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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Pasen en Kerstmis liggen zo dicht bij elkaar. In ieders 
mensenleven liggen geboren worden en sterven, dood en 
leven, dicht bij elkaar. Dat geeft ons altijd veel te denken. 

Je kunt je niet aan het geheim van dood en leven onttrekken, 
wanneer je aan het wiegje van een pasgeboren kind staat.  Daar 
is niet alleen: wonder en belofte. Daar is ook: aankondiging van 
pijn en  sterfelijkheid. En wanneer wij een dierbare naar zijn 
laatste rustplaats begeleiden, trekt dit leven in heel zijn rijkdom 
én armoede aan onze ogen voorbij. Alles wat een mens in deze 
wereld is en betekent, is in de loop van het nu afgesloten leven 
onder ons tot stand gebracht. Juist aan het einde wordt dat 
duidelijk.

Alle grote momenten in ons leven, wanneer wij een 
belangrijke stap doen of een beslissende keuze maken, 
laten ons bewust worden van onze sterfelijkheid. Maar 

van de andere kant maken juist de momenten waarop wij ons in 
ons bestaan bedreigd voelen, ziekte, eenzaamheid, ons nog meer 
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bewust van het goed van ons leven. Wij treden binnen in deze 
wereld met de zekerheid te zullen sterven, maar wij treden er ook 
binnen met het onuitroeibare verlangen om te leven, om nooit 
meer te sterven. En als wij dan sterven, zouden wij dan werkelijk 
kunnen denken, dat dit leven, dit ademen, dit liefhebben, dan 
ten einde is? Wat voor soort denken is het, dat ons zou kunnen 
laten menen, dat met de dood alles afgelopen is? Zou dat soort 
denken werkelijk getuigen van liefde tot het leven, in heel zijn 
volheid, schoonheid en dynamiek? Aannemen dat er geen leven 
is na de dood, is misschien eerder een soort “geloof” dan de 
sluitende conclusie van een redenering.

Leven en dood liggen zo dicht bij elkaar als Pasen en 
Kerstmis. Dit jaar zullen er nauwelijks drie maanden 
verlopen tussen de viering van Christus’ geboorte en de 

viering van Zijn lijden, dood en verrijzenis. Voor wie gelooft, is 
de viering van Kerstmis de gevierde zekerheid dat in Christus 
God zelf ons menselijk bestaan heeft gedeeld. “Hij is in alles 
aan ons gelijk geworden”. Hij heeft een menselijk bestaan geleid, 
om uit ervaring te weten wat het is, klein geboren te worden, op 
te groeien, een levenstaak te aanvaarden, en daarbij niet meer 
dan de andere mensen te zijn. Hij kende honger, vermoeidheid, 
afwijzing. Hij heeft geen halt willen houden voor de dood. Hij 
is juist gekomen om zelfs de ervaring van het sterven te kennen. 
Hij heeft, door vrijwillig te sterven, onze dood van gedaante 
veranderd. Door de dood heen heeft Hij door Zijn Pasen het 
leven veranderd. “Wie in Hem gelooft, heeft - midden in dit 
nog sterfelijke leven - al het eeuwige leven”. Hij heeft ons de 
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dienst bewezen ons bestaan-naar-de-dood-toe om te vormen tot 
een ruimte waarin het leven-zonder-dood al aanwezig is. Hij 
heeft ons bevrijd van alles waarmee wij geneigd zijn - vrijwillig 
of onvrijwillig - God, de levende God,  uit ons leven verre te 
houden. Tegen die herwonnen vrijheid kunnen wij vrijwillig “ja” 
zeggen. Dat is ons “ja” van de Paasnacht. Het wapen waarmee 
wij, vertrekkende vanuit ons Doopsel,  in de loop van ons leven 
elke vorm van dood overwinnen: dat is ons Paasgeloof.

Uit het leven van de gemeenschap

De maanden die sinds Kerstmis verlopen zijn, waren 
voor ons een tijd die wij niet gemakkelijk zullen 
vergeten. U herinnert zich misschien dat ik U in de 

Vriendenbrief met Kerstmis onder de fysieke problemen van 
de gemeenschap de hersenschudding genoemd heb, die me in 
oktober 2012 door een ongelukkige schuiver overkomen was. 
Zoals te verwachten was, vroeg die verwonding een paar weken 
herstel. Maar daaruit is een veel langere periode voortgekomen, 
waarin ik niet enkel van dat ene letsel heb moeten genezen, 
maar vooral van andere vormen van vermoeidheid, die zich 
geleidelijkaan opgebouwd hadden.

Om de nodige rust en afstand te vinden, ben ik begin 
november naar Zweden gegaan. In het uiterste Zuiden 
van Zweden, in Skåne, staat een klein kloostertje, dat 

ik in maart 2009 heb mogen inzegenen, en waar tot nu toe 
nog maar één monnik een gaaf en eenvoudig monniksleven van 
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bidden en werken leidt. Daar was het voor mij een goede plaats 
om in alle stilte en afzondering het Benedictijnse leven te leiden 
dat mij lief is, en tegelijk langzaam door het ritme van alle dag 
en de ontspanning de lichamelijke, psychische en geestelijke 
reserves te laten aanvullen. Het was een proces van lange adem, 
langer dan wij hadden kunnen vermoeden.

Een kleine geschiedenis van de betrekkingen van het “Helige 
Benedictuskloster” in Mariavall (Tomelilla, Zweden)  met 
onze abdij. Halverwege de jaren ‘80 van de vorige eeuw 

zochten twee katholiek geworden monniken van de Lutherse 
communiteit in Östanbäck (Zweden) contact met Benedictijnse 
kloosters in Duitsland en Nederland, in het verlangen daar inspiratie 
te vinden voor de 
stichting van een 
gemeenschap in 
hun eigen land. 
Zo kwamen zij 
ook bij ons. De 
betrekkingen 
waren zo goed, 
dat gedurende de 
daarop volgende 
jaren een van onze monniken in de zomermaanden naar Zweden 
reisde, om onze broeders van degelijke filosofische en theologische 
vorming te voorzien. Vanaf september 1991 was hij ook overste van 
het kleine communiteitje. De omstandigheden veranderden en in 
1996 vestigde de ene Zweedse medebroeder zich in de Benedictijner 
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abdij van Gerleve (Duitsland), terwijl de ander in een huurhuisje 
alleen het monnikenleven voortzette. In het jaar 2000 heb ik hem 
daar bezocht. Dat hernomen contact kreeg steeds meer inhoud. 
De bisschop van Stockholm gaf mij een zekere toeziende functie 
ten aanzien van dit allereerste begin van wat eens misschien een 
volwaardige gemeenschap zou kunnen worden. In 2005 werd 
besloten tot de bouw van (de eerste aanzet van) een echt kloostertje. 
En dat is er dus in 2009 ook gekomen. Voor meer informatie kunt 
U kijken op: www.benedictuskloster.se .

Maar mijn aanwezigheid in Zweden betekende tegelijk 
wel mijn afwezigheid op de Sint Benedictusberg. 
De gemeenschap heeft het zonder haar abt moeten 

stellen gedurende de weken van de Advent, op Kerstmis, in de 
eerste maanden van dit jaar, tot ver in de veertigdagentijd toe. In 
een Benedictijnse gemeenschap is de plaats van de abt eigenlijk 
onvervangbaar. Niet vanwege de persoon, maar vanwege het 
ambt zelf. De prior is eerder zoiets als “ de oudste zoon”, hij kan 
niet de plaats van de “vader” innemen. Dat heeft ieder lid van 
de gemeenschap gevoeld, en ieder heeft er op zijn manier de pijn 
en de last van moeten dragen. We werden allemaal samen op de 
proef gesteld. Het is met een zekere trots en met dankbaarheid 
dat ik U nu kan schrijven: mijn broeders hebben deze proeftijd 
met groot geduld en in vrede doorlopen. Zij hebben alles 
gewoon laten doorgaan, de liturgie, het dagelijks leven, het 
noodzakelijke werk. Het groepje is klein geworden, er moet 
voor veel gezorgd worden, voor de liturgie zijn de belangrijkste 
tijden en beste krachten gereserveerd. De Heilige Geest heeft 

5



maart 2013

Zijn genadegaven niet onthouden aan hen die op Hem hebben 
vertrouwd. Dat maakt ons heel dankbaar. Ik wil uitdrukkelijk 
alle vrienden bedanken, die ons met hun gebed, met hun 
materiële ondersteuning of anderszins in deze maanden speciaal 
nabij zijn geweest. Tegelijk moet ik mij bij U verontschuldigen 
dat ik de ontvangen post van de maand december niet of 
nauwelijks heb kunnen beantwoorden. En misschien moet ik 
daar in de toekomst ook wat “nalatig” in blijven!

Op woensdag 30 januari heeft fr. John Goossens 
het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. 
De gevolgen van zijn ziekte maken hem steeds 

afhankelijker. Hij kan niet meer volop deelnemen aan het 
communautaire leven. Het sacrament zal hem, hopen wij, 
kracht gegeven hebben om de beproeving van zijn gezondheid 
in gemeenschap met Christus en gelijkmoedig te dragen.

De traditionele lezingen bij gelegenheid van het feest 
van sint Thomas van Aquino, zijn dit jaar begin 
februari gehouden door dr. Detlef Rohling, docent 

aan het seminarie van Rolduc. Hij sprak over onderrichten 
en onderricht worden bij Sint Thomas, niet in historische of 
pedagogische,  maar in antropologische zin: wat zijn volgens 
St. Thomas de antropologische voorwaarden en eigenschappen 
van kennisoverdracht? Het was voor de toehoorders geen 
gemakkelijke stof.

Om de administratie van de Vrienden van de abdij 
en van de oblaten te vergemakkelijken, is een nieuw 
e-mail-adres aangemaakt.  
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Het luidt: adressenadmin@benedictusberg.nl . Een van onze 
oblaten, de heer Max Slenter, heeft op zich genomen alle daarop 
binnenkomende en daarvan uitgaande post te verzorgen. Hij zal 
ons ook helpen bij de diverse verzendingen (zowel per internet 
als per reguliere post) die in de loop van het jaar nodig zijn. 
Wij kunnen U verzekeren dat er zo discreet met deze post 
wordt omgegaan, als  U dat van ons tot nu toe gewend was. 
De adresgegevens worden alleen gebruikt voor correspondentie 
met betrekking tot de abdij en de Vrienden van de Abdij. Aan 
derden worden dus ook geen gegevens verstrekt zonder uw 
uitdrukkelijke toestemming.

In de laatste dagen van de Goede Week bent U natuurlijk 
bijzonder welkom in de liturgie samen met onze 
gemeenschap. Op Witte Donderdag begint de viering van 

het Paastriduum met de H. Mis van het Avondmaal des Heren 
om 17.30 uur. Op Goede Vrijdag wordt het Lijden des Heren 
gevierd om 15 uur. De Paaswake begint zaterdag 30 maart om 
21.30 uur (dat is een uur vroeger dan andere jaren, vanwege het 
begin van de zomertijd).

Wanneer U dit leest, zal de veertigdagentijd al ver 
gevorderd zijn en misschien heeft de Heer dan aan 
Zijn Kerk al een nieuwe herder gegeven. Tijden 

van zuivering en vereenvoudiging zijn er nodig in ieder leven. 
Ieder van U heeft daarvan zeker een persoonlijke ervaring. Het 
schijnt een sterven, een “versterven”, zoals dat mooie woord 
luidt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat wij gereed gemaakt 
worden voor iets als een geweldige doorbraak van leven, van 
het Leven. Wanneer enkele dagen voor Pasen in Bethanië een 
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flesje wordt stuk gebroken en de kostbare parfum wegstroomt 
over Jezus’ voeten, wordt het hele huis vervuld van de goede 
geur (Joh 12, 1-8). Moge dit Paasfeest, na de zuivering van de 
veertigdagentijd, het huis van uw gezin en het huis van de hele 
wereld vervullen van deze “goede geur”, van het licht en de 
vrede, de troost en de hoop van het ware Leven.
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