
Feestelijke opening 
van de Brink

Sportgala 2019 in 
hotel Zuiderduin

Boekenmarkt 
bij PostaanZee

‘Piet Zwaan we 
zullen je missen’deze week

Redactie / Advertenties: Broeker Werf 8 · 1721 PC Broek op Langedijk · Telefoon: 0226 - 33 33 11 · Advertentie: contact@rodi.nl · Redactie: redactie.con@rodi.nl · www.rodi.nl

 92e jaargang nr. 27 - 4 juli 2018

EGMOND-BINNEN – Bijna twee jaar 
heeft de Egmondse fotograaf Arman-
do Jongejan met zijn camera het le-
ven in de Abdij van Egmond vast-
gelegd. Meer dan vijftig bezoeken 
bracht een schat aan foto materiaal 
op, dat samengevat is in een prach-
tig boek van 120 pagina’s. Het foto-
boek ‘Monnikenleven’, met een inlei-
dend essay van historicus Charles van 
Leeuwen, is alleen verkrijgbaar in de 
Abdijwinkel. Zaterdag 7 juli om 14.00 
uur rondt de Abdij van Egmond de 
expositie ‘Monnikenleven’ af met een 
presentatie van fotograaf Armando 
Jongejan. Een kijkje achter de scher-
men bij de totstandkoming van het 
boek Monnikenleven.

Het boek Monnikenleven is een vervolg 
op de eerdere uitgave ‘Een zoektocht’, 
het door Armando Jongejan in 2004 
gepubliceerde fotoboek over het leven 
in de Abdij van Egmond. Nog steeds is 
er vraag naar, want beelden zeggen dik-
wijls zoveel meer dan woorden. En de 
cultuur van nu is een cultuur van beel-
den, meer dan van theorieën. Arman-
do: ‘’Een foto kan een nieuwe wereld 
voor de mensen openen. Terwijl een 
betoog de geest vermoeit, stimuleert 
een beeld de fantasie. Een monnik kan 
vertellen over wat hem bezielt, maar al-
tijd blijft de buitenstaander nieuwsgie-
rig naar hoe het leven binnen de abdij 
er nu in feite uitziet. Ik heb getracht 
in mijn fotoboek dat beeld duidelijk 
tot uiting te brengen.’’ 

Juiste gids
Volgens abt Gerard Mathijsen is Ar-
mando Jongejan de juiste gids, want 
hij volgt al meer dan twintig jaar met 
zijn camera het leven in en rondom 
de abdij. Betrokken en respectvol, 
en tegelijk met de ogen van een bui-

tenstaander, opmerkzaam en getrof-
fen door bijzonderheden waaraan de 
monniken achteloos voorbij leven. Zo 
kan hij constateren hoe de gemeen-
schap een metamorfose heeft onder-
gaan en er zich nog steeds een veran-
deringsproces voltrekt. ‘’Dit fotoboek 
markeert opnieuw een scharniermo-
ment in de geschiedenis van de Ab-
dij van Egmond. Het biedt herinne-
ring en inspiratie, met dankbaar en 
vertrouwen”, aldus abt Gerard Ma-
thijsen in zijn voorwoord.

Nieuwe broeders
Dit jaar gaat het boven verwachting 
goed met de Abdij van Egmond en 
zijn monniken. Het Egmondse kloos-
ter wordt te klein. Er zijn in de peri-
ode dat Armando fotografeerde, van 
juni 2016 tot maart 2018, vier broe-
ders ingetreden en twee broeders heb-
ben hun tijdelijke professie gedaan. 
Het resultaat van het fotoboek Mon-
nikenleven is een intieme fotorepor-
tage van het spirituele leven en de 
praktische bezigheden van de abdij-
gemeenschap, die gericht is op ge-

bed en onderlinge dienstbaarheid. 
Jongejan toont verschillende aspec-
ten van het kloosterleven, zoals ge-
bedsdiensten, koken, onderhoud of 
boodschappen halen. ‘’Maar ook het 
afscheid van een overleden broeder 
heeft mij geraakt. De abdij heeft een 
eigen begraafplaats waar ik ook met 
mijn camera bij mocht zijn.’’

Twee jaar fotograferen
Armando: ‘’Dit fotoboek bevat een se-
lectie van bijna twee jaar fotografe-
ren. De opnames zijn nu digitaal ge-
maakt. De foto’s zijn afgewerkt in een 
vierkant formaat en in zwart-wit, dat 
past bij mijn stijl van fotograferen en 

ook bij het leven in de abdij. Dit fo-
toboek geeft een beeld van het dage-
lijkse leven van de monniken van de 
Sint-Adelbertusabdij. Een spiritueel 
leven gericht op gebed en onderlinge 
dienstbaarheid: monnikenleven.’’

De foto’s van Jongejan zijn opgeno-
men in het fotoboek Monnikenleven 
en maken deel uit van een expositie 
die nog tot zaterdag 7 juli is te zien 
is. Jongejan zal op 7 juli de aanwezi-
gen deelgenoot maken van anekdo-
tes tijdens het fotograferen en een 
toelichting geven bij de foto’s in de 
expositieruimte van de Abdijwinkel. 
Toegang is gratis.

‘Het gaat goed met de Egmondse monniken’
Armando Jongejan volgt met zijn camera het leven in de Abdij

Broeder Ole Stofring bekijkt het prachtige 

fotobok van fotograaf Amando Jongejan.

(Foto: Andre Bergman).

Amando (links) en Charles van Leeuwen bekijken de foto’s. (Foto: Andre Bergman).

wo 4 juli ...................  8:31 20:55
do 5 juli ...................  9:16 21:46
vr 6 juli  ........... 10:05 22:46 LK
za 7 juli  ..................11:26 23:44
zo 8 juli  ............................12:26
ma 9 juli  ..................0:58 13:24
di 10 juli ..................  2:01 14:29
wo 11 juli  ................... 2:55 15:25

Hoogwater

REGIO - PWN doet het dringen-
de verzoek om tijdens deze dro-
ge dagen de tuin niet met kraan-
water te sproeien. Op dit moment 
wordt veertig procent meer kraan-
water verbruikt dan normaal. Het 
meeste water wordt gebruikt voor 
sproeien in de tuin. Kraanwater 
besparen kan door zwembadwa-
ter tijdelijk niet te verversen, niet 
extra (lang) te douchen en niet in 
bad te gaan, de auto niet te wassen. 
‘Blijf wel voldoende kraanwater 
drinken!’ zegt PWN. ‘Op warme 
dagen verliest het lichaam meer 
vocht dan anders. Let op kinderen, 
ouderen en huisdieren. Zij verge-
ten soms op tijd te drinken.’

Zuinig met 
kraanwater

REGIO - Om buren dichter bij el-
kaar te brengen wordt ook dit jaar 
de Burendag 2018 gehouden. De 
dertiende editie is 22 september. 
Bewoners bedenken zelf een acti-
viteit, zoeken daar draagvlak voor 
en kunnen een Burendagpakket 
en een financiële bijdrage aanvra-
gen. In 2017 deden zo’n een mil-
joen mensen mee aan duizenden 

activiteiten in heel het land. Denk 
hierbij aan het aanleggen van een 
buurtmoestuin, samenkomen on-
der genot van kopje koffie, het op-
knappen van de straat, het organi-
seren van een culturele middag of 
een sport- en speldag. 

Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.burendag.nl

Burendag in vizier
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24-uurs service, 7 dagen per week

Lood- en Zinkwerken
Centrale verwarming
Loodgieterswerken
Dakbedekkingen
Rioleringen

Grootste Lifestyle Centrum 
van Noord-Holland Noord

Gratis parkeren | Iedere zondag open! 

Winterpreiplanten 
per bos ( 50 stuks )  

Boerenkool ( vliegvrij ) 20 st € 3.95  
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