen.
Zo werd voorkomen
dat ze het tegen
Loekasjenko konden
opnemen. Ook pakte
de politie honderden
vreedzame
demonstranten op.
Veel van hen zeggen
in detentie te zijn
geschopt, dat ze met
wapenstokken zijn
Belarus
geslagen en
bedreigd werden met
verkrachting.
Wat kun jij doen?
Roep de autoriteiten van Wit-Rusland op om het geweld tegen
demonstranten onmiddellijk te stoppen. Teken nu de petitie!
Voor meer informatie: https://www.amnesty.nl/forms/petitiewitrusland-demonstranten.
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.
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ACTIVITEITEN IN EN ROND 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”.
1 november Berne Abdijconcert 16.00 uur.
Willem Hörmann uit ‘s Hertogenbosch zal een aantrekkelijk
programma voor ons samenstellen met o.a. de zesde symfonie van
Widor.
Vanwege de nieuwe restricties mag het concert door slechts 30
personen bijgewoond worden en worden bezoekers gevraagd
mondkapjes te dragen,
Verplicht aanmelden vrijdag 30 okt van 10 tot 15.00 uur.
7 november: Retraite dag “Loslaten en ruimte maken”.
13 november: Levenswijsheden.
Wie heeft ze niet? Wij allemaal toch? – VOLGEBOEKT!
Nieuwe mogelijkheid voor deze bijeenkomst is op 19-02-21-2021.
17 november Over de Jabbok – retraite voor predikanten.
Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther 14.00 uur.
Vierdaagse retraite voor predikanten en
voorgangers. Over de Jabbok is gebaseerd op het
verhaal van Jacob en de Engel, in combinatie met de
benedictijnse spiritualiteit.
Lees verder op de site.
20 november Thuis komen – Chi Neng Qigong en andere
vormen van meditatie in beweging.
Datum: vrijdag 20 november 15.00 uur – zondag 22
november 15.30 uur.
Locatie: Abdij van Berne, Heeswijk.
Abdij van Berne, Heeswijk 15.00 uur.
Lees verder op de site.
.
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Agenda Berne Media
Aanmelden is verplicht.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Wegens richtlijnen van het RIVM is er een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
Abdij van Berne maakt plaats voor 1,5 meter per persoon en
stelt desinfectiemiddelen beschikbaar.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
22 november 2020 Boekpresentatie: Zicht op Hildegard.
GEANNULEERD I.V.M. CORONA
NORBERTIJNS PARTICIPANT VERBONDEN
AAN PRIORIJ DE ESSENBURGH

In gesprek met Joke Kingma.

Joke Kingma (J.H.E.)
Geboren te Groningen, 29 maart 1949.
Gehuwd geweest en gescheiden.
Twee dochters en vier kleinkinderen.
Participant vanaf 20-9-2009 bij Norbertijnenpriorij De Essenburgh, te Hierden
Lid bibliotheekcommissie vanaf november
2009.
Lid redactie Berne vanaf 2014.
Woont in Dordrecht.
Joke groeide tot haar 9e jaar op in Groningen in een katholiek gezin
van 6 kinderen. Het gezin verhuisde naar Dordrecht, waar haar
vader in vliegtuigfabriek Fokker werkte. Ze heeft een fijne jeugd
gehad. Na het L.O. en de Mulo volgde ze in de avonduren nog
enkele cursussen om zich breder te ontwikkelen.

16

Joke werkte voornamelijk als administratief medewerkster in het
onderwijs. Ze trouwde in 1972 en kreeg twee dochters, nu 45 en 41
jaar. Inmiddels zijn er vier kleinkinderen.
Tot haar kinderen naar school gingen, bleef Joke thuis om
vervolgens weer in loondienst te gaan werken.
In 1976 verhuisde Joke terug naar Groningen en kwam na verloop
van jaren in aanraking met een pastoraal werkster in Bedum die met
de Norbertijnenpriorij De Essenburgh bekend was. Ze besloot in
2005 contact op te nemen met deze priorij en voelde zich al snel
betrokken bij de leefwijze en de norbertijnse spiritualiteit van deze
geloofsgemeenschap. Joke kwam er een paar keer per jaar als gast
en er groeide bij haar de behoefte om als participant actief deel uit
te willen maken van deze gemeenschap. De weg naar participant
worden is een proces van voorbereiding en bezinning. Het
regelmatig komen naar de priorij leidde tot het assisteren van de
bibliothecaris en het verrichten van hand- en spandiensten. Na een
voorbereiding van twee jaar werd ze participant bij de broeders.
Het werken in de bibliotheek van de priorij doet ze nog steeds met
veel voldoening en ze is daarvoor ook het aanspreekpunt.
Participant worden is een proces waarin geloof en verbondenheid
centraal staan en je daarbij thuis voelen bij de leefwijze in die
gemeenschap en de hier voorkomende activiteiten.
Joke was al geruime tijd actief in de parochies waar ze woonde en
waar geloof en verbondenheid belangrijk voor haar waren.
Participant worden gaat echter een stap verder. Je belooft om je
leefwijze in verbondenheid met de gemeenschap te praktiseren en
vorm te geven met jouw mogelijkheden en kwaliteiten, gericht op je
naaste en op God. Voor Joke heeft deze intentie en zienswijze een
eigen karakter. “Ik ervaar God in de ander, voel mij gevoed door die
Bron en wil graag zo doorgaan; dit is een deel van mijn leven”.
De gemeenschap van de norbertijnen spreekt Joke aan, omdat
contemplatie en daarnaast praktisch handelen, hand in hand gaan.
“Dit voelt momenteel als mijn weg en geeft me een thuisgevoel”.
Daarnaast wil Joke haar zelfstandigheid bewaren en woont ze sinds
drie jaar weer in Dordrecht in een soort familiehuis, drie
appartementen onder één dak. Zijzelf, haar broer en zijn zoon
wonen daar zelfstandig in een eigen appartement. Ze voelen zich
verwant in het omzien naar elkaar.
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De vrouw van haar broer leed aan Alzheimer en Joke kon er als
mede-mantelzorger actief zijn. Zodoende kon haar schoonzus tot
het einde van haar leven bij haar man en zoon blijven wonen.
Joke hecht aan haar zelfstandigheid en ziet hierin ook een manier
om zinvol inhoud te geven aan haar leven.
In 2018 heeft ze als mede-vertegenwoordigster van de participanten
deelgenomen aan het Generaal Kapittel. Het Generaal Kapittel werd
deze keer in Kerkrade gehouden. Het was een inspirerende ervaring
voor haar door de ontmoeting en gesprekken met norbertijnen en
participanten, wereldwijd, allen bijeengekomen voor deze zesjaarlijkse vergadering. Verbondenheid en respect voor de eigenheid
van iedere abdij en priorij waren voelbaar en zorgden mede voor
een sfeer die zij als verrijkend heeft ervaren.
Joke wil het participantschap graag voortzetten. Als participant heeft
ze een schriftelijke verklaring ondertekend, waarin haar
verbondenheid met de priorij staat verwoord door haar belofte om
haar deelname in de leefwijze en het werken in de priorij vorm te
geven met haar mogelijkheden en kwaliteiten. Gebed en bezinning
spelen hierin ook een belangrijke rol. Je deelt hierbij in de leefwijze
van de gemeenschap.
Joke besluit dit gesprek waarin ze zichzelf en haar naasten gunt om
te blijven zoeken naar rol en zin in je persoonlijke leven, waarbij de
opgedane ervaringen vaak erg verrijkend kunnen zijn. Het is een
zoektocht waarbij je meer mens kunt worden in liefdevolle
verbondenheid met de ander.
Bedankt Joke voor het open gesprek en jouw woorden die recht uit
je hart kwamen. Alle goeds voor jouw activiteiten als participant op
De Essenburgh, waar je je thuis voelt als participant en gelovig
mens.
Het ga je goed.
Frans van Baars.
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Werkgroepen

Participanten
Bernekring

Orgelkring

Berne Anders
Ruach
Stichting Vrienden van
Bandra East

Stichting
Solidair met India

Tijdschrift Berne

Boekhandel Berne

✪ 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.
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.
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