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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Het schaarse zonlicht van deze laatste maand van het jaar 
zou ons bijna doen vergeten, wat een prachtige herfstdagen 
wij in de maanden oktober en november hebben gehad. 

Onze kloostertuin was als van goud, vooral wanneer na de vespers 
de rood ondergaande zon op de beukenbladeren scheen. Maar ook 
al eerder, juist op de grens tussen de zomer en de herfst, op die 
mooie zaterdagmiddag van 3 september, hebben wij samen met onze 
Vrienden genoten van onze tuin. Velen van U zijn die dag onze gast 
geweest en hebben kunnen zien hoe prachtig de fris gezegende vijver 
er bij lag. Mede dank zij de goede gaven van onze Vrienden hebben wij 
“van de nood een deugd kunnen maken”. Wat aanvankelijk niet meer 
dan de uitvoering van een brandveiligheidsvoorschrift was, is nu tot 
een klein stukje levende natuur geworden, voorzien van waterplanten, 
bewoond door eenden en kikkers. U heeft het klaterende watervalletje 
kunnen zien, en ervaren hoe goed het is om even aan het water uit 
te rusten. Sommigen van U hebben ons geweldig geholpen in het 
serveren van de bekende goede gaven die bij zo’n ontvangst horen. 
Hartelijk dank!
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Vóór de zegening van de vijver was er de gebruikelijke 
bijeenkomst geweest in de abdijkerk. Onze voorzitter, 
de heer F. Cortenraad, had een eerder ernstig gesteld 

welkomstwoord, maar niet zonder een hoopvolle toets. Zelf heb ik 
geprobeerd in een voordracht de hoofdlijnen aan te geven van de 
geschiedenis en voorgeschiedenis van onze communiteit. Dat mag 
hier nog eens kort samengevat zijn.

rie maal zestig jaar hebben ons gebracht tot 15 november 2011, 
de datum van onze 60ste verjaardag op deze plaats. In de eerste 
60 jaar, van ongeveer 1831 tot 1891, springt één grote figuur 

eruit: Dom Prosper Guéranger, de man door wie het Benedictijnse leven 
in Frankrijk werd hersteld, in de abdij van Solesmes. In de tweede 60 jaar 
zijn er twee brede stromen te onderscheiden, die vanuit Solesmes naar de 
herstichting in 1951 leidden. Dat is ten eerste de “Belgisch-Duitse” lijn, 
waaraan wij een belangrijk deel van onze kloostergebouwen te danken 
hebben, en met name ons wonen op precies deze plaats. Ten tweede de 
“Franse” lijn, die via Wisques (Noord-Frankrijk) en Oosterhout (Noord-
Brabant) de her-stichtende monniken geleverd heeft. In de derde 60 jaar 
tenslotte zijn drie periodes te onderscheiden: die van de herstichting 
onder leiding van pater Prior Vincent Truyen (1951–1964), die van de 
voltooiing en bloei onder Vader Abt Nicolaas de Wolf (1964–1996), met 
een kwantitatief hoogtepunt in het begin van de jaren ’80, toen wij met 
34 monniken waren, en dan de laatste vijftien jaar sinds de abtskeuze 
van 4 december 1996.

Nadat wij onze 60ste verjaardag met U allen zo nadrukkelijk 
gevierd hadden, konden wij medio november volstaan met 
een bescheidener viering. Onze bisschop, Mgr. F. Wiertz, 

kwam op 15 november de Heilige Eucharistie met ons vieren, en 



3    

december 2011

bemoedigde ons met een woord van dank en gebed. Daags tevoren, 
op maandagmorgen 14 november, had de Heer van leven en dood 
zelf ons bezocht, en onze broeder Willibrord op 88-jarige leeftijd uit 
zijn moeizaam geworden oude dag verlost.

Op donderdag 17 november hebben wij onze broeder vanuit 
een volle abdijkerk naar zijn laatste rustplaats op ons 
kerkhof begeleid. Daarbij zijn onder andere de volgende 

woorden gesproken. 

eer dan zeventig jaar is broeder Willibrord monnik geweest. 
Hij was nog geen 17 jaar oud, toen hij in 1939 in de Sint 
Paulus-abdij in Oosterhout intrad. Daar was hij als geboren 

Westlander o.a. een harde werker in de tuin. Begin november 1951, 
60 jaar geleden dus, was hij hier om ons huis in 
gereedheid te brengen voor de eerste groep stichters. 
En vanaf 24 september 1954 behoorde hij definitief 
tot onze communiteit. In de eerste dertig jaren 
hier, tot na zijn val uit de kersenboom in 1983, 
is hij de kok geweest, en tegelijkertijd ook tuinman 
en metselaar. “Met zijn komst bereikte de keuken 
een hoogtepunt” noteerde de kroniekschrijver. Een 
niet minder overvloedige opbrengst kwam in de 
loop der jaren uit zijn handen via schrijfmachine 
en tekstverwerker. Duizenden bladzijden moet hij 
hebben overgetypt, kopieën van preken vooral, van 
oude en nieuwe auteurs, ook veel van medebroeders. En niet te vergeten 
jarenlang de wekelijkse evangeliemeditaties voor een aantal bekenden, 
aangevuld met wetenswaardigheden uit de communiteit. Over zijn eigen 
werkzame en soms avontuurlijke leven schreef en vertelde hij ook graag. 
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Hij was trots op zijn laatste boek, “Wegen naar het leven”. In die memoires 
treedt ons een monnik tegemoet met grote gulle handen, een mens met 
een groot hart, dat geen grenzen kende.  Het is het portret van een mens 
die met het grootste gemak contacten legde en vriendschappen maakte, 
een mens die daaraan behoefte had en die daarvan genoot, maar ook 
een die met hart en ziel sprak over wat hem bovenal dierbaar was, over 
de dingen van God. In zijn laatste levensjaren beheersten en beperkten 
lichamelijke kwalen steeds meer het leven van onze broeder. Sinds half 
mei van dit jaar was hij meer hulpbehoevend dan ooit. Heel veel vrienden 
en bekenden hebben hem zijn laatste maanden in de verpleegkliniek in 
Heerlen minder eenzaam gemaakt. Zijn naamspatroon, sint Willibrord, 
hebben wij tien dagen geleden nog feestelijk rond hem gevierd. Dankbaar 
voor alles wat broeder Willibrord voor ons en voor zoveel anderen is 
geweest,  bidden wij dat nu de gemeenschap in het feest zonder einde zijn 
deel mag zijn.

Enkele dagen later, op donderdag 24 
november, is onze medebroeder, pater 
Joop Burkunk, op 88-jarige leeftijd 

overleden. In de eerstvolgende Vriendenbrief 
hoop ik enkele woorden te kunnen wijden aan 
zijn nagedachtenis. 

Nu bereiden wij ons voor op de viering 
van de komst van de Heer. De komst 
van de Heer in deze wereld is een 

concreet historisch feit dat gelokaliseerd kan worden in Bethlehem, 
omstreeks het begin van onze jaartelling. De komst van de Heer is 
ook een verwachte gebeurtenis: Zijn laatste komst, op een dag die 
ergens in de toekomst vóór ons ligt en die niemand kan voorspellen, 
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wanneer Hij ons allen en heel de schepping met ons tot voltooiing 
zal brengen. De komst van de Heer is ook een gebeurtenis die ons 
voortdurend in het nu van deze dag begeleidt: de Heer is de levende 
Heer, die vandaag dezelfde is als destijds, en dezelfde als die wij in de 
toekomst verwachten. In de werkelijkheid van onze altijd aanwezige 
en werkende God is Hij de tijdgenoot, plaatsgenoot en tochtgenoot 
van iedere mens op deze aarde. Ieder die Hem aanroept is Hij nabij. 
Bij ieder die naar Hem zoekt, verlangt Hij thuis te komen. En ook 
deze dagelijkse, elk moment actuele komst vieren wij met Kerstmis in 
de grootste dankbaarheid.

Onlangs zei een moeder me, dat zij haar moederschap had 
ervaren als de nederigste dienst die er bestaat. Aan iemand 
het leven schenken, is inderdaad: aan een andere mens het 

kostbaarste van jezelf wegschenken, en wel omwille van hem/haar 
zelf.  Is God ook niet zo? Hij schenkt aan de schepping en aan de 
mens in het bijzonder het bestaan en het leven, niet om er zelf beter 
van te worden, maar omwille van ons geluk. En om te laten zien dat 
het Hem niet om zichzelf begonnen is maar om ons geluk, maakt Hij 
zichzelf als het ware onzichtbaar achter Zijn schepping. Hij dwingt 
niets af voor zichzelf. Zijn aanwezigheid is zo nederig, dat die zelfs te 
ontkennen is. 

Dat is heel goed zichtbaar in het geheim dat wij met 
Kerstmis vieren. Het in Bethlehem geboren kind is niet 
met bazuingeschal binnengetreden in deze wereld. Hij 

heeft geen aanzien of eerbewijzen opgeëist. De Heer die vandaag 
tot ons komt, is zo weergaloos bescheiden en weerloos, dat wij 
langs Hem heen kunnen leven. Of dat tot ons geluk bijdraagt, is 
een andere vraag. Pas bij Zijn laatste komst, zal Hij onmiskenbaar 
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zichtbaar aanwezig zijn, eenvoudig omdat wij dan zelf voor onszelf 
onmiskenbaar openbaar zullen zijn. In Zijn licht zullen wij onszelf 
ontdekken zoals wij werkelijk zijn. Wij zullen dan ontdekken dat wij 
altijd al, meestal zonder het te weten, in Hem zijn geweest, in Hem 
zijn geschapen, in Hem hebben geleefd. Dan zullen wij ontdekken 
dat Hij ons leven is geweest en dat Hij ons bestaan altijd al in de 
grootste nederigheid als op handen gedragen heeft.

Welke gevoelens roept het in ons op, te beseffen dat de Heer 
in zo’n stille kleinheid ons bestaan een leven lang gediend 
heeft, zonder zich op de voorgrond te plaatsen, zonder 

ons tot wederdienst te verplichten? Hij heeft het helemaal aan onze 
eigen keuze overgelaten Zijn aanwezigheid gewaar te willen worden. 
Hij heeft ons met Zichzelf geen enkele last opgelegd. Het leven werd 
ons geschonken en het werd aan onze eigen handen toevertrouwd om 
het tot volle wasdom te laten komen. Dat Hij zelf onze voltooiing 
was, wilde Hij ons niet oppermachtig opdringen. Wij mochten het 
zelf ontdekken. Het enige wat Hij deed, was dat Hij heel discreet 
en bescheiden overal in Zijn schepping verwijzingen inbouwde van 
zichzelf en Zijn aanwezigheid. Kerstmis vieren betekent ook dat wij 
onze blik openen voor die onopvallende tegenwoordigheid, voor deze 
komst die ononderbroken actueel is. Daarmee lopen wij in geloof 
vooruit op wat wij op een dag zonneklaar zullen zien. Dan zal Hij 
voorgoed in ons leven gekomen zijn. En bovendien: dan helemaal 
door ons aanvaard en met ons verenigd. Wat blijft er dan anders te 
doen dan dank te zeggen en te aanbidden?
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Uit het leven van de communiteit

Daarover moet ik, wegens plaatsgebrek, ditmaal helaas 
(te) kort zijn. Op donderdag 6 oktober hebben wij er 
een broeder bij gekregen, een jonge Senegalese monnik,  

fr. Epiphane N’tab,. Hij maakt deel uit van een kleine, zes jaar geleden 
in Guinée-Conakry gestichte communiteit. Zijn medebroeders zullen 
een goede kracht aan hem hebben gehad. Maar nu is hij door zijn 
abt, Dom Ange Marie Niouky van Keur Moussa, een klooster van 
onze Congregatie van Solesmes, voor twee jaren aan ons afgestaan 
om onze communiteit te helpen. Dat is niet alleen een materiële 
hulp, maar vooral ook een grote bijdrage aan de geestelijke vitaliteit 
van de gemeenschap. Fr. Epiphane heeft zijn eerste weken onder 
ons goed doorstaan. Hij kreeg een prachtige herfst om de overgang 
niet al te groot te maken. Hij ontdekt dat de Nederlanders minder 
stug en gesloten (en de abdijgebouwen van Vaals minder grijs) zijn 
dan hem altijd verteld was. Wij ervaren deze Afrikaanse impuls ook 
als een genereus gebaar van broederlijke solidariteit binnen onze 
Congregatie. Het blijkt mogelijk om elkaar over de grenzen van taal, 
cultuur, klimaat en liturgie heen te hulp te komen. Ook voor de 
communiteit van Keur Moussa zal zijn Nederlandse verblijf, hopen 
wij, een verrijking worden.

Voor wie met ons de liturgie van de Kerstnacht zou willen mee 
vieren, geef ik hier nog even de tijden. Op zaterdagavond 24 
december wordt de vigilie van Kerstmis gezongen om 20.30 

uur. De nachtmis (Christmette) volgt om 23 uur. Op het uur van de 
dageraad is er om 7.45 uur een gelezen H. Mis (Nederlands) in de 
crypte (Hirtenamt). De dagmis van Kerstmis is op het normale uur, 
dus om 9.30 uur.
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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.

+fr. Adr. Lenglet, 

Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

Dierbare Oblaten en Vrienden, U bent allemaal in ons hart 
en in ons leven aanwezig. Zoals, en nog veel meer, wij 
allemaal samen met U in het hart van onze God, in het 

hart van Christus, geborgen zijn. Mogen wij allen tot dat nieuwe 
verloste leven geboren worden, want dat is het wat ons verkondigd 
wordt: een vreugdevolle boodschap voor heel het volk!


