
maart 2016

Dierbare Oblaten en Vrienden,

Het portret dat mijn vorige brief van onze gemeenschap 
tekende, is bij velen van U in goede aarde gevallen. 
U kent nu onze gezichten een beetje beter. U heeft in 

grote lijnen een beeld gekregen van wat er in een gemeenschap 
als de onze allemaal te doen is. U kunt delen in de dingen waar 
wij vreugde in vinden, en waar onze zorg en aandacht wordt 
gevraagd. Maar de brief was een momentopname. Het beeld 
groeit door. Zoals ieder leven steeds in beweging en groei is, zo 
is het ook met een gemeenschap. De verhoudingen verschuiven 
voortdurend. Het zijn de “zwaartekrachtsgolven” binnen ons 
kleine universum. De situaties zijn nooit dezelfde. Er wordt van 
iedereen veel buigzaamheid en vindingrijkheid gevraagd om 
alles goed te laten lopen. Bovenal – zo weten wij uit de woorden 
van sint Paulus (1Kor 13) – is de liefde een absolute noodzaak: 
een drijvende kracht, onuitputtelijke, overal werkzaam en 
veelomvattend, die als de samenvatting is van alle gaven van 
de Heilige Geest, en zonder welke een gemeenschapsleven 
onbegonnen werk is.

ABDIJ SINT BENEDICTUSBERG VAALS
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Nu de werkzaamheden, dank zij de aanwezigheid van 
onze buitenlandse medebroeders, voor korte tijd in 
een min of meer rustig evenwicht verdeeld waren, 

konden wij zelf ook anderen te hulp komen. De abt van de abdij 
in Senegal, Keur Moussa, die ons al twee maal een broeder voor 
langere tijd ter beschikking had gesteld, deed een beroep op ons. 
Wetend van onze traditie op het terrein van boekbinden, had 
hij ons nodig, om zijn voornemen te verwezenlijken ook zelf een 
boekbinderij op te zetten. En zo is pater Martin Werry onlangs 
drie weken als “missionaris” in Afrika geweest om de wensen en 
mogelijkheden voor een boekbinderij aldaar in kaart te brengen. 
P. Léon-Marie Cisse, een monnik van Keur Moussa, is al bijna 
twee jaar in opleiding als boekbinder hier in onze abdij. Wanneer 
hij naar alle waarschijnlijkheid in de herfst van dit jaar 2016 zal 
terugkeren naar zijn eigen abdij, hoopt hij daar de vaardigheden 
in praktijk te kunnen gaan brengen die hij hier heeft aangeleerd. 
U begrijpt dat het voor p. Martin een sterke ervaring is geweest 
om midden in onze Nederlandse winter drie weken lang te 
leven in de Afrikaanse warmte. Hij voelt zich verrijkt met de 
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onuitwisbare beelden en klanken van het kloosterleven en van 
de liturgie in een zo verschillende cultuur. Hij had al eerder 
een “zendingsreis” gemaakt, namelijk in oktober 2014 naar de 
abdij van Clear Creek (Oklahoma, Verenigde Staten). Ook in 
een monnikenleven gaan nieuwe dimensies open door andere 
gemeenschappen te leren kennen. Wij zijn blij voor p. Martin 
dat dit venster op Afrika voor hem kon opengaan, juist in dit 
jaar dat voor hem om een bijzondere reden een “jubeljaar” is. Op 
24 juni aanstaande hoopt hij zijn gouden professiefeest te vieren. 
Met de beelden van Amerikaanse en Afrikaanse kloosters, maar 
vooral natuurlijk met de beelden van meer dan 50 jaar eigen 
kloostergeschiedenis in het hart, zal hij dat wel met innige 
dankbaarheid gaan doen.
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Op zaterdag 6 februari heb ik p. Martin van de 
luchthaven in Brussel opgehaald. Een dag eerder is  
fr. Gabriel Garza, een van onze Amerikaanse broeders, 

vanuit Brussel teruggekeerd naar zijn eigen communiteit van 
Clear Creek. Fr. Gabriel was in Vaals sinds september van het 
vorig jaar. Hij had de flair om al een aardig mondje Nederlands 
te spreken. Toch hebben hij en wij met spijt moeten vaststellen 
dat het voor hem een te zware opgave was om gewend te raken 
aan de Nederlandse cultuur, speciaal ook aan de eigen stijl 
van onze abdij, en aan een levenswijze die voor zijn gevoel te 
sterk verschilde van wat hij thuis geleerd had. Tijdens de vier 
en een halve maand van zijn verblijf onder ons was hij een 
medebroeder die altijd weer allerlei verhalen te vertellen had, 
ook een medebroeder die heel wat werk verzet heeft, vooral bij 
het schoonhouden van de gastenkamers. Wat de pottenbakkerij 
betreft, waarvoor wij onze hoop op hem hadden gesteld: 
jammer genoeg is het bij zijn allereerste schreden op dat gebied 
gebleven. Die werkplaats – en die niet alleen! - wacht nu dus op 
een opvolger.

In de ziekenboeg is de laatste tijd ook het een en ander 
gebeurd, helaas niet ten goede. P. Pieter Roose (89 jaar) kon 
tot nu toe zijn dagen in betrekkelijke onafhankelijkheid 

doorbrengen. Hij kon zich uitstekend bezighouden met 
boeken, muziek of dvd. Hij werd dagelijks in de rolstoel naar de 
Hoogmis gereden en voelde zich helemaal verwend in de stilte 
van zijn kloostercel. Begin februari liep hij echter enkele pijnlijke 
breuken op als gevolg van een verregaande bot-ontkalking. 

4



maart 2016

Zijn hulpbehoevendheid is sterk toegenomen. De zorgindicatie 
is bijgesteld en de activiteit rond onze ziekenkamers is bijna 
verdubbeld.

Op dinsdag voor Aswoensdag hebben wij de eerste 
jaardienst gevierd van het overlijden van Vader Abt 
Nico de Wolf. Hij was op 9 februari 2015 overleden 

te Gräfinthal (Duitsland) en daar is hij ook begraven op 15 
februari daaropvolgend. Er is sindsdien overleg geweest met de 
twee broeders aldaar en er is besloten dat Vader Abt de Wolf 
in de kapel van Unsere Liebe Frau zu Gräfinthal begraven zal 
blijven,  zolang het benedictijnse kloosterleven daar door deze 
twee broeders – en hun verhoopte opvolgers -  kan worden 
voortgezet.

Twee weken later was er een uitzonderlijk jubileum 
te vieren, misschien wel een  Nederlandse primeur, 
namelijk een gouden diakenwijding. Op 24 februari 

1966 werd fr. John Goossens diaken gewijd. Destijds viel op 
die dag het feest van de heilige apostel Matthias. Fr. John 
was na het Tweede Vaticaanse Concilie één van de allereerste 
zogenaamde permanente diakens. Sinds een paar jaar is hij door 
zijn ziekte spijtig genoeg niet meer in staat zijn diaconale functie 
daadwerkelijk waar te nemen. Maar heel veel vrienden zullen 
hem nog wel kennen, als oplettende diaken en ceremoniaris 
in de liturgie, als portier, als vlijtige verkoper van ontelbare 
liturgische boeken (vanuit onze abdij zijn meer Graduales, 
dwz. boeken met de misgezangen, verkocht dan vanuit menig 
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ander verkooppunt!). De fysieke conditie van fr. John stond 
niet toe, dat wij hem een groot feest konden aanbieden. Onze 
dankbaarheid voor zijn dienstwerk hebben wij vooral neergelegd 
in ons gebed voor hem. Het bestuur van de Vrienden liet een 
prachtige veelkleurige bloemenbos bezorgen.

Intussen waren wij vanaf 10 februari samen met heel de 
wereldwijde gemeenschap van christengelovigen begonnen 
aan de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest: onze 

vastentijd in het Bijzondere Jubileum van Barmhartigheid. 
Kerstmis en Pasen liggen ditmaal wel erg dicht bij elkaar. Het 
zijn nauwelijks drie maanden tussen 25 december 2015 en 27 
maart 2016. Er liggen maar acht dagen tussen de veertigste 
dag na Kerstmis, 2 februari, feest van de Opdracht des Heren, 
Maria Lichtmis, en Aswoensdag, 10 februari, waarop de 
veertigdagentijd is begonnen. Zo dicht liggen de viering van de 
geboorte en de voorbereiding van Jezus’ dood en verrijzenis bij 
elkaar. 

Wij worden al naar het Paasmysterie verwezen met 
Kerstmis, wanneer Jezus bij Zijn intrede in de 
wereld met de woorden van psalm tot Zijn Vader 

zegt: Zie, Ik kom om Uw wil te doen. En is de kern van het 
Paasmysterie niet dat Jezus Zichzelf geheel aan Zijn Vader en 
aan ons weggeeft met Lichaam en het Bloed, waarmee Hij 
geboren is uit Zijn maagdelijke Moeder Maria? Vanuit welk 
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punt wij het ook bekijken, waar wij ook staan in de loop van 
het liturgisch jaar: steeds opnieuw valt het licht van Gods 
mateloze barmhartigheid binnen in onze wereld. Dat betekent 
tegelijk: waar wij ook staan op onze levensweg, overal worden 
wij als christenen uitgenodigd die barmhartigheid in ons toe 
te laten en vergevend om ons heen te verspreiden. Geboorte en 
dood zijn de begrenzingen ook van ons bestaan op deze aarde. 
Daartussenin speelt zich het leven af, kort of lang. Maar als wij 
de liefde niet hebben (om met sint Paulus te spreken), als wij ver 
van de barmhartigheid blijven, dan is die tussentijd een holle 
leegte. Holle vaten klinken het hardst, maar zij dragen niets bij 
aan de vervulling van Gods plan met deze wereld. Alleen door 
Gods barmhartigheid, die ook in onze harten werkzaam wil 
zijn, heeft onze wereld zin en bestand.

De veertigdagentijd vindt zijn bekroning in de Drie 
Heilige Dagen van het lijden en de verrijzenis van de 
Heer: Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. 

Op Witte Donderdag 24 maart beginnen wij deze vieringen met 
de Heilige Mis van het laatste Avondmaal om 17.30 uur. Op 
Goede Vrijdag 25 maart gedenken wij het Lijden van de Heer met 
de plechtigheid van 15 uur. De Paaswake begint op zaterdagavond 
26 maart om 21.30 uur. Let U alstublieft op: vanwege het ingaan 
de zomertijd in deze nacht is de aanvang van de plechtigheid 
een uur vroeger dan vorig jaar. Op Paaszondag, 27 maart, is de 
Hoogmis van Pasen op de gewone tijd, 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

Het is mijn vurig gebed dat ieder van U de kracht 
mag ondervinden die uitgaat van het geloof en van 
de viering van ons geloof. Is het niet tegelijk ook de 

kracht van de hoop en van de vreugde van de hoop? Hoe zouden 
wij in deze wereld nog eenzaam kunnen zijn, wanneer onze ogen 
eenmaal zijn opengegaan voor Iemand die ons zo mateloos heeft 
liefgehad?  Er zijn geen tranen die niet worden gedroogd door 
de verrijzenis uit de doden van Jezus Christus. Van harte wens 
ik U zo’n Zalig Pasen!
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