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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Sommigen van U hebben mij in hun reactie op de 
Vriendenbrief van Kerstmis 2010 laten merken, dat zij in 
die brief een wat ernstige en bezorgde toon meenden waar 

te nemen. Zonder dat ik mij zelf bewust was van die zwaardere 
woordkeuze, gaven de mededelingen uit het leven van de 
communiteit inderdaad aanleiding tot zorg. Maar ik kan U 
verzekeren dat het Kerstfeest en de jaarwisseling – zoals voor ieder 
van U, hoop ik, – sterke momenten van hoop en vertrouwen 
waren. De grote geheimen van ons geloof, die tegelijk elke dag 
allemaal samenkomen in de viering van de ene Heilige Eucharistie, 
kunnen onverminderd onze hoop en vertrouwen voeden. Nog 
veel meer is dat waar voor deze weken van de veertigdagentijd 
waarin wij opgaan naar Pasen. Wij geloven in de trouw van 
onze God, tot over de dood heen zoals ons Paasgeloof belijdt.

Maar het geheim van ziekte, lijden en dood heeft ons in 
deze voorbije maanden van dichtbij begeleid. Onze 
medebroeder, pater Augustinus van Berkum, leed aan 

een ongeneeslijke ziekte, waarvan pas in de loop van de maand 
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november 2010, vrij recent dus, de eerste, toen nog onduideli-
jke symptomen aan de dag traden. Met een opmerkelijke  
helderheid van geest en vrede des harten heeft hij de diagnose van 
zijn ziekte vernomen en verwerkt.  Van familieleden en gasten 
en medebroeders heeft hij welbewust afscheid kunnen nemen.  
Op woensdag 16 februari ’s morgens na de Hoogmis, is hij 
overleden, en op zaterdag 19 februari hebben wij hem, begeleid 
door zijn naaste familie en door talrijke gasten, naar zijn laatste 
rustplaats op ons kerkhof begeleid. Hij is 86 jaar geworden. Daar 
verwacht hij de verrijzenis. Er liggen nu dertien eenvoudige 
grafstenen naast elkaar in wat uiteindelijk een halve cirkel van 
29 graven zal worden. En op den duur kunnen daarbinnen dan 
nog twee, telkens kleinere halve cirkels komen, van resp. 23 en 
17 graven.

Hier laat ik graag de tekst volgen, die ik op zaterdag 
19 februari bij het afscheid van p. van Berkum 
uitgesproken heb, in het bijzijn van zijn familie en 

van talrijke vrienden van de abdij.

ets minder dan de helft van zijn lange leven is p. Guus lid geweest 
van onze gemeenschap. In de eerste helft van zijn leven, in zijn 

jeugd, ondervond hij de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. 
In zijn gevoelige jongenshart werden die verschrikkelijke beelden 
zo diep ingegrift, dat hij ze nooit meer heeft kunnen loslaten.  
Op zijn 23ste verjaardag legde hij zijn monastieke geloften af in de 
Sint Paulusabdij te Oosterhout. Hij leefde enige jaren in de Sint  
Willibrordsabdij te Doetinchem, en een korte tijd ook in de 
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gemeenschappen van het Duitse Gerleve en Nütschau. Vandaar 
kwam hij, via opnieuw enkele jaren in Oosterhout, op 8 juli 1969 
naar de Sint Benedictusberg. Hier kon hij zijn universitaire studie 
beëindigen en hier heeft hij zijn stabiliteit gevonden, in de volste 
zin van het woord. 

ort na zijn aankomst hier is hij al  
gastenpater geworden. Hij is 

het gebleven tot aan zijn dood. Het 
grootste deel van deze periode is hij 
ook vader van de Oblaten geweest. 
Vader Abt de Wolf beschreef in de 
Oblatenbrief van Pasen 1970 wat 
p. Guus ertoe gebracht had om 
naar Vaals te komen. Het was “het  
verlangen zich te kunnen blijven 
wijden aan de eredienst zoals die ons is 
overgeleverd door sint Benedictus, Dom 
Guéranger en Dom Jean de Puniet de 
Parry [de eerste abt van Oosterhout], 
binnen het ruimere kader van de 
levende Romeinse liturgische traditie”. 

oor zijn taken heeft p. Guus op talloze mensen zijn liefde voor 
de liturgie en voor het monastieke leven kunnen overdragen. 

Wat hij dan ook met verve en acribie deed. Zijn toewijding werd mede 
gevoed door een intense belangstelling voor en kennis van vooral de 
middeleeuwse Kerkgeschiedenis. Hij was een fenomenale feitenkenner. 
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Ieder die met p. Guus in gesprek kwam, raakte onder de indruk van 
zijn welbespraaktheid en geheugen. Nog op zijn laatste ziekbed kon hij 
uit een heldere geest de ene na de andere gebeurtenis opdiepen en  
die in grotere samenhang presenteren.

et is maar een relatief kortstondige ziekte geweest, waardoorheen 
p. Guus naar zijn Schepper en Verlosser is teruggekeerd. In het 

najaar 2010 voelde hij een aanhoudende vermoeidheid. Maar hij 
bleef zoveel mogelijk het volledige goddelijk officie meezingen. Daar 
was hij niet van af te brengen. Hij was en bleef onverstoorbaar. 
Op zondag Gaudete werd hij opgenomen in het ziekenhuis in  
Heerlen. Daar heeft hij, wat hij zelf noemde, zijn dertigdaagse 
retraite gemaakt. Door het contact met medepatiënten werd hij 
zich ervan bewust met hoeveel zegen de goede God zijn leven had 
omgeven en begeleid. Terwijl hem de ernst van zijn ziekte duidelijk 
werd, toonde hij van meet af aan een buitengewoon mooie vrede en 
overgave, niet eens berusting, maar eerder positieve instemming. Hij 
voelde goed aan dat de Heer hem spoedig zou komen halen. Hij zei 
me, nieuwsgierig te zijn naar wat hem ging overkomen. Dat was 
ongetwijfeld niet de nieuwsgierigheid van de historicus, maar die 
van de gelovige mens die volstrekt zeker is van Gods belofte.

e Heer heeft hem een zwaar lijden bespaard. Daarvoor was 
hij en zijn wij allen dankbaar. Wij mochten getuige zijn 

van een langzame en vredige opgang van zijn aardse leven. Zo 
keren monniken terug naar de Vader. Vol vertrouwen op Gods 
barmhartigheid en dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, 
mogen wij hem nu te ruste gaan leggen op ons kerkhof.



5    

april 2011

Intussen blijven ook de andere medebroeders om zorg 
en aandacht vragen. In de vorige Vriendenbrief heb ik U 
geschreven over de zorgen die de mentale gezondheid van  

p. Ben Schlatmann ons baarde. Als communiteit zijn wij daar 
allemaal bij betrokken. Wij hebben ons dan ook als communiteit 
beraden hoe wij het best voor hem zouden kunnen zorgen. Zijn 
welzijn was het criterium. Uiteindelijk hebben wij de moeilijke 
beslissing genomen hem naar een andere omgeving over te 
laten brengen, en wel naar het verzorgingshuis “Zuiderhout” in  
Teteringen. Daar woont sinds twee jaar al een andere medebroeder 
van ons, fr. Paul Schlatmann, de lijfelijk broer van p. Ben, in 
de Sint Pauluscommuniteit. Tot die communiteit behoort zelfs 
nog een derde lijfelijke broer, p. Guus Schlatmann. Zo raken de 
drie broers dus in hun levensavond weer met elkaar verenigd.

Van onze ziekenpater(s) is er veel aandacht en zorg 
gevraagd. Wij zijn overigens gezegend met een 
uitstekende verpleeghulp die elke voormiddag hier in 

huis is. Aan de verbouwing van de ziekenafdeling, waarover U 
in de vorige Vriendenbrief heeft kunnen lezen, zijn wij nog niet 
begonnen. Financiële overwegingen hebben ons aangeraden dit 
project nog even uit te stellen.

Vaak wordt ons gevraagd hoe men onze gemeenschap 
zou kunnen helpen. Zoals U weet, zijn er al heel wat 
personen die ons als vrijwilligers ten dienste staan. De 

onmiddellijke omgeving van het huis en de groenten- en fruittuin 
blijft er heel verzorgd uitzien dank zij hun wekelijkse hulp. Ook 
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schoonmaakwerk, chauffeursdiensten en andere taken worden 
door goede vrienden overgenomen. Maar het blijft nu eenmaal 
zo, dat de eigenlijke taken van de monniken enkel door henzelf 
kunnen worden verricht: de liturgie, het koorgebed, de onderlinge 
dienstbaarheid van het gemeenschapsleven zijn tenslotte de 
belangrijkste dingen, en die kunnen wij niet uitbesteden. Daar 
kan uiteindelijk alleen de Heer zelf in voorzien, door ons nieuwe 
levenskracht in sterke en gezonde roepingen te schenken.

Tegen die achtergrond wil ik U de volgende vraag 
voorleggen. Hoe zou ieder van U als Vrienden actief 
kunnen bijdragen aan een roepingen-pastoraal  voor 

onze gemeenschap (maar natuurlijk niet uitsluitend alleen voor 
ons!)? Natuurlijk is uw gebed van eersterangs belang. Dat is 
onvervangbaar. Maar zouden er niet ook andere dingen te doen 
zijn? Zouden de Vrienden geen brug kunnen zijn naar allerlei 
milieus en geledingen in onze maatschappij, en vooral naar de 
gezinnen, zodat ook daar jonge mensen enthousiast kunnen 
horen spreken over het bestaan en het leven van monniken, 
over de betekenis van monniken voor het leven van de wereld, 
over de uitdaging die het is om op een roeping tot monnik 
in te gaan? Zouden onze Vrienden ook hun vrienden niet 
kunnen meenemen naar onze liturgische vieringen, of een paar 
dagen met hen kunnen komen doorbrengen als gast in onze 
gemeenschap? Zouden onze Vrienden door hun levenswijze 
zelf geen getuigen kunnen zijn van een nieuwe beschaving, in 
onschuld en schoonheid, waarin de Kerk en het huwelijk en het 
religieuze leven weer volop zout der aarde en licht der wereld  
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worden? Maar misschien denkt U, dat U tot een dergelijke taak 
niet voldoende toegerust bent of dat U daar meer ondersteuning 
bij nodig heeft. Aarzelt U dan niet bij ons aan te kloppen. Wij 
willen heel graag met U kijken, welke hulp wij U kunnen 
bieden.

U zult deze brief waarschijnlijk ontvangen, wanneer 
de Goede Week en Pasen al heel dichtbij zijn. De 
veertigdagentijd heeft dan al een groot deel van zijn 

zuiverende werk in het hart van de rouwmoedige mens gedaan. 
De liturgie van de Kerk en de gemeenschap met talloos vele 
anderen over heel de wereld die in deze weken naar het Paasfeest 
zijn opgegaan, hebben ons klaargemaakt om in de Paasnacht 
onze Doopbeloften te hernieuwen. Beseffen wij dat ons gedoopt-
zijn een missie inhoudt, een gezonden worden, ieder met een 
eigen opdracht, en toch allen met dezelfde boodschap. God is 
onze Vader, tot over alle vormen van dood en ondergang heen. 
Jezus Christus gaat die weg naar de Vader met ons.

Op Witte Donderdag begint in onze abdijkerk 
de avondplechtigheid van het Avondmaal des 
Heren om 17.30 uur. Op Goede Vrijdag begint de 

middagplechtigheid waarin wij het Lijden van Christus vieren, 
om 15 uur. De Paaswake vangt aan op zaterdagavond 23 
april om 22.30 uur. Wij zullen blij zijn met uw aanwezigheid!  
 
Maar waar U ook zult zijn op deze aarde, de Paasgenade is er 
voor iedere mens, geschonken met de bedoeling niet om ons te 
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+fr. Adr. Lenglet, 

abt van Sint-Benedictusberg

knechten, maar opdat wij het leven zouden bezitten, en het leven 
in overvloed (Joh 10,10). Een betere inhoud kan ik niet geven 
aan mijn wens van een zalig Paasfeest  voor U allen en voor ieder 
van U persoonlijk.


