
B u l l e t i n
V r i e n d e n  B e n e d i c t u s b e r g
na jaar  2018

uitgave van de Stichting Vrienden
van de Abdij Sint-Benedictusberg



U kunt de penning op verschillende manieren bestellen:

   • door een bericht te sturen, voorzien van
      uw naam en adres en het aantal
      penningen dat u wenst te bestellen naar 
      vrienden@benedictusberg.nl. 
   • door het bestelformulier in te vullen dat 
      u op de website van de abdij vindt u 
      onder 'Geroepen'.
   • door de penning af te halen bij de portier
      van de abdij. U kunt daar ook een
      exemplaar bekijken.

Na ontvangst van uw betaling van € 89,45 (incl. verzendkosten) op 
rekeningnummer NL23INGB0001059525 - t.n.v. Stichting Vrienden van 
de Abdij Sint Benedictusberg - ontvangt u de penning binnen ca. 4 weken.

Vriendendag 2018

Op zaterdag 12 mei 2018 vond in de abdij Sint-Benedictusberg de jaar-
lijkse Vriendendag plaats. Deze editie was dit jaar vanwege de viering van 
het 50 jarig jubileum van de Kerkwijding van de Abdijkerk op 5 mei 2018 
verplaatst van de late zomer (eind augustus/begin september) naar de 
meimaand.
De vrienden werden welkom geheten door de heer Stef-Jan Willard, 
als voorzitter van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Abdij 
Sint-Benedictusberg. De heer Willlard gaf een persoonlijke impressie
van zijn ervaringen met de architect van kerk en omliggende gebouwen, 
Dom Hans van der Laan. Aansluitend werd de heer Theo Bovens als 
Gouverneur van de Provincie Limburg uitgenodigd voor diens inleiding.  
Tenslotte richtte zich Eerwaarde Vader Abt Ad Lenglet tot de aanwezigen. 
De mondelinge presentaties van de genoemde sprekers kunnen in hun 
geheel worden nagelezen op de website van de abdij Sint-Benedictusberg 
www.benedictusberg.nl onder het kopje 'actueel/lezingen'.

Tijdens de vriendendag werd door voorzitter Willard aan Gouverneur 
Bovens het eerste exemplaar overhandigd van een nieuw geslagen 
penning.  
Na afloop van de presentaties was er een inspirerend, gezellig samenzijn 
tot ontmoeting van de vrienden in de court van de abdij onder het genot 
van een kopje koffie en een stukje Limburgse vlaai, alsmede rijkelijke 
zonneschijn. 
Met een opkomst van ca. 40 vrienden was de deelname beduidend minder 
dan in de afgelopen jaren. Het bestuur zal zich hierover beraden, gelet op 
de doelstelling, zo veel als mogelijk vrienden op de jaarlijkse Vriendendag 
te mogen begroeten.

 

Vriendendag 2019

De aankomende Vriendendag zal plaatsvinden op zaterdag 7 september 
2019. Over het thema en het programma zullen wij u in het voorjaar 
verder informeren.

Donatie-actie zonnepanelenproject succesvol

Het afgelopen jaar heeft u in groten getale en met gulle hand bijgedragen 
aan het zonnepanelenproject van de abdij. Het donatiebedrag waar we op 
rekenden is nagenoeg verdubbeld! Dit betekent een aanzienlijk ruimere 
mogelijkheid voor de abdij om de energievoorziening duurzamer en 
voordeliger te maken. En dat niet alleen: de Stichting Vrienden van de 
Abdij kan dankzij u voor komend jaar een vervolgcursus Nederlandse taal 
voor fr. André mogelijk maken, en tevens een verkenning doen naar 
andere mogelijkheden voor de gemeenschap op inkomsten te genereren. 
Wij berichten u hierover in het Voorjaarsbulletin. Een groot woord van 
dank aan u allen, voor zowel de kleine als de forse bijdragen, is hier op zijn 
plaats. 

Vriendenenquête

In het voorjaar vroegen we u per brief om een vragenlijst in te vullen die 
ging over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Abdij en over uw 
voorkeur voor communicatie. Maar liefst 125 van de ca. 800 benaderde 
vrienden reageerden. De kern van de reacties was: behoud de Vriendendag 
in de huidige opzet, blijf dit Bulletin verspreiden (74%) en verzorg zo nu 
en dan kleinschalige ontmoetingen op de abdij. Er is minder behoefte aan 
berichtgeving op sociale media, zoals Facebook. De website van de abdij 
wordt heel goed bekeken (77% van de respondenten).

Kennismaking tussen de monnikengemeenschap
en bestuur

Op zondag 25 november vond een nadere kennismaking plaats tussen 
nagenoeg alle monniken van de gemeenschap en een vertegenwoordiging 
van het Stichtingsbestuur van de Vrienden. Onder leiding van v. Abt 
stelden de bestuursleden zich voor waarna zich een levendig gesprek 
ontspon over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de abdij. 

Het onderzoeksresultaat: verblijf in een stille omgeving geeft inwendig 
rust, waarna de student geconcentreerd kan focussen op zijn werkstuk 
‘persoonlijke ontwikkeling’. 
Een tweede onderzoeksthema wordt gekoppeld aan een initiatief van 
Thomas en mij onder de naam ‘Laboratorium van heilige woede’.

Wilt u een samenvatting van het onderzoek of op de hoogte blijven van 
de (onderzoeks-)activiteiten, stuur een mail: oblaat@xs4all.nl 

Vanuit de gemeenschap werden diverse suggesties gedaan voor toekoms-
tige activiteiten van de Stichting. Het bestuur ontving deze met veel plezier 
en zal deze meenemen in de voorbereiding van het jaarplan 2019. De 
monniken spraken hun grote waardering uit voor het werk van de Stichting 
en voor de concrete bijdragen van alle 1100 (!) binnen- en buitenlandse 
Vrienden. 

Van een van onze vrienden:
promotieonderzoek ‘Bildung & Benedictus’
Jos Gebbinck, oblaat en hoofddocent Management in zorg en dienstverlening 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ten geleide 

Dit is het Bulletin Vrienden Benedictusberg, met informatie van en voor 
de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg. Het bestuur van de 
Stichting bericht de aangesloten vrienden op deze manier over haar activiteiten 
ten behoeve van de gemeenschap van de abdij. Uw reactie en ook uw eventuele 
bijdrage aan een komend nummer van het Bulletin stellen wij zeer op prijs. 
U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl

Wij wensen u een gezond en gezegend 2019!

Unieke abdijpenning te koop

Omdat in mei dit jaar de 50e verjaardag van de kerkwijding is gevierd, 
heeft het bestuur van de Vrienden voor die gelegenheid aan fr. Leo Disch 
opdracht gegeven voor het ontwerp en de productie van Abdijpenningen, 
voor zowel prominente gasten als voor de verkoop aan vrienden en andere 
belangstellenden. Inmiddels is de penning gereed voor de verkoop.
Aan de ene zijde toont de penning het ons welbekende, door Dom Hans 
van der Laan ontworpen, kruis met de Alpha en de Omega, en in rand-
schrift de tekst 'Abdij St Benedictusbergabdij Vaals'. De andere zijde toont 
de het beeld van St. Benedictus, zoals hij in de binnenhof van de abdij 
staat, en in randschrift de eerste woorden van de Regel van St Benedictus: 
`Obsculta o fili` (Luister, o zoon)
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Gegrepen door de Regel en 
verbonden aan de abdij, draag ik 
bij aan persoonlijk leiderschap 
van jonge studenten. Mij valt op 
dat zij kwetsbaar zijn. Vanuit 
ervaring verken ik wat jonge 
studenten in hun ontwikkeling 
aan de levende ervaring met de 
Regel kunnen hebben.

Voor zinvolheid in mijn leven 
creëer ik een vloeiende overgang 
van mijn werkzame leven naar 
pensionering toe in de vorm van 
onderzoek. Ik werk samen met 

Thomas Quartier, directeur van het Benedictijns Instituut voor Liturgische 
studies aan de Radboud Universiteit.

Het wetenschappelijk onderzoek betreft de vraag wat anderhalf uur werken 
in stilte (monastieke context) de student brengt inzake het werken aan zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Vakliteratuur over dit onderwerp is er nauwelijks.

Donaties en financiële verantwoording

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de 
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. 
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand IBAN-nummer te gebruiken:

NL23INGB0001059525 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg. 

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
een formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).
De financiële verantwoording over het jaar 2018 kunt u in de loop van het 
voorjaar van 2019 op de website van de abdij verwachten.

fr. Leo Disch werkt aan de mal
voor de abdijpenning

De Benedictuspenning is 
gegoten in brons naar het 
ontwerp van fr. Leo Disch, heeft 
een diameter van ca. 7,4 cm en 
weegt ca. 255 gram.

Misintenties

De abdij wil u langs deze weg 
laten weten van harte uw misin-
tenties te blijven ontvangen. U 
kunt uw intenties kenbaar maken 
via de website van de abdij. 

Boekentip

In het boek Katholieke architectu-
ur in de twintigste eeuw toont 
auteur Michel Remery aan hoe vier 
architecten uit het gezin Van der 
Laan een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de Neder-
landse architectuur binnen de 
‘katholieke zuil’ van de twintigste 
eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat 
zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en 
vormen toepasten. Onder hen is uiteraard Dom Hans van der Laan. 
Samen met het Catharijneconvent organiseerde de School of Catholic 
Theology op 29 mei een studiemiddag over het onderwerp van het boek. 
Een artikel over deze dag, van de hand van Piet-Hein Hupsch, kunt u op 
de website van de abdij terugvinden onder 'Geroepen'.



U kunt de penning op verschillende manieren bestellen:

   • door een bericht te sturen, voorzien van
      uw naam en adres en het aantal
      penningen dat u wenst te bestellen naar 
      vrienden@benedictusberg.nl. 
   • door het bestelformulier in te vullen dat 
      u op de website van de abdij vindt u 
      onder 'Geroepen'.
   • door de penning af te halen bij de portier
      van de abdij. U kunt daar ook een
      exemplaar bekijken.

Na ontvangst van uw betaling van € 89,45 (incl. verzendkosten) op 
rekeningnummer NL23INGB0001059525 - t.n.v. Stichting Vrienden van 
de Abdij Sint Benedictusberg - ontvangt u de penning binnen ca. 4 weken.

Vriendendag 2018

Op zaterdag 12 mei 2018 vond in de abdij Sint-Benedictusberg de jaar-
lijkse Vriendendag plaats. Deze editie was dit jaar vanwege de viering van 
het 50 jarig jubileum van de Kerkwijding van de Abdijkerk op 5 mei 2018 
verplaatst van de late zomer (eind augustus/begin september) naar de 
meimaand.
De vrienden werden welkom geheten door de heer Stef-Jan Willard, 
als voorzitter van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Abdij 
Sint-Benedictusberg. De heer Willlard gaf een persoonlijke impressie
van zijn ervaringen met de architect van kerk en omliggende gebouwen, 
Dom Hans van der Laan. Aansluitend werd de heer Theo Bovens als 
Gouverneur van de Provincie Limburg uitgenodigd voor diens inleiding.  
Tenslotte richtte zich Eerwaarde Vader Abt Ad Lenglet tot de aanwezigen. 
De mondelinge presentaties van de genoemde sprekers kunnen in hun 
geheel worden nagelezen op de website van de abdij Sint-Benedictusberg 
www.benedictusberg.nl onder het kopje 'actueel/lezingen'.
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Tijdens de vriendendag werd door voorzitter Willard aan Gouverneur 
Bovens het eerste exemplaar overhandigd van een nieuw geslagen 
penning.  
Na afloop van de presentaties was er een inspirerend, gezellig samenzijn 
tot ontmoeting van de vrienden in de court van de abdij onder het genot 
van een kopje koffie en een stukje Limburgse vlaai, alsmede rijkelijke 
zonneschijn. 
Met een opkomst van ca. 40 vrienden was de deelname beduidend minder 
dan in de afgelopen jaren. Het bestuur zal zich hierover beraden, gelet op 
de doelstelling, zo veel als mogelijk vrienden op de jaarlijkse Vriendendag 
te mogen begroeten.

 

Vriendendag 2019

De aankomende Vriendendag zal plaatsvinden op zaterdag 7 september 
2019. Over het thema en het programma zullen wij u in het voorjaar 
verder informeren.

Donatie-actie zonnepanelenproject succesvol

Het afgelopen jaar heeft u in groten getale en met gulle hand bijgedragen 
aan het zonnepanelenproject van de abdij. Het donatiebedrag waar we op 
rekenden is nagenoeg verdubbeld! Dit betekent een aanzienlijk ruimere 
mogelijkheid voor de abdij om de energievoorziening duurzamer en 
voordeliger te maken. En dat niet alleen: de Stichting Vrienden van de 
Abdij kan dankzij u voor komend jaar een vervolgcursus Nederlandse taal 
voor fr. André mogelijk maken, en tevens een verkenning doen naar 
andere mogelijkheden voor de gemeenschap op inkomsten te genereren. 
Wij berichten u hierover in het Voorjaarsbulletin. Een groot woord van 
dank aan u allen, voor zowel de kleine als de forse bijdragen, is hier op zijn 
plaats. 

Vriendenenquête

In het voorjaar vroegen we u per brief om een vragenlijst in te vullen die 
ging over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Abdij en over uw 
voorkeur voor communicatie. Maar liefst 125 van de ca. 800 benaderde 
vrienden reageerden. De kern van de reacties was: behoud de Vriendendag 
in de huidige opzet, blijf dit Bulletin verspreiden (74%) en verzorg zo nu 
en dan kleinschalige ontmoetingen op de abdij. Er is minder behoefte aan 
berichtgeving op sociale media, zoals Facebook. De website van de abdij 
wordt heel goed bekeken (77% van de respondenten).

Kennismaking tussen de monnikengemeenschap
en bestuur

Op zondag 25 november vond een nadere kennismaking plaats tussen 
nagenoeg alle monniken van de gemeenschap en een vertegenwoordiging 
van het Stichtingsbestuur van de Vrienden. Onder leiding van v. Abt 
stelden de bestuursleden zich voor waarna zich een levendig gesprek 
ontspon over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de abdij. 

Het onderzoeksresultaat: verblijf in een stille omgeving geeft inwendig 
rust, waarna de student geconcentreerd kan focussen op zijn werkstuk 
‘persoonlijke ontwikkeling’. 
Een tweede onderzoeksthema wordt gekoppeld aan een initiatief van 
Thomas en mij onder de naam ‘Laboratorium van heilige woede’.

Wilt u een samenvatting van het onderzoek of op de hoogte blijven van 
de (onderzoeks-)activiteiten, stuur een mail: oblaat@xs4all.nl 

Vanuit de gemeenschap werden diverse suggesties gedaan voor toekoms-
tige activiteiten van de Stichting. Het bestuur ontving deze met veel plezier 
en zal deze meenemen in de voorbereiding van het jaarplan 2019. De 
monniken spraken hun grote waardering uit voor het werk van de Stichting 
en voor de concrete bijdragen van alle 1100 (!) binnen- en buitenlandse 
Vrienden. 

Van een van onze vrienden:
promotieonderzoek ‘Bildung & Benedictus’
Jos Gebbinck, oblaat en hoofddocent Management in zorg en dienstverlening 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ten geleide 

Dit is het Bulletin Vrienden Benedictusberg, met informatie van en voor 
de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg. Het bestuur van de 
Stichting bericht de aangesloten vrienden op deze manier over haar activiteiten 
ten behoeve van de gemeenschap van de abdij. Uw reactie en ook uw eventuele 
bijdrage aan een komend nummer van het Bulletin stellen wij zeer op prijs. 
U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl

Wij wensen u een gezond en gezegend 2019!

Unieke abdijpenning te koop

Omdat in mei dit jaar de 50e verjaardag van de kerkwijding is gevierd, 
heeft het bestuur van de Vrienden voor die gelegenheid aan fr. Leo Disch 
opdracht gegeven voor het ontwerp en de productie van Abdijpenningen, 
voor zowel prominente gasten als voor de verkoop aan vrienden en andere 
belangstellenden. Inmiddels is de penning gereed voor de verkoop.
Aan de ene zijde toont de penning het ons welbekende, door Dom Hans 
van der Laan ontworpen, kruis met de Alpha en de Omega, en in rand-
schrift de tekst 'Abdij St Benedictusbergabdij Vaals'. De andere zijde toont 
de het beeld van St. Benedictus, zoals hij in de binnenhof van de abdij 
staat, en in randschrift de eerste woorden van de Regel van St Benedictus: 
`Obsculta o fili` (Luister, o zoon)

Gegrepen door de Regel en 
verbonden aan de abdij, draag ik 
bij aan persoonlijk leiderschap 
van jonge studenten. Mij valt op 
dat zij kwetsbaar zijn. Vanuit 
ervaring verken ik wat jonge 
studenten in hun ontwikkeling 
aan de levende ervaring met de 
Regel kunnen hebben.

Voor zinvolheid in mijn leven 
creëer ik een vloeiende overgang 
van mijn werkzame leven naar 
pensionering toe in de vorm van 
onderzoek. Ik werk samen met 

Thomas Quartier, directeur van het Benedictijns Instituut voor Liturgische 
studies aan de Radboud Universiteit.

Het wetenschappelijk onderzoek betreft de vraag wat anderhalf uur werken 
in stilte (monastieke context) de student brengt inzake het werken aan zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Vakliteratuur over dit onderwerp is er nauwelijks.

Donaties en financiële verantwoording

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de 
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. 
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand IBAN-nummer te gebruiken:

NL23INGB0001059525 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg. 

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
een formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).
De financiële verantwoording over het jaar 2018 kunt u in de loop van het 
voorjaar van 2019 op de website van de abdij verwachten.

Het resultaat

De Benedictuspenning is 
gegoten in brons naar het 
ontwerp van fr. Leo Disch, heeft 
een diameter van ca. 7,4 cm en 
weegt ca. 255 gram.

Misintenties

De abdij wil u langs deze weg 
laten weten van harte uw misin-
tenties te blijven ontvangen. U 
kunt uw intenties kenbaar maken 
via de website van de abdij. 

Boekentip

In het boek Katholieke architectu-
ur in de twintigste eeuw toont 
auteur Michel Remery aan hoe vier 
architecten uit het gezin Van der 
Laan een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de Neder-
landse architectuur binnen de 
‘katholieke zuil’ van de twintigste 
eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat 
zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en 
vormen toepasten. Onder hen is uiteraard Dom Hans van der Laan. 
Samen met het Catharijneconvent organiseerde de School of Catholic 
Theology op 29 mei een studiemiddag over het onderwerp van het boek. 
Een artikel over deze dag, van de hand van Piet-Hein Hupsch, kunt u op 
de website van de abdij terugvinden onder 'Geroepen'.
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U kunt de penning op verschillende manieren bestellen:

   • door een bericht te sturen, voorzien van
      uw naam en adres en het aantal
      penningen dat u wenst te bestellen naar 
      vrienden@benedictusberg.nl. 
   • door het bestelformulier in te vullen dat 
      u op de website van de abdij vindt u 
      onder 'Geroepen'.
   • door de penning af te halen bij de portier
      van de abdij. U kunt daar ook een
      exemplaar bekijken.

Na ontvangst van uw betaling van € 89,45 (incl. verzendkosten) op 
rekeningnummer NL23INGB0001059525 - t.n.v. Stichting Vrienden van 
de Abdij Sint Benedictusberg - ontvangt u de penning binnen ca. 4 weken.

Vriendendag 2018

Op zaterdag 12 mei 2018 vond in de abdij Sint-Benedictusberg de jaar-
lijkse Vriendendag plaats. Deze editie was dit jaar vanwege de viering van 
het 50 jarig jubileum van de Kerkwijding van de Abdijkerk op 5 mei 2018 
verplaatst van de late zomer (eind augustus/begin september) naar de 
meimaand.
De vrienden werden welkom geheten door de heer Stef-Jan Willard, 
als voorzitter van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Abdij 
Sint-Benedictusberg. De heer Willlard gaf een persoonlijke impressie
van zijn ervaringen met de architect van kerk en omliggende gebouwen, 
Dom Hans van der Laan. Aansluitend werd de heer Theo Bovens als 
Gouverneur van de Provincie Limburg uitgenodigd voor diens inleiding.  
Tenslotte richtte zich Eerwaarde Vader Abt Ad Lenglet tot de aanwezigen. 
De mondelinge presentaties van de genoemde sprekers kunnen in hun 
geheel worden nagelezen op de website van de abdij Sint-Benedictusberg 
www.benedictusberg.nl onder het kopje 'actueel/lezingen'.
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Tijdens de vriendendag werd door voorzitter Willard aan Gouverneur 
Bovens het eerste exemplaar overhandigd van een nieuw geslagen 
penning.  
Na afloop van de presentaties was er een inspirerend, gezellig samenzijn 
tot ontmoeting van de vrienden in de court van de abdij onder het genot 
van een kopje koffie en een stukje Limburgse vlaai, alsmede rijkelijke 
zonneschijn. 
Met een opkomst van ca. 40 vrienden was de deelname beduidend minder 
dan in de afgelopen jaren. Het bestuur zal zich hierover beraden, gelet op 
de doelstelling, zo veel als mogelijk vrienden op de jaarlijkse Vriendendag 
te mogen begroeten.

 

Vriendendag 2019

De aankomende Vriendendag zal plaatsvinden op zaterdag 7 september 
2019. Over het thema en het programma zullen wij u in het voorjaar 
verder informeren.

Donatie-actie zonnepanelenproject succesvol

Het afgelopen jaar heeft u in groten getale en met gulle hand bijgedragen 
aan het zonnepanelenproject van de abdij. Het donatiebedrag waar we op 
rekenden is nagenoeg verdubbeld! Dit betekent een aanzienlijk ruimere 
mogelijkheid voor de abdij om de energievoorziening duurzamer en 
voordeliger te maken. En dat niet alleen: de Stichting Vrienden van de 
Abdij kan dankzij u voor komend jaar een vervolgcursus Nederlandse taal 
voor fr. André mogelijk maken, en tevens een verkenning doen naar 
andere mogelijkheden voor de gemeenschap op inkomsten te genereren. 
Wij berichten u hierover in het Voorjaarsbulletin. Een groot woord van 
dank aan u allen, voor zowel de kleine als de forse bijdragen, is hier op zijn 
plaats. 

Vriendenenquête

In het voorjaar vroegen we u per brief om een vragenlijst in te vullen die 
ging over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Abdij en over uw 
voorkeur voor communicatie. Maar liefst 125 van de ca. 800 benaderde 
vrienden reageerden. De kern van de reacties was: behoud de Vriendendag 
in de huidige opzet, blijf dit Bulletin verspreiden (74%) en verzorg zo nu 
en dan kleinschalige ontmoetingen op de abdij. Er is minder behoefte aan 
berichtgeving op sociale media, zoals Facebook. De website van de abdij 
wordt heel goed bekeken (77% van de respondenten).

Kennismaking tussen de monnikengemeenschap
en bestuur

Op zondag 25 november vond een nadere kennismaking plaats tussen 
nagenoeg alle monniken van de gemeenschap en een vertegenwoordiging 
van het Stichtingsbestuur van de Vrienden. Onder leiding van v. Abt 
stelden de bestuursleden zich voor waarna zich een levendig gesprek 
ontspon over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de abdij. 

Het onderzoeksresultaat: verblijf in een stille omgeving geeft inwendig 
rust, waarna de student geconcentreerd kan focussen op zijn werkstuk 
‘persoonlijke ontwikkeling’. 
Een tweede onderzoeksthema wordt gekoppeld aan een initiatief van 
Thomas en mij onder de naam ‘Laboratorium van heilige woede’.

Wilt u een samenvatting van het onderzoek of op de hoogte blijven van 
de (onderzoeks-)activiteiten, stuur een mail: oblaat@xs4all.nl 

Vanuit de gemeenschap werden diverse suggesties gedaan voor toekoms-
tige activiteiten van de Stichting. Het bestuur ontving deze met veel plezier 
en zal deze meenemen in de voorbereiding van het jaarplan 2019. De 
monniken spraken hun grote waardering uit voor het werk van de Stichting 
en voor de concrete bijdragen van alle 1100 (!) binnen- en buitenlandse 
Vrienden. 

Van een van onze vrienden:
promotieonderzoek ‘Bildung & Benedictus’
Jos Gebbinck, oblaat en hoofddocent Management in zorg en dienstverlening 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ten geleide 

Dit is het Bulletin Vrienden Benedictusberg, met informatie van en voor 
de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg. Het bestuur van de 
Stichting bericht de aangesloten vrienden op deze manier over haar activiteiten 
ten behoeve van de gemeenschap van de abdij. Uw reactie en ook uw eventuele 
bijdrage aan een komend nummer van het Bulletin stellen wij zeer op prijs. 
U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl

Wij wensen u een gezond en gezegend 2019!

Unieke abdijpenning te koop

Omdat in mei dit jaar de 50e verjaardag van de kerkwijding is gevierd, 
heeft het bestuur van de Vrienden voor die gelegenheid aan fr. Leo Disch 
opdracht gegeven voor het ontwerp en de productie van Abdijpenningen, 
voor zowel prominente gasten als voor de verkoop aan vrienden en andere 
belangstellenden. Inmiddels is de penning gereed voor de verkoop.
Aan de ene zijde toont de penning het ons welbekende, door Dom Hans 
van der Laan ontworpen, kruis met de Alpha en de Omega, en in rand-
schrift de tekst 'Abdij St Benedictusbergabdij Vaals'. De andere zijde toont 
de het beeld van St. Benedictus, zoals hij in de binnenhof van de abdij 
staat, en in randschrift de eerste woorden van de Regel van St Benedictus: 
`Obsculta o fili` (Luister, o zoon)

Gegrepen door de Regel en 
verbonden aan de abdij, draag ik 
bij aan persoonlijk leiderschap 
van jonge studenten. Mij valt op 
dat zij kwetsbaar zijn. Vanuit 
ervaring verken ik wat jonge 
studenten in hun ontwikkeling 
aan de levende ervaring met de 
Regel kunnen hebben.

Voor zinvolheid in mijn leven 
creëer ik een vloeiende overgang 
van mijn werkzame leven naar 
pensionering toe in de vorm van 
onderzoek. Ik werk samen met 

Thomas Quartier, directeur van het Benedictijns Instituut voor Liturgische 
studies aan de Radboud Universiteit.

Het wetenschappelijk onderzoek betreft de vraag wat anderhalf uur werken 
in stilte (monastieke context) de student brengt inzake het werken aan zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Vakliteratuur over dit onderwerp is er nauwelijks.

Donaties en financiële verantwoording

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de 
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. 
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand IBAN-nummer te gebruiken:

NL23INGB0001059525 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg. 

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
een formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).
De financiële verantwoording over het jaar 2018 kunt u in de loop van het 
voorjaar van 2019 op de website van de abdij verwachten.

v.l.n.r. voorzitter S.J. Willard, v. Abt, dhr. T. Bovens

De Benedictuspenning is 
gegoten in brons naar het 
ontwerp van fr. Leo Disch, heeft 
een diameter van ca. 7,4 cm en 
weegt ca. 255 gram.

Misintenties

De abdij wil u langs deze weg 
laten weten van harte uw misin-
tenties te blijven ontvangen. U 
kunt uw intenties kenbaar maken 
via de website van de abdij. 

Boekentip

In het boek Katholieke architectu-
ur in de twintigste eeuw toont 
auteur Michel Remery aan hoe vier 
architecten uit het gezin Van der 
Laan een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de Neder-
landse architectuur binnen de 
‘katholieke zuil’ van de twintigste 
eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat 
zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en 
vormen toepasten. Onder hen is uiteraard Dom Hans van der Laan. 
Samen met het Catharijneconvent organiseerde de School of Catholic 
Theology op 29 mei een studiemiddag over het onderwerp van het boek. 
Een artikel over deze dag, van de hand van Piet-Hein Hupsch, kunt u op 
de website van de abdij terugvinden onder 'Geroepen'.
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U kunt de penning op verschillende manieren bestellen:

   • door een bericht te sturen, voorzien van
      uw naam en adres en het aantal
      penningen dat u wenst te bestellen naar 
      vrienden@benedictusberg.nl. 
   • door het bestelformulier in te vullen dat 
      u op de website van de abdij vindt u 
      onder 'Geroepen'.
   • door de penning af te halen bij de portier
      van de abdij. U kunt daar ook een
      exemplaar bekijken.

Na ontvangst van uw betaling van € 89,45 (incl. verzendkosten) op 
rekeningnummer NL23INGB0001059525 - t.n.v. Stichting Vrienden van 
de Abdij Sint Benedictusberg - ontvangt u de penning binnen ca. 4 weken.

Vriendendag 2018

Op zaterdag 12 mei 2018 vond in de abdij Sint-Benedictusberg de jaar-
lijkse Vriendendag plaats. Deze editie was dit jaar vanwege de viering van 
het 50 jarig jubileum van de Kerkwijding van de Abdijkerk op 5 mei 2018 
verplaatst van de late zomer (eind augustus/begin september) naar de 
meimaand.
De vrienden werden welkom geheten door de heer Stef-Jan Willard, 
als voorzitter van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Abdij 
Sint-Benedictusberg. De heer Willlard gaf een persoonlijke impressie
van zijn ervaringen met de architect van kerk en omliggende gebouwen, 
Dom Hans van der Laan. Aansluitend werd de heer Theo Bovens als 
Gouverneur van de Provincie Limburg uitgenodigd voor diens inleiding.  
Tenslotte richtte zich Eerwaarde Vader Abt Ad Lenglet tot de aanwezigen. 
De mondelinge presentaties van de genoemde sprekers kunnen in hun 
geheel worden nagelezen op de website van de abdij Sint-Benedictusberg 
www.benedictusberg.nl onder het kopje 'actueel/lezingen'.
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Tijdens de vriendendag werd door voorzitter Willard aan Gouverneur 
Bovens het eerste exemplaar overhandigd van een nieuw geslagen 
penning.  
Na afloop van de presentaties was er een inspirerend, gezellig samenzijn 
tot ontmoeting van de vrienden in de court van de abdij onder het genot 
van een kopje koffie en een stukje Limburgse vlaai, alsmede rijkelijke 
zonneschijn. 
Met een opkomst van ca. 40 vrienden was de deelname beduidend minder 
dan in de afgelopen jaren. Het bestuur zal zich hierover beraden, gelet op 
de doelstelling, zo veel als mogelijk vrienden op de jaarlijkse Vriendendag 
te mogen begroeten.

 

Vriendendag 2019

De aankomende Vriendendag zal plaatsvinden op zaterdag 7 september 
2019. Over het thema en het programma zullen wij u in het voorjaar 
verder informeren.

Donatie-actie zonnepanelenproject succesvol

Het afgelopen jaar heeft u in groten getale en met gulle hand bijgedragen 
aan het zonnepanelenproject van de abdij. Het donatiebedrag waar we op 
rekenden is nagenoeg verdubbeld! Dit betekent een aanzienlijk ruimere 
mogelijkheid voor de abdij om de energievoorziening duurzamer en 
voordeliger te maken. En dat niet alleen: de Stichting Vrienden van de 
Abdij kan dankzij u voor komend jaar een vervolgcursus Nederlandse taal 
voor fr. André mogelijk maken, en tevens een verkenning doen naar 
andere mogelijkheden voor de gemeenschap op inkomsten te genereren. 
Wij berichten u hierover in het Voorjaarsbulletin. Een groot woord van 
dank aan u allen, voor zowel de kleine als de forse bijdragen, is hier op zijn 
plaats. 

Vriendenenquête

In het voorjaar vroegen we u per brief om een vragenlijst in te vullen die 
ging over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Abdij en over uw 
voorkeur voor communicatie. Maar liefst 125 van de ca. 800 benaderde 
vrienden reageerden. De kern van de reacties was: behoud de Vriendendag 
in de huidige opzet, blijf dit Bulletin verspreiden (74%) en verzorg zo nu 
en dan kleinschalige ontmoetingen op de abdij. Er is minder behoefte aan 
berichtgeving op sociale media, zoals Facebook. De website van de abdij 
wordt heel goed bekeken (77% van de respondenten).

Kennismaking tussen de monnikengemeenschap
en bestuur

Op zondag 25 november vond een nadere kennismaking plaats tussen 
nagenoeg alle monniken van de gemeenschap en een vertegenwoordiging 
van het Stichtingsbestuur van de Vrienden. Onder leiding van v. Abt 
stelden de bestuursleden zich voor waarna zich een levendig gesprek 
ontspon over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de abdij. 

Het onderzoeksresultaat: verblijf in een stille omgeving geeft inwendig 
rust, waarna de student geconcentreerd kan focussen op zijn werkstuk 
‘persoonlijke ontwikkeling’. 
Een tweede onderzoeksthema wordt gekoppeld aan een initiatief van 
Thomas en mij onder de naam ‘Laboratorium van heilige woede’.

Wilt u een samenvatting van het onderzoek of op de hoogte blijven van 
de (onderzoeks-)activiteiten, stuur een mail: oblaat@xs4all.nl 

Vanuit de gemeenschap werden diverse suggesties gedaan voor toekoms-
tige activiteiten van de Stichting. Het bestuur ontving deze met veel plezier 
en zal deze meenemen in de voorbereiding van het jaarplan 2019. De 
monniken spraken hun grote waardering uit voor het werk van de Stichting 
en voor de concrete bijdragen van alle 1100 (!) binnen- en buitenlandse 
Vrienden. 

Van een van onze vrienden:
promotieonderzoek ‘Bildung & Benedictus’
Jos Gebbinck, oblaat en hoofddocent Management in zorg en dienstverlening 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ten geleide 

Dit is het Bulletin Vrienden Benedictusberg, met informatie van en voor 
de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg. Het bestuur van de 
Stichting bericht de aangesloten vrienden op deze manier over haar activiteiten 
ten behoeve van de gemeenschap van de abdij. Uw reactie en ook uw eventuele 
bijdrage aan een komend nummer van het Bulletin stellen wij zeer op prijs. 
U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl

Wij wensen u een gezond en gezegend 2019!

Unieke abdijpenning te koop

Omdat in mei dit jaar de 50e verjaardag van de kerkwijding is gevierd, 
heeft het bestuur van de Vrienden voor die gelegenheid aan fr. Leo Disch 
opdracht gegeven voor het ontwerp en de productie van Abdijpenningen, 
voor zowel prominente gasten als voor de verkoop aan vrienden en andere 
belangstellenden. Inmiddels is de penning gereed voor de verkoop.
Aan de ene zijde toont de penning het ons welbekende, door Dom Hans 
van der Laan ontworpen, kruis met de Alpha en de Omega, en in rand-
schrift de tekst 'Abdij St Benedictusbergabdij Vaals'. De andere zijde toont 
de het beeld van St. Benedictus, zoals hij in de binnenhof van de abdij 
staat, en in randschrift de eerste woorden van de Regel van St Benedictus: 
`Obsculta o fili` (Luister, o zoon)

Gegrepen door de Regel en 
verbonden aan de abdij, draag ik 
bij aan persoonlijk leiderschap 
van jonge studenten. Mij valt op 
dat zij kwetsbaar zijn. Vanuit 
ervaring verken ik wat jonge 
studenten in hun ontwikkeling 
aan de levende ervaring met de 
Regel kunnen hebben.

Voor zinvolheid in mijn leven 
creëer ik een vloeiende overgang 
van mijn werkzame leven naar 
pensionering toe in de vorm van 
onderzoek. Ik werk samen met 

Thomas Quartier, directeur van het Benedictijns Instituut voor Liturgische 
studies aan de Radboud Universiteit.

Het wetenschappelijk onderzoek betreft de vraag wat anderhalf uur werken 
in stilte (monastieke context) de student brengt inzake het werken aan zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Vakliteratuur over dit onderwerp is er nauwelijks.

Donaties en financiële verantwoording

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de 
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. 
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand IBAN-nummer te gebruiken:

NL23INGB0001059525 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg. 

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
een formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).
De financiële verantwoording over het jaar 2018 kunt u in de loop van het 
voorjaar van 2019 op de website van de abdij verwachten.

De Benedictuspenning is 
gegoten in brons naar het 
ontwerp van fr. Leo Disch, heeft 
een diameter van ca. 7,4 cm en 
weegt ca. 255 gram.

Misintenties

De abdij wil u langs deze weg 
laten weten van harte uw misin-
tenties te blijven ontvangen. U 
kunt uw intenties kenbaar maken 
via de website van de abdij. 

Boekentip

In het boek Katholieke architectu-
ur in de twintigste eeuw toont 
auteur Michel Remery aan hoe vier 
architecten uit het gezin Van der 
Laan een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de Neder-
landse architectuur binnen de 
‘katholieke zuil’ van de twintigste 
eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat 
zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en 
vormen toepasten. Onder hen is uiteraard Dom Hans van der Laan. 
Samen met het Catharijneconvent organiseerde de School of Catholic 
Theology op 29 mei een studiemiddag over het onderwerp van het boek. 
Een artikel over deze dag, van de hand van Piet-Hein Hupsch, kunt u op 
de website van de abdij terugvinden onder 'Geroepen'.
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   • door een bericht te sturen, voorzien van
      uw naam en adres en het aantal
      penningen dat u wenst te bestellen naar 
      vrienden@benedictusberg.nl. 
   • door het bestelformulier in te vullen dat 
      u op de website van de abdij vindt u 
      onder 'Geroepen'.
   • door de penning af te halen bij de portier
      van de abdij. U kunt daar ook een
      exemplaar bekijken.

Na ontvangst van uw betaling van € 89,45 (incl. verzendkosten) op 
rekeningnummer NL23INGB0001059525 - t.n.v. Stichting Vrienden van 
de Abdij Sint Benedictusberg - ontvangt u de penning binnen ca. 4 weken.

Vriendendag 2018

Op zaterdag 12 mei 2018 vond in de abdij Sint-Benedictusberg de jaar-
lijkse Vriendendag plaats. Deze editie was dit jaar vanwege de viering van 
het 50 jarig jubileum van de Kerkwijding van de Abdijkerk op 5 mei 2018 
verplaatst van de late zomer (eind augustus/begin september) naar de 
meimaand.
De vrienden werden welkom geheten door de heer Stef-Jan Willard, 
als voorzitter van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Abdij 
Sint-Benedictusberg. De heer Willlard gaf een persoonlijke impressie
van zijn ervaringen met de architect van kerk en omliggende gebouwen, 
Dom Hans van der Laan. Aansluitend werd de heer Theo Bovens als 
Gouverneur van de Provincie Limburg uitgenodigd voor diens inleiding.  
Tenslotte richtte zich Eerwaarde Vader Abt Ad Lenglet tot de aanwezigen. 
De mondelinge presentaties van de genoemde sprekers kunnen in hun 
geheel worden nagelezen op de website van de abdij Sint-Benedictusberg 
www.benedictusberg.nl onder het kopje 'actueel/lezingen'.
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Tijdens de vriendendag werd door voorzitter Willard aan Gouverneur 
Bovens het eerste exemplaar overhandigd van een nieuw geslagen 
penning.  
Na afloop van de presentaties was er een inspirerend, gezellig samenzijn 
tot ontmoeting van de vrienden in de court van de abdij onder het genot 
van een kopje koffie en een stukje Limburgse vlaai, alsmede rijkelijke 
zonneschijn. 
Met een opkomst van ca. 40 vrienden was de deelname beduidend minder 
dan in de afgelopen jaren. Het bestuur zal zich hierover beraden, gelet op 
de doelstelling, zo veel als mogelijk vrienden op de jaarlijkse Vriendendag 
te mogen begroeten.

 

Vriendendag 2019

De aankomende Vriendendag zal plaatsvinden op zaterdag 7 september 
2019. Over het thema en het programma zullen wij u in het voorjaar 
verder informeren.

Donatie-actie zonnepanelenproject succesvol

Het afgelopen jaar heeft u in groten getale en met gulle hand bijgedragen 
aan het zonnepanelenproject van de abdij. Het donatiebedrag waar we op 
rekenden is nagenoeg verdubbeld! Dit betekent een aanzienlijk ruimere 
mogelijkheid voor de abdij om de energievoorziening duurzamer en 
voordeliger te maken. En dat niet alleen: de Stichting Vrienden van de 
Abdij kan dankzij u voor komend jaar een vervolgcursus Nederlandse taal 
voor fr. André mogelijk maken, en tevens een verkenning doen naar 
andere mogelijkheden voor de gemeenschap op inkomsten te genereren. 
Wij berichten u hierover in het Voorjaarsbulletin. Een groot woord van 
dank aan u allen, voor zowel de kleine als de forse bijdragen, is hier op zijn 
plaats. 

Vriendenenquête

In het voorjaar vroegen we u per brief om een vragenlijst in te vullen die 
ging over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Abdij en over uw 
voorkeur voor communicatie. Maar liefst 125 van de ca. 800 benaderde 
vrienden reageerden. De kern van de reacties was: behoud de Vriendendag 
in de huidige opzet, blijf dit Bulletin verspreiden (74%) en verzorg zo nu 
en dan kleinschalige ontmoetingen op de abdij. Er is minder behoefte aan 
berichtgeving op sociale media, zoals Facebook. De website van de abdij 
wordt heel goed bekeken (77% van de respondenten).

Kennismaking tussen de monnikengemeenschap
en bestuur

Op zondag 25 november vond een nadere kennismaking plaats tussen 
nagenoeg alle monniken van de gemeenschap en een vertegenwoordiging 
van het Stichtingsbestuur van de Vrienden. Onder leiding van v. Abt 
stelden de bestuursleden zich voor waarna zich een levendig gesprek 
ontspon over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de abdij. 

Het onderzoeksresultaat: verblijf in een stille omgeving geeft inwendig 
rust, waarna de student geconcentreerd kan focussen op zijn werkstuk 
‘persoonlijke ontwikkeling’. 
Een tweede onderzoeksthema wordt gekoppeld aan een initiatief van 
Thomas en mij onder de naam ‘Laboratorium van heilige woede’.

Wilt u een samenvatting van het onderzoek of op de hoogte blijven van 
de (onderzoeks-)activiteiten, stuur een mail: oblaat@xs4all.nl 

Vanuit de gemeenschap werden diverse suggesties gedaan voor toekoms-
tige activiteiten van de Stichting. Het bestuur ontving deze met veel plezier 
en zal deze meenemen in de voorbereiding van het jaarplan 2019. De 
monniken spraken hun grote waardering uit voor het werk van de Stichting 
en voor de concrete bijdragen van alle 1100 (!) binnen- en buitenlandse 
Vrienden. 

Van een van onze vrienden:
promotieonderzoek ‘Bildung & Benedictus’
Jos Gebbinck, oblaat en hoofddocent Management in zorg en dienstverlening 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ten geleide 

Dit is het Bulletin Vrienden Benedictusberg, met informatie van en voor 
de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg. Het bestuur van de 
Stichting bericht de aangesloten vrienden op deze manier over haar activiteiten 
ten behoeve van de gemeenschap van de abdij. Uw reactie en ook uw eventuele 
bijdrage aan een komend nummer van het Bulletin stellen wij zeer op prijs. 
U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl

Wij wensen u een gezond en gezegend 2019!

Unieke abdijpenning te koop

Omdat in mei dit jaar de 50e verjaardag van de kerkwijding is gevierd, 
heeft het bestuur van de Vrienden voor die gelegenheid aan fr. Leo Disch 
opdracht gegeven voor het ontwerp en de productie van Abdijpenningen, 
voor zowel prominente gasten als voor de verkoop aan vrienden en andere 
belangstellenden. Inmiddels is de penning gereed voor de verkoop.
Aan de ene zijde toont de penning het ons welbekende, door Dom Hans 
van der Laan ontworpen, kruis met de Alpha en de Omega, en in rand-
schrift de tekst 'Abdij St Benedictusbergabdij Vaals'. De andere zijde toont 
de het beeld van St. Benedictus, zoals hij in de binnenhof van de abdij 
staat, en in randschrift de eerste woorden van de Regel van St Benedictus: 
`Obsculta o fili` (Luister, o zoon)

Gegrepen door de Regel en 
verbonden aan de abdij, draag ik 
bij aan persoonlijk leiderschap 
van jonge studenten. Mij valt op 
dat zij kwetsbaar zijn. Vanuit 
ervaring verken ik wat jonge 
studenten in hun ontwikkeling 
aan de levende ervaring met de 
Regel kunnen hebben.

Voor zinvolheid in mijn leven 
creëer ik een vloeiende overgang 
van mijn werkzame leven naar 
pensionering toe in de vorm van 
onderzoek. Ik werk samen met 

Thomas Quartier, directeur van het Benedictijns Instituut voor Liturgische 
studies aan de Radboud Universiteit.

Het wetenschappelijk onderzoek betreft de vraag wat anderhalf uur werken 
in stilte (monastieke context) de student brengt inzake het werken aan zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Vakliteratuur over dit onderwerp is er nauwelijks.

Donaties en financiële verantwoording

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de 
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. 
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand IBAN-nummer te gebruiken:

NL23INGB0001059525 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg. 

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
een formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).
De financiële verantwoording over het jaar 2018 kunt u in de loop van het 
voorjaar van 2019 op de website van de abdij verwachten.

De Benedictuspenning is 
gegoten in brons naar het 
ontwerp van fr. Leo Disch, heeft 
een diameter van ca. 7,4 cm en 
weegt ca. 255 gram.

Misintenties

De abdij wil u langs deze weg 
laten weten van harte uw misin-
tenties te blijven ontvangen. U 
kunt uw intenties kenbaar maken 
via de website van de abdij. 

Boekentip

In het boek Katholieke architectu-
ur in de twintigste eeuw toont 
auteur Michel Remery aan hoe vier 
architecten uit het gezin Van der 
Laan een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de Neder-
landse architectuur binnen de 
‘katholieke zuil’ van de twintigste 
eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat 
zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en 
vormen toepasten. Onder hen is uiteraard Dom Hans van der Laan. 
Samen met het Catharijneconvent organiseerde de School of Catholic 
Theology op 29 mei een studiemiddag over het onderwerp van het boek. 
Een artikel over deze dag, van de hand van Piet-Hein Hupsch, kunt u op 
de website van de abdij terugvinden onder 'Geroepen'.
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U kunt de penning op verschillende manieren bestellen:

   • door een bericht te sturen, voorzien van
      uw naam en adres en het aantal
      penningen dat u wenst te bestellen naar 
      vrienden@benedictusberg.nl. 
   • door het bestelformulier in te vullen dat 
      u op de website van de abdij vindt u 
      onder 'Geroepen'.
   • door de penning af te halen bij de portier
      van de abdij. U kunt daar ook een
      exemplaar bekijken.

Na ontvangst van uw betaling van € 89,45 (incl. verzendkosten) op 
rekeningnummer NL23INGB0001059525 - t.n.v. Stichting Vrienden van 
de Abdij Sint Benedictusberg - ontvangt u de penning binnen ca. 4 weken.

Vriendendag 2018

Op zaterdag 12 mei 2018 vond in de abdij Sint-Benedictusberg de jaar-
lijkse Vriendendag plaats. Deze editie was dit jaar vanwege de viering van 
het 50 jarig jubileum van de Kerkwijding van de Abdijkerk op 5 mei 2018 
verplaatst van de late zomer (eind augustus/begin september) naar de 
meimaand.
De vrienden werden welkom geheten door de heer Stef-Jan Willard, 
als voorzitter van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Abdij 
Sint-Benedictusberg. De heer Willlard gaf een persoonlijke impressie
van zijn ervaringen met de architect van kerk en omliggende gebouwen, 
Dom Hans van der Laan. Aansluitend werd de heer Theo Bovens als 
Gouverneur van de Provincie Limburg uitgenodigd voor diens inleiding.  
Tenslotte richtte zich Eerwaarde Vader Abt Ad Lenglet tot de aanwezigen. 
De mondelinge presentaties van de genoemde sprekers kunnen in hun 
geheel worden nagelezen op de website van de abdij Sint-Benedictusberg 
www.benedictusberg.nl onder het kopje 'actueel/lezingen'.
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Tijdens de vriendendag werd door voorzitter Willard aan Gouverneur 
Bovens het eerste exemplaar overhandigd van een nieuw geslagen 
penning.  
Na afloop van de presentaties was er een inspirerend, gezellig samenzijn 
tot ontmoeting van de vrienden in de court van de abdij onder het genot 
van een kopje koffie en een stukje Limburgse vlaai, alsmede rijkelijke 
zonneschijn. 
Met een opkomst van ca. 40 vrienden was de deelname beduidend minder 
dan in de afgelopen jaren. Het bestuur zal zich hierover beraden, gelet op 
de doelstelling, zo veel als mogelijk vrienden op de jaarlijkse Vriendendag 
te mogen begroeten.

 

Vriendendag 2019

De aankomende Vriendendag zal plaatsvinden op zaterdag 7 september 
2019. Over het thema en het programma zullen wij u in het voorjaar 
verder informeren.

Donatie-actie zonnepanelenproject succesvol

Het afgelopen jaar heeft u in groten getale en met gulle hand bijgedragen 
aan het zonnepanelenproject van de abdij. Het donatiebedrag waar we op 
rekenden is nagenoeg verdubbeld! Dit betekent een aanzienlijk ruimere 
mogelijkheid voor de abdij om de energievoorziening duurzamer en 
voordeliger te maken. En dat niet alleen: de Stichting Vrienden van de 
Abdij kan dankzij u voor komend jaar een vervolgcursus Nederlandse taal 
voor fr. André mogelijk maken, en tevens een verkenning doen naar 
andere mogelijkheden voor de gemeenschap op inkomsten te genereren. 
Wij berichten u hierover in het Voorjaarsbulletin. Een groot woord van 
dank aan u allen, voor zowel de kleine als de forse bijdragen, is hier op zijn 
plaats. 

Vriendenenquête

In het voorjaar vroegen we u per brief om een vragenlijst in te vullen die 
ging over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Abdij en over uw 
voorkeur voor communicatie. Maar liefst 125 van de ca. 800 benaderde 
vrienden reageerden. De kern van de reacties was: behoud de Vriendendag 
in de huidige opzet, blijf dit Bulletin verspreiden (74%) en verzorg zo nu 
en dan kleinschalige ontmoetingen op de abdij. Er is minder behoefte aan 
berichtgeving op sociale media, zoals Facebook. De website van de abdij 
wordt heel goed bekeken (77% van de respondenten).

Kennismaking tussen de monnikengemeenschap
en bestuur

Op zondag 25 november vond een nadere kennismaking plaats tussen 
nagenoeg alle monniken van de gemeenschap en een vertegenwoordiging 
van het Stichtingsbestuur van de Vrienden. Onder leiding van v. Abt 
stelden de bestuursleden zich voor waarna zich een levendig gesprek 
ontspon over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de abdij. 

Het onderzoeksresultaat: verblijf in een stille omgeving geeft inwendig 
rust, waarna de student geconcentreerd kan focussen op zijn werkstuk 
‘persoonlijke ontwikkeling’. 
Een tweede onderzoeksthema wordt gekoppeld aan een initiatief van 
Thomas en mij onder de naam ‘Laboratorium van heilige woede’.

Wilt u een samenvatting van het onderzoek of op de hoogte blijven van 
de (onderzoeks-)activiteiten, stuur een mail: oblaat@xs4all.nl 

Vanuit de gemeenschap werden diverse suggesties gedaan voor toekoms-
tige activiteiten van de Stichting. Het bestuur ontving deze met veel plezier 
en zal deze meenemen in de voorbereiding van het jaarplan 2019. De 
monniken spraken hun grote waardering uit voor het werk van de Stichting 
en voor de concrete bijdragen van alle 1100 (!) binnen- en buitenlandse 
Vrienden. 

Van een van onze vrienden:
promotieonderzoek ‘Bildung & Benedictus’
Jos Gebbinck, oblaat en hoofddocent Management in zorg en dienstverlening 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ten geleide 

Dit is het Bulletin Vrienden Benedictusberg, met informatie van en voor 
de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg. Het bestuur van de 
Stichting bericht de aangesloten vrienden op deze manier over haar activiteiten 
ten behoeve van de gemeenschap van de abdij. Uw reactie en ook uw eventuele 
bijdrage aan een komend nummer van het Bulletin stellen wij zeer op prijs. 
U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl

Wij wensen u een gezond en gezegend 2019!

Unieke abdijpenning te koop

Omdat in mei dit jaar de 50e verjaardag van de kerkwijding is gevierd, 
heeft het bestuur van de Vrienden voor die gelegenheid aan fr. Leo Disch 
opdracht gegeven voor het ontwerp en de productie van Abdijpenningen, 
voor zowel prominente gasten als voor de verkoop aan vrienden en andere 
belangstellenden. Inmiddels is de penning gereed voor de verkoop.
Aan de ene zijde toont de penning het ons welbekende, door Dom Hans 
van der Laan ontworpen, kruis met de Alpha en de Omega, en in rand-
schrift de tekst 'Abdij St Benedictusbergabdij Vaals'. De andere zijde toont 
de het beeld van St. Benedictus, zoals hij in de binnenhof van de abdij 
staat, en in randschrift de eerste woorden van de Regel van St Benedictus: 
`Obsculta o fili` (Luister, o zoon)

Gegrepen door de Regel en 
verbonden aan de abdij, draag ik 
bij aan persoonlijk leiderschap 
van jonge studenten. Mij valt op 
dat zij kwetsbaar zijn. Vanuit 
ervaring verken ik wat jonge 
studenten in hun ontwikkeling 
aan de levende ervaring met de 
Regel kunnen hebben.

Voor zinvolheid in mijn leven 
creëer ik een vloeiende overgang 
van mijn werkzame leven naar 
pensionering toe in de vorm van 
onderzoek. Ik werk samen met 

Thomas Quartier, directeur van het Benedictijns Instituut voor Liturgische 
studies aan de Radboud Universiteit.

Het wetenschappelijk onderzoek betreft de vraag wat anderhalf uur werken 
in stilte (monastieke context) de student brengt inzake het werken aan zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Vakliteratuur over dit onderwerp is er nauwelijks.

Donaties en financiële verantwoording

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de 
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. 
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand IBAN-nummer te gebruiken:

NL23INGB0001059525 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg. 

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
een formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).
De financiële verantwoording over het jaar 2018 kunt u in de loop van het 
voorjaar van 2019 op de website van de abdij verwachten.

De Benedictuspenning is 
gegoten in brons naar het 
ontwerp van fr. Leo Disch, heeft 
een diameter van ca. 7,4 cm en 
weegt ca. 255 gram.

Misintenties

De abdij wil u langs deze weg 
laten weten van harte uw misin-
tenties te blijven ontvangen. U 
kunt uw intenties kenbaar maken 
via de website van de abdij. 

Boekentip

In het boek Katholieke architectu-
ur in de twintigste eeuw toont 
auteur Michel Remery aan hoe vier 
architecten uit het gezin Van der 
Laan een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de Neder-
landse architectuur binnen de 
‘katholieke zuil’ van de twintigste 
eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat 
zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en 
vormen toepasten. Onder hen is uiteraard Dom Hans van der Laan. 
Samen met het Catharijneconvent organiseerde de School of Catholic 
Theology op 29 mei een studiemiddag over het onderwerp van het boek. 
Een artikel over deze dag, van de hand van Piet-Hein Hupsch, kunt u op 
de website van de abdij terugvinden onder 'Geroepen'.
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H e t  b e l a n g r i j k s t e  i s  n i e t
w a t  v r i e n d e n  d o e n ,  m a a r

d a t  e r  v r i e n d e n  z i j n !


