
ABDIJ SINT BENEDICTUSBERG VAALS

      december  2010 
Dierbare Oblaten en Vrienden,

Een vriend van mij kreeg een nieuwe werkkring. Hij 
moest verhuizen, niet eens zo ver weg, van de provincie 
Limburg, waar hij meer dan 30 jaar gewoond had, naar 

de provincie Noord-Brabant, - dat is in ons land nauwelijks een 
afstand van 150 km. Zijn verhuizing bracht hem in een ander 
landschap, bij mensen met een andere volksaard, met andere 
gebruiken en omgangsvormen. De vertrouwde leefwereld, 
waarin hij zich tot nu toe als van nature had bewogen, was opeens 
weg. Alles vroeg gewenning, bij alles moest hij nadenken. Hij 
moest ermee rekenen dat de mensen zijn levenswijze en zijn 
manier van denken en doen niet onmiddellijk zouden begrijpen. 
Hij moest voorzichtig zijn in zijn gedrag, op zijn hoede voor 
wat er verkeerd zou kunnen gaan. En ineens drong het tot hem 
door wat vluchtelingen meemaken: mensen die tot zo’n verhui-
zing gedwongen worden om politieke of religieuze redenen. Zij 
komen vanuit een heel andere cultuur, vanuit een ander klimaat, 
zij zijn vaak nog zonder werk, en spreken  de taal nog maar nau-
welijks. Zij komen in een voor hen helemaal vreemde wereld 
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terecht. Wat moet zo’n verhuizing voor hen betekenen? Is dat 
geen echte ontworteling, een overplanting naar vreemde grond, 
zonder enige zekerheid of de aanpassing en invoeging in de 
nieuwe omgeving wel zal lukken?

Bij alle innigheid en vreugde, verhaalt ons het evangelie van 
Kerstmis van precies deze ervaring, die ook mijn vriend 
opdeed en die ontelbaar veel mensen nog steeds opdoen. 

Daarbij denk ik natuurlijk allereerst aan wat Maria en Jozef 
overkwam, toen zij, in het kader van een door keizer Augustus 
verordende volkstelling, uit Nazareth moesten wegtrekken om 
zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zij zullen niet gedacht 
hebben dat hun afwezigheid uit Nazareth van zo lange duur 
zou worden. Zij kwamen in die eerste Kerstnacht terecht in 
een voor hen vreemde en ongastvrije wereld. Zij deden de ervar-
ing op midden tussen andere mensen als onbekenden terecht 
gekomen te zijn, alles te moeten leren, te moeten vragen naar de 
eenvoudigste dingen. Zij waren opeens afhankelijk van alles en 
iedereen. En dat was nog meer voelbaar, nu het jonge meisje 
Maria iets ging overkomen  dat voor haar helemaal nieuw was. 
Zij had juist extra hulp nodig op het moment dat zij daar in 
Bethlehem moeder ging worden.

De nood van dat jonge stel, dat elk jaar in het Kerste-
vangelie wordt verkondigd, richt de aandacht van 
ons hart op de nood van zoveel anderen, die op dit 

moment hetzelfde meemaken. Kerstmis is, misschien meer dan 
welk ander religieus feest ook, een uitnodiging en gelegenheid 



3    

december 2010

om ons huis en ons hart open te stellen voor vluchtelingen en 
vreemdelingen, voor armen en thuislozen. Als wij in verbinding 
willen komen met het Kerstkind, dan kunnen wij dat niet zonder 
ook zijn ouders te verwelkomen. Het is de vraag of de vreugde 
van Kerstmis ons kan bereiken, als er voor Maria en Jozef geen 
plaats is in het huis van ons leven. Zo werkelijk als Jezus zich 
verbergt in de geringsten van zijn broers en zussen, zo werke-
lijk kan het huisgezin van Maria en Jozef gaan behoren tot de 
kleine of grote kring waarin ons gewone dagelijkse leven zich 
afspeelt. Dat hangt enkel van onze keuze af.

Maar in het Kerstverhaal gaat het nog over een tweede 
“verhuizing”, een “verhuizing naar den vreemde”, die 
zich in zekere zin spiegelt in de reis van Maria en 

Jozef naar Bethlehem. De liturgie van Kerstmis en de geloofs-
belijdenis van ons Credo gebruiken daarvoor de woorden:  
“Hij is afgedaald”. Hij is “uit de hemel neergedaald”. Hij is gekomen 
“van al zo veer”. Vanuit de schoot van de Vader is Hij klein 
geworden in de schoot van zijn moeder. Hij die hemel en aarde 
omvat, heeft zichzelf opgesloten in de moederschoot. Hij voor 
wie geen grenzen bestaan, werd, in doeken gewikkeld, neergelegd 
in een enge voederbak voor de beesten. Hij heeft de oneindig 
lange weg tussen het leven van de Schepper en het beperkte 
bestaan van een schepsel afgelegd, om als een van de mensen 
met ons thuis te willen zijn op deze onze, gewonde, lijdende, 
vaak door de zonde van God verwijderde aarde. Misschien kan 
het ons raken om ons eens in te denken wat deze “verhuizing” van 
de hemel naar de aarde voor Hem geweest is. Daarmee vergele-
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ken zijn de verschillen tussen onze opeenvolgende woonplaatsen 
maar betrekkelijk. 

In de Proloog van het sint Jansevangelie staat ook dat “Hij 
kwam in het zijne” (Joh 1,11). De aarde waarin onze Heer 
en God wilde thuiskomen, was tegelijk al zijn eigendom. 

Het was voor hem in die zin geen “buitenland”, zijn “neerdaling” 
was in die zin geen “ontheemding”. Des te schrijnender dan ook  
vervolgt de tekst van de Johannesproloog, dat Hij in deze 
eigen wereld niet is ontvangen. Onze wereld is een ongastvrije 
wereld geweest, zelfs voor de Heer van hemel en aarde zelf. 
Hoe God zich ook presenteert, als een klein hulpbehoevend 
mensenkind of als een weerloos jong echtpaar, het schijnt dat 
de mensen daarop altijd weer afwijzend reageren. Wij reageren  
kennelijk niet alleen afwijzend ten aanzien van vreemdelingen en  
immigranten. Zelfs mensen die bij ons thuis zijn, die ons huis 
als hun “eigen” huis mogen beschouwen, zijn niet altijd veilig 
voor onze “eenkennigheid”  ten aanzien van alles wat niet 
bij ons past. Hoe komt het toch dat wij zo allergisch reageren, en  
mis-schien in onze tijd steeds allergischer gaan reageren, op mensen 
en dingen die zich op ons territorium wagen, met welke goede 
bedoelingen ook? Zouden wij van het komende Kerstfeest, 
waarin wij vieren hoe God zelf alle grenzen heeft overwonnen 
en zijn eigen leven voor ons heeft opengesteld, misschien ook 
een doorbreking mogen verhopen van onze engten en angsten? 
Zouden wij kunnen meewerken aan de opbouw van een gast-
vrijere wereld, ook en juist in onze eigen kleine kring?
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Uit het leven van de gemeenschap

In mijn vorige Vriendenbrief, van de maand augustus, heb 
ik u beschreven in welke stappen en langs welke wegen 
de brief tot stand komt. De laatste en beslissende fase van 

de brief, de verzending, heb ik eigenlijk als vanzelfsprekend 
aangenomen. Maar juist in augustus is gebleken dat die fase 
allesbehalve vanzelfsprekend is. Fr. John Goossens is al die 
jaren de man geweest, die met grote toewijding en accuraatheid 
de adressen van het Vriendenbestand heeft bijgehouden, die de 
vermenigvuldiging organiseerde, die het vouwen en vullen en 
verzenden coördineerde. Wat een grote taak dat is, zult u besef-
fen als u weet dat er meer dan 1000 brieven te verzenden zijn, 
waarvan een gedeelte in de Franse en een ander gedeelte in de 
Duitse versie, een gedeelte binnenland, een gedeelte buiten-
land, een gedeelte buiten Europa. Eind juli heeft een ziekte 
fr. Goossens verhinderd de zorg voor de verzending van de 
Vriendenbrieven op zich te nemen. En het is niet uit te sluiten 
dat er, toen er opeens even geïmproviseerd moest worden, hier 
en daar wel het een en ander is misgegaan. Misschien heeft 
niet iedereen de Vriendenbrief ontvangen. Daarvoor bied ik u 
alsnog mijn oprechte verontschuldiging aan.

Op deze plaats wil ik namens u allen fr. John van harte 
danken voor al het werk dat hij jarenlang verzet 
heeft voor de Vriendenkring. Hij is sinds augustus  

weliswaar goed opgeknapt, maar hij ziet zich niet in staat deze 
taak te hernemen. Intussen hebben wij met enkele vrijwilligers 
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een klein werkgroepje samengesteld, waarmee wij in de toe-
komst zullen proberen de verzending van de Vriendenbrieven 
zo vlot en rimpelloos mogelijk te laten verlopen.

De gezondheid van een andere medebroeder, p. Ben 
Schlatmann, heeft een aanzienlijke verslechtering 
ondergaan. Wij hebben half oktober rond hem het 

sacrament van de ziekenzalving gevierd. Het schijnt hem nieuwe 
levenskracht te hebben gegeven, maar wij zien toch duidelijk 
een geleidelijke vermindering van zijn vermogens.

Met het oog op zes van onze medebroeders die 
momenteel ouder dan 84 jaar zijn, zijn wij plannen 
aan het maken en uitvoeren om een comfortabele, 

aangepaste ziekenafdeling in te richten. In een van de klooster-
gangen zullen uit tien monnikencellen vijf ziekenkamers worden 
gemaakt, voorzien van alle sanitaire en andere gemakken. Begin 
2011 hoopt men met het werk te beginnen. Wij vinden het van 
groot belang dat onze oudere medebroeders zo lang mogelijk 
deel kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap, niet alleen 
voor hen zelf, maar ook voor ons allemaal. De aanwezigheid 
van verschillende generaties is een wezenlijk onderdeel van elke 
familie, ook van een kloosterfamilie.

Voorlopig moeten wij het nog zonder een jonge generatie 
stellen. De drie kandidaten die ons enige tijd veel hoop 
geschonken hebben, hebben eind juli voor een andere 

weg gekozen. Met alle begrip en respect voor hun beslissing, 
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heeft hun keuze ons natuurlijk ook met een grote teleurstelling 
geconfronteerd. Het is niet zo gemakkelijk om daar in de laatste 
maanden goed mee om te gaan. Dat zult u begrijpen. Wij willen 
ervan overtuigd blijven dat de Heer ons niet in de steek laat, en 
overal met ons zal blijven meegaan. Helpt u ons met uw gebed, 
die overtuiging en die hoop te blijven voeden?

In het kader van onze “permanente vorming” heeft Mgr. 
Dr. J.M. Gijsen, oud-bisschop van Roermond en van 
Reykjavik, ons in oktober een voordracht gegeven. Als 

kerkhistoricus probeerde hij antwoord te geven op de vraag: Hoe 
overwint de Kerk een crisis? Met name wierp zijn voordracht 
licht op de manier waarop religieuzen hun taak hebben vervuld 
in die “overwinning”, door een grote trouw aan de Sacramenten, 
aan het woord van de paus, aan de alledaagse werkelijkheid van 
hun gemeenschap. Een week later, op 1 november, feest van  
Allerheiligen, was de nieuwe hulpbisschop van ’s Hertogenbosch, 
Mgr. Dr. J. Liesen, hoofdcelebrant in de Heilige Mis. Wij waren 
hem dankbaar voor zijn komst en voor zijn bemoediging.

Op het moment dat ik de laatste hand leg aan deze 
brief, staan wij voor onze jaarlijkse retraite, die 
gegeven zal worden door pater P. Verdeyen S.J., van 21 

tot 27 november. Het zal zeker een goede afsluiting worden van het  
kerkelijk jaar. Daarmee gaan wij dan meteen de Advent binnen. Wij 
wensen dat het voor U allemaal een tijd mag zijn van thuis-komen, 
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Indien u deze brief op een andere manier wilt ontvangen, laat u ons dat 
alstublieft weten door uw e-mail adres of uw postadres aan ons door te geven?

van het vinden of hervinden van de weg naar de ware vreugde.  
Het is toch ooit Kerstmis geworden, - en wij vieren Kerstmis 
toch elk jaar opnieuw - , juist als bron van heil en vreugde voor 
alle mensen. Het Kerstkindje is in persoon de samenvatting 
van alle beloften, God-met-ons. Een Zalig Kerstmis!


