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dat in onze huidige wereld, die in een ra-zendsnel tempo verandert, steedsmeermen-sen nood hebben aan plaatsen waar ze zichover hun leven kunnen bezinnen in stilte, inhet zoeken van verdieping, in gebed en hetzoeken naar God. Ook vandaag, wanneer ersteeds minder kloosters zijn en het aantalkloosterlingen verder afneemt, stellen wevast dat de interesse voor kloosters en ab-dijen toeneemt.Nu wij dit jaar 900 jaar premonstratenzerorde vieren is dat niet alleen een gelegenheidom naar het verleden te kijken maar is hetvooral een kans om te zien wat wij als abdij,vanuit onze traditie, vandaag enmorgen kun-nen betekenen voor vele mensen. Dat juistkan ons leren om hoopvol naar de toekomstte kijken. Ons samenleven als broeders in eengeest van verzoening en vrede, ons samenzoeken naar verdieping van ons geloof, onsregelmatig gebed voor de noden van Kerk enwereld, onze dienstbaarheid aan de Kerk ensamenleving, onze cultuur van stilte en duur-zaamheid, dat alles heeft ook vandaag zijn be-tekenis in onzewereld. Dat alles kan een vastankerpunt zijn of worden voor vele mensen,een ankerpunt van een hoopvolle toekomst.
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Editoriaal

abt Marc FierensIn onze huidige turbulente wereld vragenwijons af wat de toekomst ons zal brengen, hoewe onze toekomst het best kunnen voorbe-reiden.We kunnen ons die toekomstmoeilijkvoorstellen. Wanneer in maatschappelijke ofkerkelijke context over de toekomst gespro-ken wordt dan is het vaak in termen van on-zekerheid, angst en bezorgdheid.Een dieper verstaan van het verleden helptons om het heden beter te begrijpen en geeftons inspiratie en kracht om de toekomst ge-stalte te geven. Het hoopvol werken aan detoekomst is een grondbeginsel van de chris-telijke spiritualiteit. Het geloof is immers eenbron van hoop van waaruit we leven. Doorhet geloof weten we ons gedragen door Godsliefde en is ons leven gevat in het plan vanGods redding. Ook al ervaren wij het hedenals zorgwekkend en uitzichtloos, voor eenchristen is dat geen reden tot hopeloosheid.Juist inmoeilijke tijden kunnenwe vanuit onsgeloof actief het heden zo gestalte geven datwe de toekomst hoopvol tegemoet kunnenzien.Toen in 2016 abt Gregory Polan osb verkozenwerd tot abt-primaat van de benedictijnendeed hij volgende uitspraak: “Vandaag horenkloosters tot demeest noodzakelijke plaatsenvan de wereld.” Een uitspraak die ons allenwellicht verwondert. Hij heeft het dan nietover het historische of artistieke belang vankloosters of abdijen. Maar wel over het feit



Terwijl de tweede helft van de zeventiendeeeuw voor onze streek als een bloeitijd wordtbeschouwd, hadden andere gebiedenmeer telijden. Vooral de verwoestende oorlogen vande Franse koning Lodewijk XIVmaakten veleslachtoffers. Grote stukken van de ZuidelijkeNederlanden, met hun abdijen, werden defi-nitief bij Frankrijk aangehecht; ook de aan-grenzende gebieden leden grote oorlogs-schade.
De achttiende eeuwDe achttiende eeuw is de periode van de Ver-lichting. De rationaliteit nam toe op velerleigebied. De nationale staten ontwikkeldenzich verder, het staatsbestuur ontplooide zichenwerd voortaan veelmeer dan enkel het hofen het leger. Ook de economie kreeg de volleaandacht evenals de infrastructuur die deeconomie bevorderde: landbouw, kanalen,wegen. De positieve wetenschappen nameneen hoge vlucht. De opbrengsten van de grotedomeinen die de Kerk al eeuwenlang in bezithad, kwamen in het vizier van de regeringen.Zij wilden de controle verwerven over deKerk, die zich diende te organiseren op nati-onaal niveau, met de paus in Rome als bijnalouter symbolisch hoofd. De verschillende ge-ledingen van de Kerk moesten aantonen datde grote geldbedragen die ze opslorpten nut-tig werden besteed, bv. aan zielzorg, onder-wijs, ziekenverpleging of armenzorg.

Binnen dit kader werd het zeer moeilijk eeninternationale orde te handhaven. In 1738kwam het generaal kapittel voor het laatstbijeen. Met 74 deelnemers was het wellichthet best bijgewoonde sinds de dertiendeeeuw. Nadien beletten de staatsstructureneen dergelijke samenkomst. Vooraan bleef deorde functioneren in de verschillende circa-rieën, met elk een eigen dynamiek. Er werdschriftelijk gerapporteerd aan de abt-gene-raal in Prémontré die telkens de genomen be-slissingen van de provinciale of circariëlekapittels moest bekrachtigen. Ook de visita-ties bleven doorgaan op circarieel niveau.In Frankrijk begon in 1766 een rationalisatievan alle kloosterorden, waarbij te kleine ge-meenschappen werden opgeheven. De nor-bertijnen hielden in 1770 een nationaalkapittel waarin de voorgeschreven maatre-gelenwerden afgekondigd. Op diemanier ge-beurden grote inspanningen om de kwaliteitvan het religieuze leven te verbeteren, zekerwat betreft de vorming van de jonge religieu-zen. Tegelijk werden nieuwe liturgische boe-ken ingevoerd, aangepast aan de tijdgeest.Ook in de Habsburgse gebieden nam in detweede helft van de achttiende eeuw de over-heidscontrole over de Kerk en de kloosterssnel toe. Alle zonder overheidstoelating ver-worven onroerend bezit moest worden gere-gulariseerd of verkocht. De tiendheffers

De Orde van Prémontré
deel 3

cfr. Herman Janssens
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Op 6 juni 1134 blies Norbert van Gennep (°ca1075), sinds 1126 aartsbisschop van Maag-denburg, zijn laatste adem uit. Na een levenin dienst van de hemelse wijngaardenier. Bijzijn dood volgden al een groot aantal mannenen vrouwen zijn opvordering om een leven teleiden in gebed en ijver voor het rijk van God.In 1121 stichtte hij de orde van Prémontré naeen tijd als rondtrekkende predikant te heb-ben gewerkt.Op het hier gepresenteerde werk ligt de hei-lige in het norbertijner habijt op een bedonder een baldakijn dat ons er al meteen op-merkzaam op maakt dat het hier om een bij-zonder sterven gaat. In zijn handen houdtNorbert een kruis en zijn blik is gericht op dehemel linksboven waar God, de heerser vanhet universum, hem opwacht. In een licht-straal zweeft de ziel richting Paradijs. Zij isnaakt zoals de eerste mens was in het Para-dijs toen alles nog ongerept was. Zij houdteen palmtak in de hand als zegeteken. Vanuitde hemel komt een tekst die zegt: Veni soror(!) mea requiesce (Kom mijn zuster en rustuit). De “soror” is hier de ziel–de anima – diedoor God uitgenodigd wordt. Misschien eenverre echo van het Hooglied, dat door som-migen betrokken wordt op de liefde tussenGod en zijn volk. Rond het ster!bed staan ofknielen een aantal premonstratenzers. Tweevan hen lezen de gebeden voor de sterven-den. Op een tafel links van het bed staat eenmijter en ligt het pallium, de zichtbare tekensvan zijn aartsbisschoppelijke titel. Ook het
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De dood van de H. Norbertus
Anoniem (Zuid-Nederlands?) schilder, 17de eeuw
olieverf op doek – collectie Abdij Averbode

fr. Raymond Minnaertdubbele kruis achter het bed duidt hierop.Verder nog een bonnet op de tafel en één opde vloer.Linksmidden op het schilderij een a!beeldingvan Norbert met een knielende norbertijn.Verschijnt hij hier na zijn dood aan een vanzijn volgelingen of is dit een verwijzing naarzijn heiligverklaring in 1582 door paus Gre-gorius XIII? Of is het een verwijzing naar hetfeit dat men er van overtuigd is dat hij in dehemel is en daar de zegepalm mag dragen?Zoals hier afgebeeld doet dit werk denkenaan de talloze a!beeldingen van de dood vande HeiligeMaagd, de zogenaamde “Dormitio”(het inslapen). Met het verschil dat haar zieldoor Christus ten hemel wordt gebracht ofdat zij met ziel en lichaam ten hemel wordtopgenomen gevolgd door een schare van en-gelen. Maar tevens ook aan de weergave vande dood van andere heiligen zoals Franciscusvan Assisi. Omringd door volgelingen (diezijn werk zullen voortzetten) en opgewachtdoor God en allen die al in de hemel zijn.Na zijn doodwerdNorbert begraven inMaag-denburg. Hier rustte hij tot 1627, het jaarwaarin hij werd overgebracht naar de abdijvan Strahov in Praag, omdat men gedurendede Dertigjarige oorlog (1618-1648) bangwasdat zijn relieken verloren zouden gaan. Naaraanleiding van het Jubeljaar van het 900-jarigbestaan van de orde heeft men het reliek-schrijn geopend en kunnen de relieken tij-dens dit jubileumjaar in Praag gezien envereerd worden.



Toen ik ongeveer vijftien jaar was, kwam ikvia mijn grootvader voor het eerst in contactmet de liturgie van vóór het Tweede Vati-caans Concilie. Het was een vreemde enmys-terieuze wereld, die me om verschillenderedenen raakte en fascineerde. In de vierin-gen waar ik tot dan toe in de parochie aandeelnam, was me nooit zo duidelijk gewor-den als in die teksten, dat de voornaamstereden van samenkomst het eren van God inde gemeenschap van de Kerk was. Mogelijkomdat ik vooral naar “kindvriendelijke” dien-sten geweest was, dacht ik dat naar de kerkgaan betekende dat je luisterde naar verha-len over Jezus en over wat wel en niet goedwas. En dat je liedjes zongmet dezelfde bood-schap. En dat de priester daarna nadeed watJezus deed bij het Laatste Avondmaal: broodbreken en uitdelen. Dat is niet fout, maar eris nog veel meer.Door meer te lezen en te ontdekken over deliturgie van voor én na het Concilie (mijn boe-kenverzameling breidde zich snel uit), ging ereen heel nieuwe wereld voor mij open: litur-gie als eredienst, waarbij het loven en dankenvan God centraal staat, als antwoord op deverkondiging van de Schrift in haar veelzij-digheid. Liturgie als een rijke schat vol ritue-

len, die geworteld zijn in een groeiende tra-ditie die teruggaat tot de tijd van de aposte-len. Liturgie als iets dat àlle deelnemers – ookde voorganger – overstijgt en inspireert.Maar ook: liturgie als een geordend geheeldat door een kerkgemeenschap aan regels ennormen onderworpen is, die haar inhoud be-paalt, zodat ook haar kwaliteit en zeggings-kracht gegarandeerd wordt. Een samenko-men van oude en nieuwe schatten uit debronnen van de Schrift en de traditie.In wat volgt hoop ik u een beetje van mijnliefde en enthousiasme mee te geven voorwat ik “kerkelijke liturgie” zou noemen: eeneredienst die leeft en vorm krijgt vanuit haarkerkverbondenheid.
De Kerk is steeds in gebedIn de Handelingen van de apostelen lezenwehoe de leerlingen van Jezus vanaf zijn Verrij-zenis bleven samenkomen om te bidden. Enook na Pinksteren bezochten ze trouw detempel en kwamen regelmatig samen in eenof ander huis om de Schrift te lezen en hetBrood te breken. In die bijeenkomsten heb-ben de eerste christenen ervaren dat Jezus inhun midden was. Ze hebben mensen aange-steld om bepaalde diensten te vervullen. Zo

De Kerk bidt
Een eredienst waarin we God loven en danken

cfr. Vincent Ceulemans

De laatste aflevering van de podcast-reeks van 2020-21, was een bijdrage van onze medebroeder Vincent
Ceulemans. Hij werkte vanuit een lange interesse en denkproces een visie uit rond liturgie, die hij op uit-
nodiging van de redactie graag in deze verkorte versie met onze lezers deelt.
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sche als Deense landschap op het doek zalbrengen. Hij zal het Deense land niet alleenvereeuwigen in olieverf op doek, maar tijdensde donkere jaren van Wereldoorlog II ookverdedigen door bij deweerstand te gaan. Hijwordt gevangengenomen in 1944 en overge-bracht naar het kamp van Frøslev. Een pries-ter uit Aalborg komt hem vervangen in Vejle.Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 hadVervoort al een stuk grond gekocht in Binde-balle waar hij met de hulp van enkele broe-ders een hut bouwde. Deze zal later vergrootworden en gebruikt worden als scoutsver-blijf. Gedurende de vele jaren die nog zoudenkomenwerd de hut ook een geliefd vakantie-oord voor de families van de in Denemarkenwerkende norbertijnen. Keuken en bad eneen terras met mooi uitzicht gaven een be-scheiden luxe aan de bewoners. Terwijl deomringende natuur rust en kalmte voor zielen lichaam bood.In 1948 komt een 26 jaar jonge priester aanin Vejle. Zijn naam is Edward Stappers. Hijvolgt in 1956 Frans Vervoort op als pastoor.Jeugdwerk, school en verenigingsleven zullenzijn sterke kanten zijn. Hij is ook de stichtervan de parochie in Herning in 1962 op aan-vraag van bisschop Theodor Suhr osb (bis-schop 1938-1964), de opvolger van Mgr.Brems. In 1967 wordt Stappers gekozen alsde 50ste abt van Averbode. Met weemoed inhet hart verliet hij het land dat hij had lerenliefhebben en hij keerde dan ook terug naarDenemarken na zijn ontslag als abt in 1987.Bisschop Hans Ludvig Martensen sj vroeghem dan om consulent te worden voor de ka-tholieke scholen in het land.
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Mgr. L.J. Brems, apostolisch vicaris
door Herman Jacobs – collectie Abdij Averbode



Averbode verlaat VejleOp zondag 27 juni werd een belangrijke blad-zijde in de Averboodse geschiedenis omge-draaid. Na 117 jaar aanwezigheid in Vejle(DK), en later ook andere parochies, zullen denorbertijnen van Averbode er weggaan.

In eenmooie viering, in aanwezigheid van deabt-generaal van de Orde, J. Wouters en deabt van Averbode, M. Fierens, bedankte Mgr.CzeslawKozon, bisschop van Kopenhagen, dehuidige confraters Jan Ophoff, Quirinus Kerk-hofs en Baudouin Willocx voor hun aandeelin de lange rij van medebroeders in Vejle.Confraters Quirinus en Baudouin keerden op20 juli terug naar de abdij. Confrater Jan ver-voegde de gemeenschap van het Sint-Mi-chielscollege te Brasschaat.

Het apostolaat van de parochie en de schooldat Averboodse medebroeders er – samenmet de zusters van het Heilig Hart van Mariavan Berlaar – opbouwden, wordt verdergezetdoor norbertijnen van de abdij van Hamborn(D).
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Abdijnieuws



Mgr. L.J. BremsVan 13 tot 22 augustus 2021 liep er in de pre-latuur een tentoonstelling over Mgr. Brems.Het was het resultaat van een samenwerkingtussen de abdij, de stad Scherpenheuvel-Zi-chem, Erfgoed Testelt en Heemkring Aver-bode, met de heer Roland Jans als curator.Ludolfus Josephus Brems (geboren te Testeltop 7 augustus 1870) zou in 2020 herdachtworden naar aanleiding van de 150ste ver-jaardag van zijn geboorte. De corona-pande-mie heeft er anders over beslist.Door zijn organisatietalent en door zijn wils-kracht slaagde deze pionier-missionaris erinom het katholiek parochienetwerk in Dene-marken te versterken en uit te breiden. Hijblijft bekend als kerken- en scholenbouwer.Bisschop-emeritus Brems vestigde zich nazijn ontslag als apostolisch vicaris van Dene-marken (1938) in Mehange (Chênée), waar
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hij rector van de zusters karmelie-tessen werd, en verhuisde in 1947naar zijn geboortedorp Testelt.Niet geheel onverwacht stierf hijop 5 april 1958.
Plechtige professieOp het hoogfeest van onze HeiligeVader Augustinus, 28 augustus,verbond onze confrater ViktorHenne zich door plechtige profes-sie voor altijd aan onze abdij.Viktor trad toe tot onze gemeen-schap op 4 november 2016. Hijdeed er tijdelijke geloften op 17december 2017, die hij vorig jaar –omwille van de coronamaatrege-len – voor een jaar verlengde. Viktor zet zijnpriester-studies verder en vervult in de ge-meenschap o.a. de taak van succentor.Deo gratias !

Opening van de tentoonstelling, in aanwezigheid van burgemeester Manu Claes en familie Brems



Medioren-uitstapElk jaar wordt een uitstapdag georganiseerdvoor de ‘medioren’ van de Brabantse circarie,dit zijn de confraters en zusters uit de Ne-derlandstalige abdijen en priorijen van ‘mid-delbare leeftijd’.Dit jaar kon deze uitstap weer doorgaan, enin dit jubileumjaar waren Gennep en Xanten,onze roots, een bijna vanzelfsprekende keuze.Op 2 septemberwerden een 20-tal norbertij-nen en norbertinessen ontvangen door bur-gemeester Teunissen en pastoor Kessels vanGennep. Frans Meeuws van de heemkundigekring zorgde voor een vakkundige uitleg.Na de middag werd de Dom en de stad Xan-ten bezocht.Een avondmaal sloot de gezellige ontmoe-tingsdag af. Er wordt reeds uitgekeken naarvolgend jaar!

50 + 1Op 5 september vierde confrater AmbroosHuub Gerits zijn gouden priesterjubileum.Onze confrater ontving het witte ordeshabijtop 28 augustus 1963, deed professie in 1965en werd priester gewijd op 1 maart 1970...dat is inderdaad 51 jaar geleden. Omwille vande coronamaatregelen konden we dit vorigjaar echter niet vieren. Maar uitstel is geenafstel! Integendeel.De abt herinnerde ons eraan bij de inleidingvan de viering dat in het hebreeuwswoordeneen letterwaarde hebben. Het woord tov !"#$(goed) heeft de waarde 17, en 3 x 17 = 51...51 is dus drie maal goed.Huubwas in die 50 jaar werkzaam als docentvoor onze confraters in opleiding en als pas-toor-deken te Averbode en te Aarschot. Nu ishij ziekenmeester in de abdij en al bijna 50jaar actief in de gespreks- en contactgroepenvoor joods-christelijke betrekkingen.Ad multos annos, Huub! Mazzeltof!



Aangekondigd
Graag houden we u op de hoogte van activiteiten in de abdij en het bezinningscentrum. Voor meer in-
formatie, neem ook een kijkje op onze website www.abdijaverbode.be of de website van het bezin-
ningscentrum www.onthaal-abdijaverbode.be

13-15 september: Qi-Gong driedaagse
Verken je lichaam van buiten naar binnen – Begeleiding: Nicole Saenen
12-14 november: Inleidingsweekend ZenBegeleiding: Zengemeenschap van Averbode
19-20 november: Bezinning voor onderwijsmensen
Worstelend bezielend geloof: een zoektocht – Begeleiding: Eva Vromman
12-17 december: Vijfdaagse retraite
De bijbel door de ogen van Marc Chagall – predikant: Huub Gerits o.praem.
27- 29 december: Eutonie-driedaagseBegeleiding: Monique Wittevrouw, Michel Pouls en Claire Wildiers
Inlichtingen en inschrijvingen via de website van het onthaal: www.onthaal-abdijaverbode.be
klik op: inschrijven voor een activiteit

Gebeds- en Misintenties
Voor al uw intenties kunnen HH. Missen aangevraagd
worden of kan een kaars aangestoken worden bij het
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

H. Mis : ! 15,00
Noveenkaars : ! 4,00
Kleine kaars : ! 0,50

Aanvragen bij de Prior met duidelijke vermelding van
uw intenties: p.vanherck@abdijaverbode.be
Gelieve het bedrag te storten op het rekeningnum-
mer van prior Paul Van Herck: BE80 7343 8321 5077

www.facebook.com/abdijaverbode abdijaverbode

De abdij is partner in het Netwerk Open Monumenten. Meer informatie op:
www.openmonumenten.be/monumenten/abdij-van-averbodeWie het wenst kan de restauratie van de slotmuur !inancieel ondersteunen – !iscaal attest mogelijk.Rekening BE39 7460 2786 5219, Herita, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
met vermelding: Gift Abdij der Norbertijnen Averbode
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