
Wie kunnen mee? 

Iedereen die deel wil nemen aan de gebedstijden, 

gesprekken, maaltijden en open is voor een 

ontmoeting met een andere kerkelijke traditie, is 

welkom. Er kunnen maximaal 8 mensen mee. Er 

zijn één- en tweepersoonskamers. De kamers zijn 

sober en bevinden zich op de 1e verdieping, deze 

is per lift bereikbaar. Elke kamer is voorzien van 

douche en toilet. 

 

Hoe kom ik er? 

De reis wordt gezamenlijk gemaakt met eigen 

auto’s. Vertrek vrijdag 20 mei om 13.20 uur 

verzamelen bij de Emmaüskerk. 

 

Dagritme door de week (en zondag): 

* 07.00 uur (08.00 uur) metten en lauden 

* 12.15 uur  (10.30 uur)  eucharistieviering 

* 18.00 uur  (18.00 uur)  vespers 

 

De vieringen proberen we zo veel als mogelijk mee 

te maken, daarnaast is er geen programma. 
 
Er is een huiskamer waar u twee keer per dag 
koffie of thee kunt gebruiken. Als u vegetarisch 
eet of een dieet volgt dit graag 14 dagen vooraf 
doorgeven. Bij voldoende belangstelling wordt er 
een rondleiding gegeven. Het weekend wordt 
zondagmiddag na het middageten afgesloten met 
een korte bijeenkomst. 
 
Wat moet er mee genomen worden?  
Liefst zo weinig mogelijk bagage, maar in ieder 
geval het volgende: 
 
* bijbel 
* identiteitskaart  
* bewijs van ziektekostenverzekering 
* eigen reisverzekering 

Hoe geeft u zich definitief op?  

U kunt u zich opgeven bij: Piet de Munck,  

telefoon:  0187-642419 of per e-mail: 

kloosterweekend@emmauskerkmiddelharnis.nl  

 

Wat kost het? 

De kosten voor het verblijf zijn €109*. Daarbij zijn 

inbegrepen logies, maaltijden en gebruik van 

handdoeken en bedlinnen. 

 

Adresgegevens en informatie: 

Abdij van Berne - Abdijstraat 49 

5473 AD Heeswijk 

telefoon: 0413-299.299 

fax: 0413-299.288 

www.abdijvanberne.nl 

secretariaat@abdijvanberne.nl   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Organisatie: 

Commissie Vorming + Toerusting van de Emmaüskerk te 

Middelharnis. Op de webpagina Vorming + Toerusting 

van www.emmauskerkmiddelharnis.nl kunt u alle 

informatie lezen over het volledige cursus- programma 

van Vorming + Toerusting. 

 
*Komt uw reservering te vervallen dan wordt tot 4 weken vooraf 10% in 

rekening gebracht. Tot twee weken 25% en binnen twee weken het volledig 

bedrag. Het definitieve aantal personen moet twee weken vooraf bekend zijn. 

Komt u met minder dan opgegeven, dan wordt € 25,00 per niet gekomen persoon 

in rekening gebracht. 
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Norbertijnen van Berne zijn een reislustig volk 

dat moge blijken uit hun verleden. Al zijn zij tot 

in de vorige eeuw maar met gemiddeld 20 man 

geweest, ze hebben om diverse beweegredenen 

heel wat omzwervingen gemaakt in het verleden. 

Steeds echter hebben ze de naam van de abdij 

hooggehouden en de wapenspreuk "Berna ut 

Lucerna", Berne als een licht, als devies gebruikt 

bij hun levenswandel. 

 

Bewegen brengt ook dynamiek met zich mee, 

bewegen is niet stil blijven staan, het is steeds 

doorgaan, actief blijven. Norbertijnen van Berne 

zijn tot op de dag van vandaag in beweging 

gebleven. Steeds weer opnieuw passen zij zich 

aan de nieuwe tijd aan. De constituties van de 

orde zeggen hierover: "Dit houdt een blijvende 

opdracht in om ons leven, zowel individueel als 

sociaal, steeds weer aan te passen aan nieuwe 

levensomstandigheden."  

 

De Abdij van Berne kent een bewogen en rijke 

geschiedenis en staat in een lange traditie. Met 

het vizier op de toekomst gericht en met de 

ruggensteun van het verleden is deze uitgegroeid 

tot de oudste kloostergemeenschap van 

Nederland.  

 
Norbertijnen delen met andere religieuzen de 

roeping en opdracht om op een bijzondere wijze 

te getuigen van een leven overeenkomstig het 

evangelie, gericht op gemeenschap tussen God en 

mensen en tussen mensen onderling. De wijze 

waarop aan deze opdracht vormgegeven wordt 

vormt de spiritualiteit van een religieuze 

gemeenschap. De bronnen van de Norbertijnse 

spiritualiteit zijn naast de Bijbel en de traditie, 

de Regel van St. Augustinus en de idealen van St. 

Norbertus. De rode draad door de regel van Augustinus 

is de liefde. Vaak wordt de regelvader dan ook 

afgebeeld met een brandend hart in zijn hand.  

 

Augustinus werd in het jaar 354 geboren in Thagaste, 

in het tegenwoordige Algerije, als zoon van een 

heidense vader en een vrome katholieke moeder. Deze 

laatste, Monica, zou een grote rol spelen in het leven 

van Augustinus. Hij werd als kind niet gedoopt, ging in 

Carthago grammatica en retorica studeren en later ook 

doceren. In die periode komt ook zijn grote 

intellectuele begaafdheid aan het licht. De rode draad 

door de regel van Augustinus is de liefde. Vaak wordt 

de regelvader dan ook afgebeeld met een brandend 

hart in zijn hand. 

 

Norbertus, geboren in de tweede helft van de elfde 

eeuw, leefde in een agrarische samenleving met een nog 

geheel feodale structuur, waarin adel en geestelijkheid 

de dienst uitmaakten. Wereldlijke en geestelijke macht 

waren sterk met elkaar verstrengeld. Daarnaast echter 

ontstond ook een lekenbeweging, die een grote nadruk 

legde op de armoedebeleving. Deze laatste beweging 

werd vooral zichtbaar in de talloze rondtrekkende 

prediker, de Wanderprediger. Vergezeld van twee leken 

trok hij predikend rond en kwam zo in Avignon terecht, 

waar hij van de paus officieel toestemming kreeg om te 

preken. De paus bracht Norbertus in contact met de 

bisschop van Laon, die geïnteresseerd was in de 

hervorming van het plaatselijk kloosterleven. Maar 

nadat een poging om het kapittel in die geest te 

hervormen was mislukt, ried de bisschop hem aan om 

zelf een gemeenschap te stichten, buiten de stad. Het 

werd Prémontré, in een afgelegen gebied waar zich 

vermoedelijk al enkele kluizenaars ophielden. Norbertus 

vormde met hen en enkele eigen gezellen een 

gemeenschap. Met Kerstmis 1121 sloot deze 

gemeenschap zich door geloften officieel aaneen.  

Zij namen de Regel van Augustinus aan. In 1126 

maakte Norbertus een reis naar Rome, waarna hij 

tot aartsbisschop van Maagdenburg benoemd 

werd. In Maagdenburg kwam Norbertus al snel in 

conflict met de wereldlijke overheid. Toch 

slaagde hij hier om het bovenstaande 

kloosterleven te hervormen en de zielzorg te 

verbeteren. Het ideaal van Norbertus was om de 

kerk van binnenuit te vernieuwen naar het ideaal 

van de armoedebeleving en het 

gemeenschapsleven. Zo ligt in de Norbertijnse 

spiritualiteit het accent op beide elementen: 

gemeenschap stichten naar binnen en naar buiten, 

op kerkopbouw, op verdieping van het geloofsleven 

vanuit de eigen gemeenschap, op actie en 

contemplatie. In 1134 stierf hij in Maagdenburg. 

 

 

Gastenverblijf in de Abdij  

Veel mensen hebben de behoefte om zich voor 

korte tijd terug te trekken in een abdij. Dit kan 

zijn om kennis te maken met het kloosterleven, in 

alle rust en stilte, in een omgeving van gebed en 

bezinning. Maar ook om zaken die het persoonlijk 

leven aangaan eens op een rijtje te zetten, even 

los te komen uit de jachtigheid van studie of 

werk. U bent uitgenodigd deel te nemen aan onze 

gebedsvieringen. 's Morgens zijn dat de metten 

en aansluitend de lauden, op het midden van de 

dag de eucharistieviering en tegen de avond de 

vespers. Wij eten samen met de norbertijnen in 

de refter, de eetzaal. 's Morgens drinkt u met de 

gemeenschap koffie of thee in de huiskamer, op 

andere momenten in de eigen gastenhuiskamer, 

alleen of met de gastenbroeder of een andere 

norbertijn. De boekhandel en de abdijkerk zijn de 

hele dag geopend en u kunt wandelen in onze 

abdijtuin en in de wijdere omgeving.  

http://www.abdijvanberne.nl/regelvanaugustinus.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monica_(heilige)

