Vriendendag 5 september 2020

• Beste mensen thuis of waar u ook bent tijdens deze virtuele ontmoeting,
mede namens Vader Abt, namens Mevrouw Petra Dassen, onze nieuwe
voorzitter en namens het bestuur van de Stichting “vrienden van de Sint
Benedictusberg Abdij”, van harte welkom bij deze Vriendendag 2020.
• Mijn naam is Giel Braun, ik ben vicevoorzitter van de Stichting en zal een
korte terugblik houden tot en met onze laatstgehouden Vriendendag in
2018. Vervolgens vindt het tweegesprek plaats tussen Vader Abt en
Mevr. Petra Dassen over het thema: “De zoektocht in deze tijd naar
houvast en duiding en de impact van de Corona-pandemie”.
• Gerne begrüssen wir auch unsere Deutsche Freunden die heute virtuel
mit uns verbunden sind und wir freunen uns dass Sie heute unsere
Gästen seit.
• Wir entschuldigen uns dass wir nicht verfügen über einen
Simultandolmetscher und hoffen dass es für Sie jedoch inspirirend sein
wird heute Nachmittag.
• 12 mei 2018 vond de laatstgehouden VD plaats die in het teken stond
van 50e verjaardag van de kerkwijding van de Abdijkerk. Gouverneur
Theo Bovens en Vader Abt verzorgden de inleiding tijdens deze
Vriendendag.
• Op 7 september 2019 moest de Vriendendag worden geannuleerd in
verband met het plotselinge overlijden van onze voorzitter, Stef Jan
Willaert. Zijn uitvaart vond op deze datum plaats. Het voltallig bestuur
samen met Vader Abt waren aanwezig tijdens de uitvaart van Stef Jan.
• Het bestuur ging, onder leiding van de vicevoorzitter, op weg onder
andere in haar zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
• In de tussenliggende periode bleef het bestuur actief in het
ondersteunen van de Gemeenschap van de Benedictusberg Abdij.
• De gemeenschap was toe aan een nieuw communicatiesysteem waarbij
men gekozen heeft voor Smartphones. Dit project is financieel
ondersteund door onze stichting.
• Vanwege Corona kwam er omstreeks Palmzondag een wettelijk verbod
hetgeen ertoe leidde dat kerkgangers niet meer mochten worden
toegelaten tot de Eredienst. Er is toen een start gemaakt met live
uitzending van de H. Mis via webcam en de daarbij behorende techniek

via “Kerkdienst gemist.nl. Ook dit project is financieel ondersteund door
een bijdrage vanuit onze vriendenstichting. Dit alles hebben we kunnen
doen dankzij de donaties die zijn binnengekomen vanuit de vrienden
waarvoor onze hartelijke hartelijk dank.
• Vanaf deze plaats wil ik u allen bedanken voor de donaties die onlangs
zijn binnengekomen en die mogelijk nog gaan binnenkomen dit jaar.
• Tijdens de november vergadering van het bestuur zal, na goed overleg
met Vader Abt, besloten worden welk project wij, namens u, dit jaar
zullen ondersteunen.
• Via ons Vrienden Bulletin zullen we u op de hoogte blijven houden van
zaken die de aandacht vragen van het Vriendenbestuur en over
wetenswaardigheden vanuit de Gemeenschap van deze mooie Abdij.
Dan de nieuwe voorzitter:
• Zoals gezegd, het bestuur startte haar zoektocht op weg naar een
nieuwe voorzitter en dat is, in zeer goed overleg met Vader Abt, prima
gelukt. We denken in de persoon van Petra Dassen, voormalig
burgemeester van gemeente Beesel en huidig burgemeester van
gemeente Kerkrade, een prima voorzitter gevonden te hebben voor onze
stichting. We wensen haar heel veel succes in het bekleden van deze
mooie en dankbare functie.
Dan de dag van vandaag:
• Corona maatregelen maakt het onmogelijk u in persoon te mogen en
kunnen begroeten tijdens de vriendendag. Het wordt vandaag, heel
modern, een virtuele ontmoeting.
• We gaan hopelijk geïnspireerd raken van een tweegesprek tussen Vader
Abt en onze kersverse voorzitter Petra Dassen.
• Vader Abt zal de afsluiting van deze Vriendendag verzorgen.
• Helaas hebben we deze middag geen ondertiteling of gebarentolk ter
beschikking, waarvoor onze excuses.
• Ik wens u allen een inspirerende middag toe.
Giel Braun
Vicevoorzitter

