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Ten geleide 

Het Bulletin Vrienden Benedictusberg geeft u als vriend 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 

Overlijden voorzitter Stef-Jan Willard

Op 30 augustus jl. overleed tot onze grote droefenis onze voorzitter, 
Stef-Jan Willard. Stef-Jan is jarenlang zeer betrokken geweest bij de 
monnikengemeenschap van de abdij, de laatste zes jaar als voorzitter van 
onze stichting. Hij heeft diepe indruk op ons gemaakt als mens én als 
voorzitter: een wijs man, met een goed gevoel voor wat er bij de 
gemeenschap leeft en hoe daar als stichting in te handelen. Hij was als 
geen ander in staat om allerlei vraagstukken serieus en nauwgezet, maar 
ook met met een zekere lichtheid, te benaderen. Met zijn bescheidenheid 
gunde hij anderen alle ruimte en was hij altijd bereid een nieuw 
gezichtspunt te verwelkomen.
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Vriendendag 2020

Als gevolg van het overlijden van onze voorzitter is de Vriendendag van dit 
jaar niet doorgegaan. In 2020 zal de Vriendendag plaatsvinden op zaterdag 
5 september. De uitnodiging en het programma zult u in de loop van 2020 
ontvangen.

Recital Musica Sacra op de abdij

Op zaterdag 21 september ontving de abdij bezoekers vanuit het festival 
Musica Sacra 2019 voor een middagprogramma. Na viering van de Noon 
heeft V. Abt een lezing gehouden met betrekking tot het festivalthema 
bidden en smeken: hoe bidden een antwoord is en over hoe bidden en 
smeken in het Onze Vader tot uiting komt. Overpeinzingen die aandacht 
vragen voor de diepe betekenis van het gebed, waarbij het relatieaspect en 
het geschenkkarakter aan bod kwamen. De volledige tekst vindt u op de 
website van de abdij (via www.benedictusberg.nl/actueel.html). In het 
atrium heeft de Duitse sopraan Irene Kurka vervolgens een recital gegeven. 
Zij bracht een aantal hedendaagse religieuze composities ten gehore, 
gevolgd door een informele ontmoeting van bezoekers en 
gemeenschapsleden. Een mooie en inspirerende middag!

Zonnepanelen en andere concrete steun

Het bestuur heeft door uw donaties de monniken financieel kunnen 
ondersteunen bij de verdere plaatsing van zonnepanelen op het dak van 
het abdijgebouw. Het verwachte resultaat is nu dat, te beginnen bij de 
gastenverblijven, een groot gedeelte van het abdijgebouw verwarmd kan 
worden zonder gas.
De Stichting zorgde verder voor financiële en immateriële ondersteuning 
van de monniken, onder meer door een cursus Nederlands voor de 
buitenlandse monniken mogelijk te maken, vervoer te verzorgen etc. 

Verder werden twee series speciale penningen geproduceerd: één voor 
bijzondere gasten van de abdij en één die voor bezoekers, vrienden en 
andere belangstellenden te koop wordt aangeboden via de stichting en bij 
de portier van de abdij.

Excursies monniken

Eind augustus maakte de gemeenschap van de abdij een uitstapje naar 
Noord-Limburg. Zo mogelijk gaan de monniken eens per jaar met elkaar 
op pad. Dit jaar heeft onze Stichting, als vrienden van de abdij, deze dag 
gesponsord. Er waren dertien deelnemers; vier monniken moesten om 
verschillende redenen thuisblijven: ouderdom, gasten, H. Mis, portier, enz. 
De monniken hebben een prachtige dag gehad. Zij vertrokken met een bus, 
aangepast op hun aantal. Dat was op zich al een reden voor succes. 

Donaties

Dit Bulletin wordt zowel in een gedrukte als digitale versie aan u 
verzonden. Wij hebben gekozen voor een gedrukte versie, om zo het 
meezenden van een acceptgirokaart mogelijk te maken. Het blijkt telkens 
dat menig vriend dit op prijs stelt. 

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de 
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. 
U kunt ook een donatie zonder acceptgiro overmaken. Gebruikt u dan 
onderstaand IBAN-nummer:

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

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
het formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).

Onder meer het Missiemuseum in Steyl werd bezocht en er werd een 
boottocht gemaakt over de Maas, van Steyl naar Arcen. De dag was 
voornamelijk door p. Prior georganiseerd. Het weer werkte goed mee. 
v. Abt heeft namens de gemeenschap het bestuur een bericht van dank 
gezonden, dat wij middels dit bulletin graag aan u, als mede-weldoener, 
willen doorgeven. Het is één van de voorbeelden waarmee wij als Stichting 
de gemeenschap concreet willen en kunnen ondersteunen en dat is alleen 
mogelijk dankzij uw financiële bijdragen!

Eerder dit jaar, in februari, brachten de monniken een bezoek aan het 
Duitse wetenschappelijk onderzoekscentrum “Forschungszentrum Jülich” 
in Jülich. In dit wetenschappelijke centrum werken ongeveer 6.000 mensen 
(www.fz-juelich.de).
Een mondelinge presentatie gaf een samenvattend overzicht van de diverse 
disciplines van het wetenschappelijk werk van onder meer 
hersenonderzoek, brandstofceltechnologie, computersimulatie en 
milieuvraagstukken.
Aansluitend namen de monniken een kijkje in het agro-technologisch 
instituut op de campus, waar experimenteel internationaal onderzoek werd 
toegelicht. 
Ook bekeken zij de supercomputer van het Forschungszentrum.

Misintenties

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

Een aimabel man is heengegaan. Het voltallige bestuur 
was op 7 september aanwezig bij de uitvaartdienst, die in 
Stef-Jan's woonplaats Vught werd gehouden. 
Vanzelfsprekend is het bestuur nu op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Totdat we tot een voordracht over 
kunnen gaan, is bestuurslid Giel Braun als waarnemend 
voorzitter benoemd.
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onderstaand IBAN-nummer:

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

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
het formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).
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Onder meer het Missiemuseum in Steyl werd bezocht en er werd een 
boottocht gemaakt over de Maas, van Steyl naar Arcen. De dag was 
voornamelijk door p. Prior georganiseerd. Het weer werkte goed mee. 
v. Abt heeft namens de gemeenschap het bestuur een bericht van dank 
gezonden, dat wij middels dit bulletin graag aan u, als mede-weldoener, 
willen doorgeven. Het is één van de voorbeelden waarmee wij als Stichting 
de gemeenschap concreet willen en kunnen ondersteunen en dat is alleen 
mogelijk dankzij uw financiële bijdragen!

Eerder dit jaar, in februari, brachten de monniken een bezoek aan het 
Duitse wetenschappelijk onderzoekscentrum “Forschungszentrum Jülich” 
in Jülich. In dit wetenschappelijke centrum werken ongeveer 6.000 mensen 
(www.fz-juelich.de).
Een mondelinge presentatie gaf een samenvattend overzicht van de diverse 
disciplines van het wetenschappelijk werk van onder meer 
hersenonderzoek, brandstofceltechnologie, computersimulatie en 
milieuvraagstukken.
Aansluitend namen de monniken een kijkje in het agro-technologisch 
instituut op de campus, waar experimenteel internationaal onderzoek werd 
toegelicht. 
Ook bekeken zij de supercomputer van het Forschungszentrum.

Misintenties

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

Een aimabel man is heengegaan. Het voltallige bestuur 
was op 7 september aanwezig bij de uitvaartdienst, die in 
Stef-Jan's woonplaats Vught werd gehouden. 
Vanzelfsprekend is het bestuur nu op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Totdat we tot een voordracht over 
kunnen gaan, is bestuurslid Giel Braun als waarnemend 
voorzitter benoemd.
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Ten geleide 

Het Bulletin Vrienden Benedictusberg geeft u als vriend 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 

Overlijden voorzitter Stef-Jan Willard

Op 30 augustus jl. overleed tot onze grote droefenis onze voorzitter, 
Stef-Jan Willard. Stef-Jan is jarenlang zeer betrokken geweest bij de 
monnikengemeenschap van de abdij, de laatste zes jaar als voorzitter van 
onze stichting. Hij heeft diepe indruk op ons gemaakt als mens én als 
voorzitter: een wijs man, met een goed gevoel voor wat er bij de 
gemeenschap leeft en hoe daar als stichting in te handelen. Hij was als 
geen ander in staat om allerlei vraagstukken serieus en nauwgezet, maar 
ook met met een zekere lichtheid, te benaderen. Met zijn bescheidenheid 
gunde hij anderen alle ruimte en was hij altijd bereid een nieuw 
gezichtspunt te verwelkomen.
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Vriendendag 2020

Als gevolg van het overlijden van onze voorzitter is de Vriendendag van dit 
jaar niet doorgegaan. In 2020 zal de Vriendendag plaatsvinden op zaterdag 
5 september. De uitnodiging en het programma zult u in de loop van 2020 
ontvangen.

Recital Musica Sacra op de abdij

Op zaterdag 21 september ontving de abdij bezoekers vanuit het festival 
Musica Sacra 2019 voor een middagprogramma. Na viering van de Noon 
heeft V. Abt een lezing gehouden met betrekking tot het festivalthema 
bidden en smeken: hoe bidden een antwoord is en over hoe bidden en 
smeken in het Onze Vader tot uiting komt. Overpeinzingen die aandacht 
vragen voor de diepe betekenis van het gebed, waarbij het relatieaspect en 
het geschenkkarakter aan bod kwamen. De volledige tekst vindt u op de 
website van de abdij (via www.benedictusberg.nl/actueel.html). In het 
atrium heeft de Duitse sopraan Irene Kurka vervolgens een recital gegeven. 
Zij bracht een aantal hedendaagse religieuze composities ten gehore, 
gevolgd door een informele ontmoeting van bezoekers en 
gemeenschapsleden. Een mooie en inspirerende middag!

Zonnepanelen en andere concrete steun

Het bestuur heeft door uw donaties de monniken financieel kunnen 
ondersteunen bij de verdere plaatsing van zonnepanelen op het dak van 
het abdijgebouw. Het verwachte resultaat is nu dat, te beginnen bij de 
gastenverblijven, een groot gedeelte van het abdijgebouw verwarmd kan 
worden zonder gas.
De Stichting zorgde verder voor financiële en immateriële ondersteuning 
van de monniken, onder meer door een cursus Nederlands voor de 
buitenlandse monniken mogelijk te maken, vervoer te verzorgen etc. 

Verder werden twee series speciale penningen geproduceerd: één voor 
bijzondere gasten van de abdij en één die voor bezoekers, vrienden en 
andere belangstellenden te koop wordt aangeboden via de stichting en bij 
de portier van de abdij.

Excursies monniken

Eind augustus maakte de gemeenschap van de abdij een uitstapje naar 
Noord-Limburg. Zo mogelijk gaan de monniken eens per jaar met elkaar 
op pad. Dit jaar heeft onze Stichting, als vrienden van de abdij, deze dag 
gesponsord. Er waren dertien deelnemers; vier monniken moesten om 
verschillende redenen thuisblijven: ouderdom, gasten, H. Mis, portier, enz. 
De monniken hebben een prachtige dag gehad. Zij vertrokken met een bus, 
aangepast op hun aantal. Dat was op zich al een reden voor succes. 

Donaties

Dit Bulletin wordt zowel in een gedrukte als digitale versie aan u 
verzonden. Wij hebben gekozen voor een gedrukte versie, om zo het 
meezenden van een acceptgirokaart mogelijk te maken. Het blijkt telkens 
dat menig vriend dit op prijs stelt. 

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de 
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. 
U kunt ook een donatie zonder acceptgiro overmaken. Gebruikt u dan 
onderstaand IBAN-nummer:

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

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u 
het formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).

Onder meer het Missiemuseum in Steyl werd bezocht en er werd een 
boottocht gemaakt over de Maas, van Steyl naar Arcen. De dag was 
voornamelijk door p. Prior georganiseerd. Het weer werkte goed mee. 
v. Abt heeft namens de gemeenschap het bestuur een bericht van dank 
gezonden, dat wij middels dit bulletin graag aan u, als mede-weldoener, 
willen doorgeven. Het is één van de voorbeelden waarmee wij als Stichting 
de gemeenschap concreet willen en kunnen ondersteunen en dat is alleen 
mogelijk dankzij uw financiële bijdragen!

Eerder dit jaar, in februari, brachten de monniken een bezoek aan het 
Duitse wetenschappelijk onderzoekscentrum “Forschungszentrum Jülich” 
in Jülich. In dit wetenschappelijke centrum werken ongeveer 6.000 mensen 
(www.fz-juelich.de).
Een mondelinge presentatie gaf een samenvattend overzicht van de diverse 
disciplines van het wetenschappelijk werk van onder meer 
hersenonderzoek, brandstofceltechnologie, computersimulatie en 
milieuvraagstukken.
Aansluitend namen de monniken een kijkje in het agro-technologisch 
instituut op de campus, waar experimenteel internationaal onderzoek werd 
toegelicht. 
Ook bekeken zij de supercomputer van het Forschungszentrum.

Misintenties

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

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 !

Een aimabel man is heengegaan. Het voltallige bestuur 
was op 7 september aanwezig bij de uitvaartdienst, die in 
Stef-Jan's woonplaats Vught werd gehouden. 
Vanzelfsprekend is het bestuur nu op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Totdat we tot een voordracht over 
kunnen gaan, is bestuurslid Giel Braun als waarnemend 
voorzitter benoemd.


