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Ten geleide
U ontvangt dit winterbulletin van de Vrienden van de abdij Sint
Benedictusberg aan het begin van een nieuw jaar vol feestelijke activiteiten
van onze Stichting. Zo vieren we in de lente het 25-jarig abtsjubileum van
vader Abt Lenglet en willen we het donatieproject dit jaar in het teken van
het jubileum plaatsen, bij wijze van geschenk aan de gemeenschap.
In dit bulletin eveneens een terugblik van een van de deelnemers aan
"Een dag met Benedictus".
Als bestuur van de stichting wensen we u een gezond en gezegend 2022 toe!

Ad Lenglet 25 jaar abt
Op 30 januari 1997 ontving p. Ad Lenglet de abtszegen uit handen van
Mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond. Onder normale
omstandigheden hadden wij met u, als Vrienden van de abdij, zijn 25-jarig
abtsjubileum op 30 januari as. graag met hem willen vieren in de abdij.
Corona dwingt ons als bestuur echter andermaal om een voorgenomen
activiteit te verplaatsen. Dit keer niet naar het
beeldscherm, maar wel naar een hopelijk
zonnige lentedag op de abdij, op
zaterdagmiddag 11 juni. We nodigen u nu
alvast uit deze datum te reserveren. De
jaarlijkse Vriendendag zal samenvallen met
de viering van het abtsjubileum. Natuurlijk
kunnen we er op dit moment niet zeker van
zijn of corona opnieuw roet in het eten gooit,
maar we houden moed. Wij zullen u in de
komende maanden informeren over het
programma. U kunt altijd de website van de
abdij raadplegen (www.benedictusberg.nl).
En vergeet u niet dat u via livestream met de
liturgie in de abdij verbonden kunt zijn!
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Jubileumgeschenk 2022: nieuwe kazuifels
In 1964 werden de, door Hans van der Laan ontworpen, kazuifels voor de
priesters van de gemeenschap in gebruik genomen. Ondanks de zeer hoge
kwaliteit van deze liturgische gewaden, zijn ze na ruim 55 jaar zodanig
versleten dat ze aan vervanging toe zijn. Het gaat met name om de witte
kazuifels, die gedragen worden tijdens de meeste (hoog-)feesten, zoals
Pasen en Kerstmis. Het opnieuw vervaardigen van de kazuifels is een
enorm arbeidsintensief en dus ook zeer kostbaar werk, dat door een
gespecialiseerd atelier wordt verricht. Over het kazuifelontwerp van Van der
Laan schreef dagblad Trouw, in een interview met de priester-promovendus
Michel Remery in 2011:
Van der Laan vond dat we dingen nodig hebben om tot God te komen. Hij ging
uit van een grote kringloop, waarbij God de wereld geschapen heeft en de
wereld weer naar God moet terugkeren. Dat gaat via materie. (...) Remery doet
voor hoe een priester zijn armen moet houden tijdens de liturgie, licht geheven.
"Dan zitten de mouwen precies goed, ze blijven in de elleboogholte zitten en
hangen dan mooi in plooien. (...) En materie is altijd instrument om mensen
het mysterie van God te leren kennen."
In overleg met v. Abt heeft het bestuur besloten de Vriendenstichting bij te
laten dragen aan de investering in de nieuwe kazuifels, in de vorm van het
donatieproject voor dit jaar.
Als u aan dit geschenk voor de gemeenschap wil bijdragen, dan nodigen
wij u van harte uit uw bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL23INGB0001059525 t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint
Benedictusberg-Abdij, graag onder vermelding van 'Kazuifels'.

Een opmerkelijke verjaardag
Met deze verwijzing kondigde Abt Lenglet in zijn Vriendenbrief van
december jl. het feest aan van pater Prior Touw, bij gelegenheid van diens
benoeming 25 jaar geleden tot prior van de abdij. Voor vader Abt is hij als
prior zijn rechterhand in de abdij. Daarnaast is pater Touw ook de
econoom van de abdij.
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Op 14 december jl., de jubileumdatum, ging hij zelf voor in de H.
Eucharistie en schetste hij in een zeer memorabele preek een beeld hoe
God kijkt naar de mens, de medemens, hoe God daarin weliswaar mag
oordelen, maar niet zal veroordelen. Hoe God ook met ogen van
barmhartigheid naar ons, naar zijn medemens kijkt. Hier tegenover stelde
pater Prior het beeld hoe wij soms kijken naar de mens en de wereld om
ons heen, waarin ons kijken met de ogen van God vaak weg lijkt te zijn en
wij slechts kijken vanuit onze eigen beperkingen en perspectieven. Pater
Touw reflecteerde ook op zijn rol in de wereld en met name zijn rol ook als
prior voor zijn medebroeders. Met elkaar zijn en ook elkaars broeders
hoeder zijn. Een opdracht, een leven lang.
Na de eucharistie kwamen familie en bekenden met de jubilaris en v. Abt
bijeen. Penningmeester Rob Karsten vertegenwoordigde daarbij het
Vriendenbestuur.

Nieuw boek van p. Johannes Touw
Ter gelegenheid van de viering van p. Johannes Touws
jubileum verscheen zijn boek 'Komt en ziet', een
bundel overwegingen waarin het evangelie van
Johannes centraal staat.
Het boek is voor €19,99 verkrijgbaar, via onder meer
de webwinkel van de abdij.

Middag met Benedictus: "Smaakt naar meer!"
We zien met veel genoegen terug op de Dag met Benedictus, op 15 oktober
vorig najaar. Een tiental jonge leidinggevenden nam er aan deel. Richard
van Loosbroek, een van hen en in het dagelijks leven afdelingshoofd
Strategie van de gemeente 's Hertogenbosch, blikt terug.
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"Het was voor mij begonnen met de prikkelende uitnodiging van de stichting:
'Een dag met Benedictus'. Mijn interesse was al snel gewekt. "Wat drijft jou als
jonge leider? Waar haal je je inspiratie vandaan? Hoe reflecteer je op je eigen
handelen? Zomaar drie vragen die je in je rol als leider dagelijks bezighouden.
(...) Zij [de monniken] worden gedreven door hun geloof, blijven op koers door
het leven in een gemeenschap en raken dagelijks geïnspireerd door Benedictus.
Zij delen dat graag met jou in de hoop dat dit gesprek je raakt en stimuleert op
jouw eigen levenspad."

Met een gezonde leergierigheid reisde ik af naar Mamelis. Tegelijk met negen
anderen meldde ik mij bij de abdij. Allen jonge leidinggevenden, variërend van
lijn tot staf, van directeur tot middenmanagement en van commerciële
dienstverlening tot overheid. We werden vriendelijk ontvangen door vader Abt
en een delegatie van het bestuur van de stichting Vrienden van de abdij Sint
Benedictusberg, in de personen van Petra Dassen, Giel Braun en Marjeanne
Gerrickens. Voor de meeste deelnemers een eerste kennismaking met de abdij.
Deelnemers uit de regio kenden de abdij alleen van het erlangs rijden,
deelnemers van verder weg werden expliciet getriggerd door de insteek van
dienend leiderschap.
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Startend met het bijwonen van de noon, gaf vader-abt vervolgens een
introductie op het dagelijks leven in de abdij. In de Ronde Kamer maakten we
met elkaar en elkaars leiderschapsvraag kennis. Vader Abt gaf op een prettige
manier een inkijkje in de abdij en hoe de Regel van Benedictus nog altijd actueel
inzetbaar is. Ondanks de verschillen tussen de contemplatieve kloosterorde en
de gejaagde buitenwereld, zijn er wel degelijk genoeg parallellen te trekken en
kunnen we over en weer veel van elkaar leren. In twee subgroepen gingen we
uiteen en diepten we onze leiderschapsvragen verder uit. Met intervisie leerden
we van elkaar, begeleid door Petra, Giel en Marjeanne. Ook vader Abt nam hier
actief aan deel.
Na het bijwonen van de vespers, bezochten we het steenhouwersatelier. Broeder
Leo leidde ons met humor rond. Waarna we tot slot onder het genot van een
soep met broodmaal gezamenlijk de 'Middag met Benedictus' afsloten.
Dankbaar voor de opgedane inzichten, voor de gastvrijheid van de kloosterorde,
voor de organisatie en begeleiding van het bestuur en voor de openhartige
gesprekken met de overige deelnemers. Conclusie: zoiets smaakt naar meer! De
stichting heeft er in elk geval tien ambassadeurs bij om zo'n dagdeel een
volgende keer bij anderen onder de aandacht te brengen.
Als bestuur hebben we geconcludeerd dat de kennismaking met
Benedictus voor herhaling vatbaar is. In het komend najaar organiseren we
weer een bijeenkomst, de datum moeten we nog vaststellen. We zullen
deze vermelden in het Zomerbulletin van dit jaar.

Uitje
Het jaarlijkse uitje van de gemeenschap moest
ook afgelopen zomer, wegens corona, in de
buurt van de abdij worden georganiseerd.
De trip ging zodoende naar het Gaia-dierenpark
in Kerkrade en het was een groot succes. De
hele dag is in goede sfeer verlopen, ondanks het
mindere weer en de geplande buitenpicknick,
die uiteindelijk in de abdij werd gehouden.
Op de foto p. José-Maria Lagos.
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Nieuw bestuurslid
Na haar termijn van vier jaar is Betty Wetzels teruggetreden als bestuurslid
van de Stichting. Het bestuur dankt haar voor haar inzet voor onze
stichting. We hebben een opvolgster gevonden in de persoon van Hoy Lin
Moo. Zij stelt zich hierbij aan u voor:
"Ik ben geboren en getogen op Curaçao, uit Chinese grootouders, vandaar mijn
naam. Na mijn studie geneeskunde in Maastricht (nog altijd aldaar
woonachtig), ben ik in Nederland gebleven en ben ik tot heden werkzaam in
één van de verpleeghuizen in Parkstad. Naast mijn werk ben ik actief in de
parochie van OLV Sterre der Zee te Maastricht en zwem ik een paar keer per
week (nu even niet wegens de lockdown).
Mijn eerste bezoek bij de abdij was op 25
december 2006; de Blauwe zusters waren toen
uitgenodigd en zij namen mij op sleeptouw. Ik
was toen en ben nog altijd onder de indruk van
de abdij... vooral omdat je Gods aanwezigheid
voelt. Sinds enkele jaren bezoek ik bijna
wekelijks de abdij. Toen vader abt mij vroeg of ik
in het bestuur zitting wilde nemen afgelopen
september, dacht ik dit is een mooie gelegenheid
om mijn dankbaarheid te tonen voor alles wat
de abdij voor mij betekent. Ik hoop een steentje
bij te kunnen dragen in het bestuur."

Donaties
Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de
abdijgemeenschap te steunen door het doen van een donatie.
Gebruikt u dan onderstaand IBAN-nummer:
NL23INGB0001059525
t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint Benedictusberg-Abdij.
Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u
het formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).
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Het belangrijkste is niet
wat vrienden doen, maar
dat er vrienden zijn!

