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Ten geleide

Dit Winterbulletin van de Vrienden van de abdij staat geheel in het teken 
van de coronacrisis. Vader Abt en voorzitter Petra Dassen gingen hierover 
tijdens de digitale Vriendendag op 5 september in gesprek met elkaar. Over 
hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de coronatijd tot dan toe hebben 
ervaren. Het gesprek is nu, aan het begin van de winter en met een nieuwe 
lockdown, nog even actueel. Daarom en omdat niet iedereen het gesprek 
heeft kunnen volgen, staat dit Bulletin in het teken van een - bewerkte en 
bekorte - transcriptie van het tweegesprek en van de afsluitende woorden 
van Vader Abt.
Op de website van de abdij vindt u een link naar de opnames, zodat u het 
gesprek ook op elk moment kunt terugkijken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint-Benedictusberg 
wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend en gezond 2021.

Kerstwens v. Abt live op 17 december

Op de vooravond van Kerstmis, aansluitend op de livestream van de 
Vespers van 24 december (17 uur), zal v. Abt U allen langs digitale weg een 
Zalig Kerstfeest wensen. U kunt de stream volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg

Voorzitter Petra Dassen en Abt Lenglet over de Coronacrisis

PD Hoe heeft de abdijgemeenschap de 
eerste maanden van de coronacrisis 
beleefd? 

Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 
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hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
Vespers onze eucharistische aanbidding verlengd: we vonden dat de 
noodsituatie van wereld de stimulans van extra gebed goed kon gebruiken 
en het deed ons ook goed. We zetten dat nog steeds voort, het zijn voor 
iedereen nog steeds mooie momenten.

PD Ik kan me voorstellen dat deze tijd ook dilemma's voor de gemeenschap 
met zich meegebracht heeft.

Ja, er waren veel dilemma's: de gemeenschap is een weerspiegeling van de 
maatschappij, en dus doen zich dezelfde soort reacties voor, er waren ook 
protesten, mensen die angstig werden, er was bezorgdheid en dat alles 

uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
beslissingen genomen.

PD Dus u heeft niet gezegd 'zo gaat het' maar het dilemma in de gemeenschap 
teruggelegd met de vraag: 'wat doen we ermee?'

Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
christelijk perspectief geven op deze tijd?

Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
moeten zijn omdat ons geloof geen moeilijk geloof is. Ons geloof is 
uiteindelijk in God, zoals we zondags onze belijdenis bidden in de H. Mis. 
En dat betekent dat alles wat er in deze wereld gebeurt geborgen is in de 
handen van God. Die zorgt, die liefheeft, voor wie geen grenzen bestaan, 
die naar deze wereld van binnenuit kijkt met een enorme zorg, een zorg die 
almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
verrassing zijn. Maar hij draagt het allemaal, op de een of andere manier 
gaat het niet buiten Hem om. 
Hij grijpt niet in. Dat is zeker een heel grote moeilijkheid: we spreken dan 
ook over mysterie van God; we kunnen Hem niet doorgronden maar we 
hebben wel de zekerheid dat het een zin en bedoeling heeft en niet fataal 
leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 

leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 

Bulletin Vrienden Sint-Benedictusberg - winter 2020 - 2021 | 6

komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.



2

Ten geleide

Dit Winterbulletin van de Vrienden van de abdij staat geheel in het teken 
van de coronacrisis. Vader Abt en voorzitter Petra Dassen gingen hierover 
tijdens de digitale Vriendendag op 5 september in gesprek met elkaar. Over 
hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de coronatijd tot dan toe hebben 
ervaren. Het gesprek is nu, aan het begin van de winter en met een nieuwe 
lockdown, nog even actueel. Daarom en omdat niet iedereen het gesprek 
heeft kunnen volgen, staat dit Bulletin in het teken van een - bewerkte en 
bekorte - transcriptie van het tweegesprek en van de afsluitende woorden 
van Vader Abt.
Op de website van de abdij vindt u een link naar de opnames, zodat u het 
gesprek ook op elk moment kunt terugkijken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint-Benedictusberg 
wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend en gezond 2021.

Kerstwens v. Abt live op 17 december

Op de vooravond van Kerstmis, aansluitend op de livestream van de 
Vespers van 24 december (17 uur), zal v. Abt U allen langs digitale weg een 
Zalig Kerstfeest wensen. U kunt de stream volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg

Voorzitter Petra Dassen en Abt Lenglet over de Coronacrisis

PD Hoe heeft de abdijgemeenschap de 
eerste maanden van de coronacrisis 
beleefd? 

Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 

hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
Vespers onze eucharistische aanbidding verlengd: we vonden dat de 
noodsituatie van wereld de stimulans van extra gebed goed kon gebruiken 
en het deed ons ook goed. We zetten dat nog steeds voort, het zijn voor 
iedereen nog steeds mooie momenten.

PD Ik kan me voorstellen dat deze tijd ook dilemma's voor de gemeenschap 
met zich meegebracht heeft.

Ja, er waren veel dilemma's: de gemeenschap is een weerspiegeling van de 
maatschappij, en dus doen zich dezelfde soort reacties voor, er waren ook 
protesten, mensen die angstig werden, er was bezorgdheid en dat alles 

uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
beslissingen genomen.

PD Dus u heeft niet gezegd 'zo gaat het' maar het dilemma in de gemeenschap 
teruggelegd met de vraag: 'wat doen we ermee?'

Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
christelijk perspectief geven op deze tijd?

Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
moeten zijn omdat ons geloof geen moeilijk geloof is. Ons geloof is 
uiteindelijk in God, zoals we zondags onze belijdenis bidden in de H. Mis. 
En dat betekent dat alles wat er in deze wereld gebeurt geborgen is in de 
handen van God. Die zorgt, die liefheeft, voor wie geen grenzen bestaan, 
die naar deze wereld van binnenuit kijkt met een enorme zorg, een zorg die 
almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
verrassing zijn. Maar hij draagt het allemaal, op de een of andere manier 
gaat het niet buiten Hem om. 
Hij grijpt niet in. Dat is zeker een heel grote moeilijkheid: we spreken dan 
ook over mysterie van God; we kunnen Hem niet doorgronden maar we 
hebben wel de zekerheid dat het een zin en bedoeling heeft en niet fataal 
leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 

leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 
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komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.
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Ten geleide

Dit Winterbulletin van de Vrienden van de abdij staat geheel in het teken 
van de coronacrisis. Vader Abt en voorzitter Petra Dassen gingen hierover 
tijdens de digitale Vriendendag op 5 september in gesprek met elkaar. Over 
hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de coronatijd tot dan toe hebben 
ervaren. Het gesprek is nu, aan het begin van de winter en met een nieuwe 
lockdown, nog even actueel. Daarom en omdat niet iedereen het gesprek 
heeft kunnen volgen, staat dit Bulletin in het teken van een - bewerkte en 
bekorte - transcriptie van het tweegesprek en van de afsluitende woorden 
van Vader Abt.
Op de website van de abdij vindt u een link naar de opnames, zodat u het 
gesprek ook op elk moment kunt terugkijken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint-Benedictusberg 
wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend en gezond 2021.

Kerstwens v. Abt live op 17 december

Op de vooravond van Kerstmis, aansluitend op de livestream van de 
Vespers van 24 december (17 uur), zal v. Abt U allen langs digitale weg een 
Zalig Kerstfeest wensen. U kunt de stream volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg

Voorzitter Petra Dassen en Abt Lenglet over de Coronacrisis

PD Hoe heeft de abdijgemeenschap de 
eerste maanden van de coronacrisis 
beleefd? 

Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 
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hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
Vespers onze eucharistische aanbidding verlengd: we vonden dat de 
noodsituatie van wereld de stimulans van extra gebed goed kon gebruiken 
en het deed ons ook goed. We zetten dat nog steeds voort, het zijn voor 
iedereen nog steeds mooie momenten.

PD Ik kan me voorstellen dat deze tijd ook dilemma's voor de gemeenschap 
met zich meegebracht heeft.

Ja, er waren veel dilemma's: de gemeenschap is een weerspiegeling van de 
maatschappij, en dus doen zich dezelfde soort reacties voor, er waren ook 
protesten, mensen die angstig werden, er was bezorgdheid en dat alles 

uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
beslissingen genomen.

PD Dus u heeft niet gezegd 'zo gaat het' maar het dilemma in de gemeenschap 
teruggelegd met de vraag: 'wat doen we ermee?'

Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
christelijk perspectief geven op deze tijd?

Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
moeten zijn omdat ons geloof geen moeilijk geloof is. Ons geloof is 
uiteindelijk in God, zoals we zondags onze belijdenis bidden in de H. Mis. 
En dat betekent dat alles wat er in deze wereld gebeurt geborgen is in de 
handen van God. Die zorgt, die liefheeft, voor wie geen grenzen bestaan, 
die naar deze wereld van binnenuit kijkt met een enorme zorg, een zorg die 
almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
verrassing zijn. Maar hij draagt het allemaal, op de een of andere manier 
gaat het niet buiten Hem om. 
Hij grijpt niet in. Dat is zeker een heel grote moeilijkheid: we spreken dan 
ook over mysterie van God; we kunnen Hem niet doorgronden maar we 
hebben wel de zekerheid dat het een zin en bedoeling heeft en niet fataal 
leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 

leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 

komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.



Ten geleide

Dit Winterbulletin van de Vrienden van de abdij staat geheel in het teken 
van de coronacrisis. Vader Abt en voorzitter Petra Dassen gingen hierover 
tijdens de digitale Vriendendag op 5 september in gesprek met elkaar. Over 
hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de coronatijd tot dan toe hebben 
ervaren. Het gesprek is nu, aan het begin van de winter en met een nieuwe 
lockdown, nog even actueel. Daarom en omdat niet iedereen het gesprek 
heeft kunnen volgen, staat dit Bulletin in het teken van een - bewerkte en 
bekorte - transcriptie van het tweegesprek en van de afsluitende woorden 
van Vader Abt.
Op de website van de abdij vindt u een link naar de opnames, zodat u het 
gesprek ook op elk moment kunt terugkijken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint-Benedictusberg 
wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend en gezond 2021.

Kerstwens v. Abt live op 17 december

Op de vooravond van Kerstmis, aansluitend op de livestream van de 
Vespers van 24 december (17 uur), zal v. Abt U allen langs digitale weg een 
Zalig Kerstfeest wensen. U kunt de stream volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg

Voorzitter Petra Dassen en Abt Lenglet over de Coronacrisis

PD Hoe heeft de abdijgemeenschap de 
eerste maanden van de coronacrisis 
beleefd? 

Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 

hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
Vespers onze eucharistische aanbidding verlengd: we vonden dat de 
noodsituatie van wereld de stimulans van extra gebed goed kon gebruiken 
en het deed ons ook goed. We zetten dat nog steeds voort, het zijn voor 
iedereen nog steeds mooie momenten.

PD Ik kan me voorstellen dat deze tijd ook dilemma's voor de gemeenschap 
met zich meegebracht heeft.

Ja, er waren veel dilemma's: de gemeenschap is een weerspiegeling van de 
maatschappij, en dus doen zich dezelfde soort reacties voor, er waren ook 
protesten, mensen die angstig werden, er was bezorgdheid en dat alles 

uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
beslissingen genomen.

PD Dus u heeft niet gezegd 'zo gaat het' maar het dilemma in de gemeenschap 
teruggelegd met de vraag: 'wat doen we ermee?'

Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
christelijk perspectief geven op deze tijd?

Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
moeten zijn omdat ons geloof geen moeilijk geloof is. Ons geloof is 
uiteindelijk in God, zoals we zondags onze belijdenis bidden in de H. Mis. 
En dat betekent dat alles wat er in deze wereld gebeurt geborgen is in de 
handen van God. Die zorgt, die liefheeft, voor wie geen grenzen bestaan, 
die naar deze wereld van binnenuit kijkt met een enorme zorg, een zorg die 
almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
verrassing zijn. Maar hij draagt het allemaal, op de een of andere manier 
gaat het niet buiten Hem om. 
Hij grijpt niet in. Dat is zeker een heel grote moeilijkheid: we spreken dan 
ook over mysterie van God; we kunnen Hem niet doorgronden maar we 
hebben wel de zekerheid dat het een zin en bedoeling heeft en niet fataal 
leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

4

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 

leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 
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komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.
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hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de coronatijd tot dan toe hebben 
ervaren. Het gesprek is nu, aan het begin van de winter en met een nieuwe 
lockdown, nog even actueel. Daarom en omdat niet iedereen het gesprek 
heeft kunnen volgen, staat dit Bulletin in het teken van een - bewerkte en 
bekorte - transcriptie van het tweegesprek en van de afsluitende woorden 
van Vader Abt.
Op de website van de abdij vindt u een link naar de opnames, zodat u het 
gesprek ook op elk moment kunt terugkijken.
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Voorzitter Petra Dassen en Abt Lenglet over de Coronacrisis

PD Hoe heeft de abdijgemeenschap de 
eerste maanden van de coronacrisis 
beleefd? 

Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 

hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
Vespers onze eucharistische aanbidding verlengd: we vonden dat de 
noodsituatie van wereld de stimulans van extra gebed goed kon gebruiken 
en het deed ons ook goed. We zetten dat nog steeds voort, het zijn voor 
iedereen nog steeds mooie momenten.

PD Ik kan me voorstellen dat deze tijd ook dilemma's voor de gemeenschap 
met zich meegebracht heeft.

Ja, er waren veel dilemma's: de gemeenschap is een weerspiegeling van de 
maatschappij, en dus doen zich dezelfde soort reacties voor, er waren ook 
protesten, mensen die angstig werden, er was bezorgdheid en dat alles 

uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
beslissingen genomen.

PD Dus u heeft niet gezegd 'zo gaat het' maar het dilemma in de gemeenschap 
teruggelegd met de vraag: 'wat doen we ermee?'

Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
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Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
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almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
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gaat het niet buiten Hem om. 
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leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 

leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 
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komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.



Ten geleide

Dit Winterbulletin van de Vrienden van de abdij staat geheel in het teken 
van de coronacrisis. Vader Abt en voorzitter Petra Dassen gingen hierover 
tijdens de digitale Vriendendag op 5 september in gesprek met elkaar. Over 
hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de coronatijd tot dan toe hebben 
ervaren. Het gesprek is nu, aan het begin van de winter en met een nieuwe 
lockdown, nog even actueel. Daarom en omdat niet iedereen het gesprek 
heeft kunnen volgen, staat dit Bulletin in het teken van een - bewerkte en 
bekorte - transcriptie van het tweegesprek en van de afsluitende woorden 
van Vader Abt.
Op de website van de abdij vindt u een link naar de opnames, zodat u het 
gesprek ook op elk moment kunt terugkijken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint-Benedictusberg 
wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend en gezond 2021.

Kerstwens v. Abt live op 17 december

Op de vooravond van Kerstmis, aansluitend op de livestream van de 
Vespers van 24 december (17 uur), zal v. Abt U allen langs digitale weg een 
Zalig Kerstfeest wensen. U kunt de stream volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg

Voorzitter Petra Dassen en Abt Lenglet over de Coronacrisis

PD Hoe heeft de abdijgemeenschap de 
eerste maanden van de coronacrisis 
beleefd? 

Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 

hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
Vespers onze eucharistische aanbidding verlengd: we vonden dat de 
noodsituatie van wereld de stimulans van extra gebed goed kon gebruiken 
en het deed ons ook goed. We zetten dat nog steeds voort, het zijn voor 
iedereen nog steeds mooie momenten.

PD Ik kan me voorstellen dat deze tijd ook dilemma's voor de gemeenschap 
met zich meegebracht heeft.

Ja, er waren veel dilemma's: de gemeenschap is een weerspiegeling van de 
maatschappij, en dus doen zich dezelfde soort reacties voor, er waren ook 
protesten, mensen die angstig werden, er was bezorgdheid en dat alles 

uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
beslissingen genomen.

PD Dus u heeft niet gezegd 'zo gaat het' maar het dilemma in de gemeenschap 
teruggelegd met de vraag: 'wat doen we ermee?'

Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
christelijk perspectief geven op deze tijd?

Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
moeten zijn omdat ons geloof geen moeilijk geloof is. Ons geloof is 
uiteindelijk in God, zoals we zondags onze belijdenis bidden in de H. Mis. 
En dat betekent dat alles wat er in deze wereld gebeurt geborgen is in de 
handen van God. Die zorgt, die liefheeft, voor wie geen grenzen bestaan, 
die naar deze wereld van binnenuit kijkt met een enorme zorg, een zorg die 
almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
verrassing zijn. Maar hij draagt het allemaal, op de een of andere manier 
gaat het niet buiten Hem om. 
Hij grijpt niet in. Dat is zeker een heel grote moeilijkheid: we spreken dan 
ook over mysterie van God; we kunnen Hem niet doorgronden maar we 
hebben wel de zekerheid dat het een zin en bedoeling heeft en niet fataal 
leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 
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leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 
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komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.



Ten geleide

Dit Winterbulletin van de Vrienden van de abdij staat geheel in het teken 
van de coronacrisis. Vader Abt en voorzitter Petra Dassen gingen hierover 
tijdens de digitale Vriendendag op 5 september in gesprek met elkaar. Over 
hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de coronatijd tot dan toe hebben 
ervaren. Het gesprek is nu, aan het begin van de winter en met een nieuwe 
lockdown, nog even actueel. Daarom en omdat niet iedereen het gesprek 
heeft kunnen volgen, staat dit Bulletin in het teken van een - bewerkte en 
bekorte - transcriptie van het tweegesprek en van de afsluitende woorden 
van Vader Abt.
Op de website van de abdij vindt u een link naar de opnames, zodat u het 
gesprek ook op elk moment kunt terugkijken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint-Benedictusberg 
wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend en gezond 2021.

Kerstwens v. Abt live op 17 december

Op de vooravond van Kerstmis, aansluitend op de livestream van de 
Vespers van 24 december (17 uur), zal v. Abt U allen langs digitale weg een 
Zalig Kerstfeest wensen. U kunt de stream volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg

Voorzitter Petra Dassen en Abt Lenglet over de Coronacrisis

PD Hoe heeft de abdijgemeenschap de 
eerste maanden van de coronacrisis 
beleefd? 

Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 

hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
Vespers onze eucharistische aanbidding verlengd: we vonden dat de 
noodsituatie van wereld de stimulans van extra gebed goed kon gebruiken 
en het deed ons ook goed. We zetten dat nog steeds voort, het zijn voor 
iedereen nog steeds mooie momenten.

PD Ik kan me voorstellen dat deze tijd ook dilemma's voor de gemeenschap 
met zich meegebracht heeft.

Ja, er waren veel dilemma's: de gemeenschap is een weerspiegeling van de 
maatschappij, en dus doen zich dezelfde soort reacties voor, er waren ook 
protesten, mensen die angstig werden, er was bezorgdheid en dat alles 

uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
beslissingen genomen.

PD Dus u heeft niet gezegd 'zo gaat het' maar het dilemma in de gemeenschap 
teruggelegd met de vraag: 'wat doen we ermee?'

Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
christelijk perspectief geven op deze tijd?

Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
moeten zijn omdat ons geloof geen moeilijk geloof is. Ons geloof is 
uiteindelijk in God, zoals we zondags onze belijdenis bidden in de H. Mis. 
En dat betekent dat alles wat er in deze wereld gebeurt geborgen is in de 
handen van God. Die zorgt, die liefheeft, voor wie geen grenzen bestaan, 
die naar deze wereld van binnenuit kijkt met een enorme zorg, een zorg die 
almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
verrassing zijn. Maar hij draagt het allemaal, op de een of andere manier 
gaat het niet buiten Hem om. 
Hij grijpt niet in. Dat is zeker een heel grote moeilijkheid: we spreken dan 
ook over mysterie van God; we kunnen Hem niet doorgronden maar we 
hebben wel de zekerheid dat het een zin en bedoeling heeft en niet fataal 
leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 

leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 
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komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.
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Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 

hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
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uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
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Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
christelijk perspectief geven op deze tijd?

Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
moeten zijn omdat ons geloof geen moeilijk geloof is. Ons geloof is 
uiteindelijk in God, zoals we zondags onze belijdenis bidden in de H. Mis. 
En dat betekent dat alles wat er in deze wereld gebeurt geborgen is in de 
handen van God. Die zorgt, die liefheeft, voor wie geen grenzen bestaan, 
die naar deze wereld van binnenuit kijkt met een enorme zorg, een zorg die 
almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
verrassing zijn. Maar hij draagt het allemaal, op de een of andere manier 
gaat het niet buiten Hem om. 
Hij grijpt niet in. Dat is zeker een heel grote moeilijkheid: we spreken dan 
ook over mysterie van God; we kunnen Hem niet doorgronden maar we 
hebben wel de zekerheid dat het een zin en bedoeling heeft en niet fataal 
leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 

leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 
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komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.



Ten geleide

Dit Winterbulletin van de Vrienden van de abdij staat geheel in het teken 
van de coronacrisis. Vader Abt en voorzitter Petra Dassen gingen hierover 
tijdens de digitale Vriendendag op 5 september in gesprek met elkaar. Over 
hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de coronatijd tot dan toe hebben 
ervaren. Het gesprek is nu, aan het begin van de winter en met een nieuwe 
lockdown, nog even actueel. Daarom en omdat niet iedereen het gesprek 
heeft kunnen volgen, staat dit Bulletin in het teken van een - bewerkte en 
bekorte - transcriptie van het tweegesprek en van de afsluitende woorden 
van Vader Abt.
Op de website van de abdij vindt u een link naar de opnames, zodat u het 
gesprek ook op elk moment kunt terugkijken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint-Benedictusberg 
wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend en gezond 2021.

Kerstwens v. Abt live op 17 december

Op de vooravond van Kerstmis, aansluitend op de livestream van de 
Vespers van 24 december (17 uur), zal v. Abt U allen langs digitale weg een 
Zalig Kerstfeest wensen. U kunt de stream volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg

Voorzitter Petra Dassen en Abt Lenglet over de Coronacrisis

PD Hoe heeft de abdijgemeenschap de 
eerste maanden van de coronacrisis 
beleefd? 

Zoals ook de crisis ons allemaal stap 
voor stap overvallen heeft, zo heeft ook 
de gemeenschap verschillende fases 
gekend. Aanvankelijk waren we wat 
sceptisch of het wel zo erg zou zijn. We 

hebben op afstand gereageerd op de voorschriften, maar daarna hebben 
wij doorgepakt en eind maart hebben we de strenge maatregelen ook hier 
doorgevoerd. Toen kwamen er geen bezoekers meer in de kerk, we hadden 
nauwelijks contact met buiten en langzamerhand zijn we naar een besloten 
tijd gegroeid. Voor ons was dat ook een mooie tijd in zekere zin; we waren 
onder elkaar, het was heel stil, besloten, een zeker intimiteit ontstond zelfs. 
Daarna zijn de deuren weer wat open gegaan, en hebben we ons op de 
nieuwe situatie ingesteld, door bijvoorbeeld plaatsen in de kerk te creëren 
op 1,5 meter en andere maatregelen te treffen.

Wat we als gemeenschap speciaal hebben gedaan is op zondagen na 
Vespers onze eucharistische aanbidding verlengd: we vonden dat de 
noodsituatie van wereld de stimulans van extra gebed goed kon gebruiken 
en het deed ons ook goed. We zetten dat nog steeds voort, het zijn voor 
iedereen nog steeds mooie momenten.

PD Ik kan me voorstellen dat deze tijd ook dilemma's voor de gemeenschap 
met zich meegebracht heeft.

Ja, er waren veel dilemma's: de gemeenschap is een weerspiegeling van de 
maatschappij, en dus doen zich dezelfde soort reacties voor, er waren ook 
protesten, mensen die angstig werden, er was bezorgdheid en dat alles 

uitte zich op allerlei 
manieren. Het dilemma 
was eigenlijk hoe je met 
die maatregelen om gaat, 
zodat de gemeenschap 
toch een eenheid kan 
blijven en zich met rust en 
vrede door deze moeilijke 
tijd heen kan bewegen. 
Maar de dilemma's 
betroffen niet alleen de 

gemeenschap, maar ook mensen die naar de kerk komen. Moesten we hen 
zomaar de deur wijzen of kunnen we hun ook tegemoetkomen op een of 
andere manier? Het waren dilemma's die ingrijpende beslissingen vergden.

Op zeker moment kwamen heel strenge maatregelen van de 
bisschoppenconferentie binnen. Ik heb daar slecht van geslapen en daarop 
heb ik de hele gemeenschap bijeengeroepen, wat ik niet vaak doe, en 
gezegd dit ligt op tafel: wat doen we ermee? Ik heb de gemeenschap 
gevraagd er een dag over te denken en te bidden. De dag erna hebben we 
beslissingen genomen.

PD Dus u heeft niet gezegd 'zo gaat het' maar het dilemma in de gemeenschap 
teruggelegd met de vraag: 'wat doen we ermee?'

Ja, je wilt dit ook samen doen. Als dit niet gedragen wordt, als mensen zich 
gepasseerd voelen dan werkt dat onrust in de hand. We hebben dit op een 
goede manier gedaan denk ik. Er bleven wel bezoeken van leveranciers, 
bezoekers van de steenhouwerij, en anderen. Er waren dus er wel enige 
contacten, maar er is geen enkele besmetting binnen gemeenschap 
geweest, ook al behoren velen van ons tot de risicogroep.

PD Veel mensen hebben ook behoefte aan duiding van deze crisis. Kunt u een 
christelijk perspectief geven op deze tijd?

Het is een heel moeilijke vraag, maar het antwoord zou heel eenvoudig 
moeten zijn omdat ons geloof geen moeilijk geloof is. Ons geloof is 
uiteindelijk in God, zoals we zondags onze belijdenis bidden in de H. Mis. 
En dat betekent dat alles wat er in deze wereld gebeurt geborgen is in de 
handen van God. Die zorgt, die liefheeft, voor wie geen grenzen bestaan, 
die naar deze wereld van binnenuit kijkt met een enorme zorg, een zorg die 
almachtig is - en voor wie alle rampen in de wereld in zekere zin geen 
verrassing zijn. Maar hij draagt het allemaal, op de een of andere manier 
gaat het niet buiten Hem om. 
Hij grijpt niet in. Dat is zeker een heel grote moeilijkheid: we spreken dan 
ook over mysterie van God; we kunnen Hem niet doorgronden maar we 
hebben wel de zekerheid dat het een zin en bedoeling heeft en niet fataal 
leidt tot alleen maar ellende. Het heeft massieve effecten op onze wereld, 
het is iets dat onze wereld tot in de wortels destabiliseert. En toch 
uiteindelijk ligt onder die wortels altijd nog iets diepers. En als christen 
meen ik te mogen zeggen dat daar geen fatale catastrofe, mislukkingen uit 

als we er maar vijf procent van weten vast te houden, dan komt er uit al die 
ellende ook nog iets goeds.

vA: Heeft dit u geholpen om moeilijke keuzes tussen personen en gemeenschap 
te maken?
In dit soort crises bepaalt de minister wat er moet gebeuren en de 
burgemeesters voeren uit. Je kunt in die uitvoering wel verschil maken door 
ook in gesprek te gaan met mensen. Er is niet altijd sprake van logica, als 
de ene sector wel en de andere niet dicht moet. De enige logica was: we 
kunnen niet alles in een keer versoepelen, het moet gefaseerd. Dat hebben 
we toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is dan niet 
altijd sprake van gelijkheid, dat blijft lastig. Het blijft belangrijk je te 
verplaatsen in de ander.

vA: Ervoer u steun van raad, gemeenschappen, verenigingen?

Ja en je voelt dat. Je voelt je ergens gedragen omdat je reactie krijgt en je 
voelt die saamhorigheid. Maar er zijn ook momenten dat het heel broos is, 
want bijvoorbeeld in sociale media word je soms bruut geconfronteerd met 
mensen die het er niet mee eens zijn. Er is niet altijd beschaving in die 
reacties. Maar het gedragen zijn vanuit de gemeenschap houdt me op 
koers.

vA: Hoe heeft dit dit uw rol als burgemeester beïnvloed?

Ik kende het vak, maar dit was nieuw en in zo'n crisis wordt het 
onvoorspelbaar. We hebben heel lang gedacht: het blijft in China, noem het 
naïef, maar toen het kwam bleek het verloop niet te overzien. Niet alleen in 
mijn functie maar ook als mens heb je invloed. Ik had wel een halfjaar 
aanlooptijd, dus ik had al contacten met de bevolking. We hebben veel 
kunnen doen, maar je moet een andere manier vinden om je beroep uit te 
kunnen oefenen. Wij mensen zijn creatieve wezens, we zoeken dan ook wel 
een weg. Persoonlijk stel ik me ook de vraag: we leven op een bepaalde 
manier. We leven, reizen, vliegen, consumeren veel en we komen overal. Is 
dat wel het juiste antwoord op wat de aarde en wat het geloof van ons 
vraagt. Daar ben ik wel meer mee bezig dan voorheen. Wat kunnen we 

hoeven volgen. Veel hangt af van onze instelling of wij er gezamenlijk en in 
dialoog, menselijk, en door elkaar vast te houden op een verstandige 
manier mee omgaan.

PD: Er is aanvaarding en dialoog om dit een plek te geven. Is dat uw 
boodschap?

Dat ligt in de orde van Benedictijns leven, dat gekarakteriseerd wordt door 
vrede, niet als berusting, maar als uitdrukking van 'het is goed zo'. 
Ondanks het lijden kunnen we er ja tegen zeggen en onze schouders 
eronder zetten, om de wereld te brengen naar meer vredigheid, 
gezondheid.

Vader Abt: Waar heeft u in uw positie zoal mee te maken gekregen en hoe bent 
u ermee omgegaan?

Als ik eerlijk ben is het een hele 
moeilijke tijd, voor iedereen en 
ook als burgemeester, als je in 
de frontlinie staat en zeer 
drastische maatregelen moet 
nemen die alle mensen raken. 
Er zijn veel mensen ernstig ziek 
of ze zijn overleden, maar ook 
mensen die hun existentie, hun 

inkomen, weg zien vallen en dan komt hun leven op losse schroeven te 
staan. Dat in die eerste fase forse maatregelen kwamen, begrijpen we heel 
goed want de volksgezondheid is in gevaar. Het was voor iedereen nieuw, 
maar naarmate het langer duurt komt er kritiek, een roep dat vrijheid in het 
geding is en dan moet je als burgemeester proberen enigszins de boel bij 
elkaar te houden. Ik ervaar het nog steeds als een enorm moeilijke en 
zware periode, vooral ook omdat we niet weten wanneer het eindigt.

Ik ben heel trots op de kracht van de gemeenschap, die er een bijzondere 
draai aan geeft: want mensen zorgen meer voor elkaar. We waren dat wat 
kwijtgeraakt, en in deze crisis komt dat weer wat terug. Iemand zei me dat 

leren voor ons eigen leef- en gedragspatroon? Daarin maken we ook thuis 
nu wel andere keuzes.

vA: Gaat u nu anders met uw agenda voor de toekomst om dan voorheen?

U zei dat het nog stiller dan anders was in de abdij. Er is een analogie met 
mijn leven, omdat veel sociale activiteiten niet meer plaatsvinden en zo is 
het in mijn leven ook heel stil geworden. Ik ben een tijdlang elke avond 
thuis geweest en dat was voor mij ondenkbaar. Maar het is wel heilzaam 
omdat je met je gezin meer op elkaar bent aangewezen. Dat maakt dat we 
meer zijn gaan nadenken over de vraag wat we nu werkelijk belangrijk 
vinden.

vA: Door de onzekerheid is een agenda voor de komende tijd een waagstuk. 
Leven we meer in het moment zelf nu?

Ja en dat vind ik als control freak heel erg moeilijk. En dat is nu mijn 
reflectie: we moeten nú handelen, niet wetende wat er op ons afkomt. Dat 
maakt het voor heel veel mensen en ook voor mij moeilijk. Maar het geeft 
ook zekere schoonheid aan het leven. Dat is een klein lichtpuntje van deze 
tijd, we landen nu meer in het nu.

vA:  We zijn meer gaan leven met een agenda dan twintig jaar geleden. In het 
klooster had niemand van ons 30 jaar geleden een agenda, nu wel. Misschien 
moeten we die terzijde gaan leggen.

Als alles achter de rug is zouden we de kracht moeten hebben niet meer 
terug vallen op oude patronen. Dat geldt in het klein voor jezelf, maar ook 
voor de manier waarop we met de aarde omgaan. Ik gun ons dat we die 
levensles op alle fronten gaan ervaren.

vA: Dan hebben we al een vrucht te pakken, maar we zullen daar nog aan 
moeten werken, denk ik.

Het duurzaam omgaan met het leven maakt ons sterker, krachtiger voor 
wat na Covid komt. Ik hoop wel dat we weer wat dichter bij elkaar mogen 

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 !
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komen, maar we moeten er een draai aan geven. Als optimist en gelovige 
vind ik dat.

vA: Dat vraagt een persoonlijke keuze, dat doet de gemeenschap niet voor ons.

Ja, dat moet iedereen zelf doen. Ik sprak met een zuster die in de 
geestelijke zorg werkte. Dat werk viel weg voor haar, en ze is 
noodgedwongen in een call center gaan werken. Ik vind dat 
aanpassingsvermogen van mensen heel krachtig. Om er een positieve 
draai aan te geven: dat is de uitdaging voor ons als mensen.

Slotwoord Vader Abt

Ik denk dat de ervaring die we nu opdoen laat zien hoe één we allemaal 
zijn. Allemaal dezelfde mensen, met eenzelfde lichaam, even kwetsbaar. We 
dragen allemaal een mondkapje, waar wij ook leven. Het maakt ons één. 

We hebben misschien 
gemakkelijk gedacht 'wij 
in het westen zijn zo, en 
die anderen horen er ook 
een beetje bij' maar: alle 
mensen zijn broeders en 
zusters. En we dragen 
allemaal dezelfde last van 
ons bestaan met 
ons mee.

Wat Benedictus ons leert is, om in vrede met elkaar te kunnen leven, dat 
wij de ander leren aanvaarden zoals hij is. Niet alleen in de zwakheden 
maar juist ook in de rijkdom en de grootheid die de ander, zonder 
uitzondering, is. Dat wij leren kijken naar de schoonheid van de mens, van 
iedere mens, en dat deze mens aan onze zorg is toevertrouwd.
We zijn één globale familie, we zijn 'familiaal', en dat drukt ons op het hart 
om naar elkaar om te kijken, om deze last van de coronacrisis ook zo veel 
mogelijk samen te dragen. Vanaf het begin af aan zouden we dit moeten 

zien als een gemeenschappelijke opgave, om met elkaar te leven, deze 
aarde te bewonen, voor ons en voor wie na ons komen.

Wanneer we elkaar ontmoeten, op straat of in de bus, waar dan ook, 
dragen we allemaal een beschermend mondkapje. Misschien dat 
Benedictus ons zou zeggen dat we ook een meer spiritueel mondkapje 
kunnen gaan dragen, om in ons spreken met en over elkaar geen 
ongezonde dingen, geestelijke ziektekiemen, te verspreiden of binnen te 
krijgen. 
Nu is stilte in een klooster anders dan de stilte erbuiten. Maar stilte kan 
zich ook uitdrukken in de eerbied van ons spreken, waarmee wij een ander 
tegemoet treden. Dat is een wezenlijk bijdrage tot de vrede.
We sluiten brieven en gesprekken tegenwoordig vaak af met: blijf gezond. 
Ik zou dat wat specifieker willen maken: blijf gezond, niet alleen van 
lichaam, maar ook in ons denken, in ons voelen, kijken, spreken, en 
uiteindelijk ook en vooral in ons bidden, tot God die wij als gelovige 
mensen belijden als God, de Almachtige Vader.

Uw donaties voor de gemeenschap dit jaar

In ons Bulletin van juli hebben wij u geïnformeerd over het bestedingsdoel 
voor dit jaar: de ondersteuning van het webcamproject. Dit jaar was het 
ook voor ons spannend hoe de donaties zich zouden ontwikkelen als 
gevolg van het coronavirus. 
Inmiddels kunnen we een tussenstand opmaken en zien wij onze 
inkomsten tot en met november uitkomen op € 16.850,-. Een schitterend 
resultaat, waarmee wij direct onze toezegging voor de financiële 
ondersteuning voor het webcamproject konden uitvoeren. Uw donaties 
geven blijkt van een grote, ook financiële, verbondenheid met de abdij. 
Namens het bestuur een hartelijk dank daarvoor!

Met uw donaties konden we ook bijdragen aan de stijgende portokosten 
voor verzending van de vriendenbrief van Vader Abt Lenglet. 
De digitale Vriendendag vergde extra kosten voor apparatuur en personele 
inzet, voor in totaal ca. € 2.000,-. Dankzij uw bijdragen konden ook deze 

kosten direct worden opgevangen. En met deze investering kan de 
monnikengemeenschap de vieringen in de abdij via 
www.kerkdienstgemist.nl blijven uitzenden.

Een ander onderwerp in ons vorig Bulletin was de Benedictuspenning. Met 
de opbrengsten uit verkoop daarvan kunnen wij de abdij ondersteunen. 
Onze gedachte om dit nogmaals bij u onder de aandacht te brengen heeft 
ook tot resultaat geleid: sinds juli zijn weer 11 penningen verkocht en 
uitgeleverd. Daarmee zijn ook nagenoeg alle penningen uit de eerste serie 
(50 stuks) verkocht. Wij overwegen binnenkort of een nieuwe serie zal 
worden gemaakt. Daarover berichten wij u in ons volgend Bulletin. 
Al met al kijken we tot nu toe terug op een in financieel oogpunt geslaagd 
2020.
Dat vormt voor ons een goed uitgangspunt om ook in dit opzicht 2021 met 
vertrouwen tegemoet te gaan.


