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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Misschien leest U dit overdag, ergens buiten of binnen 
voor het open raam. Op andere plaatsen leven 
mensen (nog of reeds) in de nacht. Of misschien zit 

U dit te lezen ‘s avonds, als het buiten al donker is? Op andere 
plaatsen leven mensen (nog of reeds) in de zon. Wonderlijk 
besef dat wij samen één ene aardbol bewonen, maar de ene helft 
daarvan is verlicht en de andere helft is in het donker. Over de 
ene helft waakt de zon, over de andere helft waakt de maan. En 
ook de sterren. Is dat niet ontzagwekkend: één ene mensheid, 
waar beurtelings de dag en de nacht overheen schuiven, zolang 
als de wereld al bestaat en er mensen op deze aarde zijn? Er is 
niet alleen een noordelijk en een zuidelijk halfrond, maar ook 
een licht en een donker halfrond. Het oude oosterse wereldbeeld 
kende dat nog niet. Toen leek de aarde nog een plat vlak. De hele 
mensheid (de enige mensheid die men kende) leefde in het licht, 
meende men, en ‘s nachts verdween de zon onder de aardschijf 
om de volgende morgen weer aan de hemel te verschijnen. Maar 
wij hebben intussen een “globale” kijk op de werkelijkheid.
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Dat onze aardbol een lichte en een donkere helft heeft, 
is niet enkel een geografisch gegeven, waarmee al het 
bestaande te maken heeft. Ook in meer figuurlijke 

zin hebben de dingen vaak twee kanten. Er is bijvoorbeeld  het 
dubbele gezicht van de natuur: naast de stil makende schoonheid 
van bloemen, planten en landschappen is er het niets ontziende 
geweld van stormen en aardbevingen. De dierenwereld kent 
zijn tederheid en zijn wreedheid. In de mensenwereld is er op 
economisch en sociaal niveau een tweedeling in rijk en arm 
(een noordelijk en zuidelijk halfrond, ook in deze zin!), even 
duidelijk als schrijnend. Dat heeft helaas ook veel te maken - op 
moreel niveau - met de gelijktijdige aanwezigheid in de wereld 
van goed en kwaad.

Toch zou niemand vandaag nog de mensheid als zodanig 
in goeden en kwaden willen verdelen. De scheiding 
tussen het licht en het donker loopt niet tussen ons in, 

maar dwars door ieders eigen hart: er is een gedeelte van onszelf 
dat is toegekeerd naar wat waar en goed is, en er is een ander 
gedeelte dat daarvan is afgekeerd. De scheidingslijn tussen 
beiden, het schemergebied, is nooit voorgoed is vastgelegd, 
zolang wij nog op aarde zijn. Het zintuig waarmee wij die twee 
“helften” waarnemen, zou je “het geweten” kunnen noemen. 
Het geweten stuurt ons als een kompas ook telkens de kant van 
het licht uit.
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christenen bewonen dezelfde aarde als ieder ander 
mens. Zij ontkomen niet aan de afwisseling van dag 
en nacht. En zij ontkomen evenmin aan de ervaring 

van goed en kwaad, ook in hun eigen hart. Ook hun gelaat 
kent een lichte en een donkere kant. Zelfs een sint Paulus heeft 
met die tweeslachtigheid geworsteld, hij heeft geleden onder 
die niet-overeenstemming tussen zijn denken en zijn doen (zie 
rom 7). Hij heeft zich afgevraagd hoe hij met die ondraaglijke 
spanning tussen de lichte en de donkere kant van zijn wezen 
moest omgaan. Uit eigen kracht kon hij zich daarin niet staande 
houden, laat staan zich ervan bevrijden. Alleen de liefde van 
god zoals die in christus zichtbaar geworden was, en door de 
Heilige geest werkzaam in onze wereld, bood hem zekerheid en 
beschutting (zie rom 8).

De Vader laat de zon opgaan over slechten en goeden en 
laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen 
(Mt 5,45). bij Hem, de Vader der hemellichten, is geen 

afwisseling of verduistering door omwenteling (jak 1,17). voor 
wie kinderen van deze vader zijn, kinderen van Zijn geslacht 
(Act 17, 27-28), gebeurt er iets nieuws. voor hen wordt de 
natuurnoodzakelijke opeenvolging van dag en nacht, van 
vreugde en verdriet, en zelfs de feitelijk onontkoombare ervaring 
van goed en kwaad, tot een heilzaam ritme: geen fatale kringloop, 
maar met vallen en opstaan een geleidelijke opgang naar het 
onvergankelijke licht. Het kwaad en de chaos zijn niet het einde. 
Het werd avond en morgen: de dag en het licht zullen het laatste 
woord hebben. niet de gebrokenheid, maar de verloste gaafheid 
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en eenheid zal het kenmerk zijn van het nieuwe, altijddurende 
verbond tussen god en mens. Dat is de tweede schepping. Dat 
vervult het hart met nog meer verwondering en dankbaarheid 
dan zelfs de grootste wonderen van de eerste schepping.

Uit het leven van de gemeenschap

Onze gemeenschap voelt zich op dit moment gegroeid. 
Er zijn nieuwe en jonge krachten bijgekomen. Dat 
betekent veel voor ons allemaal. Het is alsof de zorg 

om de toekomst ineens even minder zwaar is gaan wegen. 
Het dagelijkse leven wordt door meer handen gedragen en 
taken worden verlicht. Ons koor is weer voller geworden, in 
aantal en in stemmen. Wij hebben momenteel twee broeders 
uit Keur Moussa (senegal) in ons midden, en een broeder uit 
clear creek, een abdij in Oklahoma (vs), alle drie van onze 
congregatie van solesmes. Mag 
ik deze medebroeders aan U 
voorstellen?

Fr. Epiphane n’Tab (37 
jaar) maakt deel uit van 
de communiteit van saint-

joseph, in séguéya (guinée 
conakry), een stichting van Keur 
Moussa. Hij stapte op 5 oktober 
2011 uit het vliegtuig met een kora   
- een soort senegalese harp met 21 
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snaren -  onder de arm, en al heel snel na aankomst is hij met dat 
mooie instrument onze completen gaan begeleiden. Hij vervult 
verder taken als zanger  en acoliet. Hij neemt een belangrijk deel 
van de ziekenzorg waar voor fr. john goossens en brengt als kok 
regelmatig de senegalese keuken op onze tafel, naast de gewone 
degelijke Hollands kost. Hij was ons door zijn abt aanvankelijk 
uitgeleend voor twee jaar, maar de omstandigheden maakten 
het mogelijk daar nog een derde jaar aan toe te voegen. Eind 
2014, begin 2015 zal fr. Epiphane terugkeren naar zijn eigen 
gemeenschap. Hij zegt dat hij veel van ons geleerd heeft, en niet 
alleen nederlands.

Pater léon-Marie cisse (45 
jaar), monnik van  Keur 
Moussa, had daar enkele 

jaren de zware taak van kellenaar 
vervuld. Op verzoek van zijn abt 
is hij zijn broeders in vaals twee 
jaar komen helpen. nu, dat heeft 
hij geweten. Op zaterdag 12 april 
‘s morgens kwam hij bij ons aan 
en vanaf de vespers van diezelfde 
dag, de Eerste vespers van 
Palmzondag, was hij al meteen in 
functie als koster. Eenmaal wat meer gewend geraakt, is hij met 
de hulp van p. Martin Werry, de boekbinderij weer tot leven 
aan het brengen. Hij zou zich graag zo vlug mogelijk goed in het 
nederlands willen uitdrukken en doet daar veel moeite voor.
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Dit laatste geldt ook voor 
p. josé María lagos (37 
jaar), monnik van clear 

creek (Oklahoma, vs). Op het 
feest van de Opdracht des Heren, 
2 februari, tevens de “Dag van het 
godgewijde leven”, heb ik een 
verzoek gedaan aan de abt van 
clear creek, Dom Anderson, om 
onze klein geworden gemeenschap 
te hulp te komen. De abt en zijn 
gemeenschap hebben bijzonder 
welwillend op ons verzoek gereageerd, al zijn hun concrete 
mogelijkheden om hulp te bieden beperkt. niettemin, precies 
drie maanden later is p. josé bij ons aangekomen. Hij leert 
nederlands, verzorgt onze zieken met veel zorg, en heeft alles 
wat met elektriciteit, geluidsinstallatie enz. te maken heeft 
onder zijn hoede gekregen. Over de duur van zijn verblijf bij ons 
is momenteel nog geen duidelijkheid. Hij blijft in ieder geval 
nog tot november.

Andere broeders in sint benedictus waren korter te gast. 
In de maand mei hebben twee Franse abten ons bezocht. 
Op het feest van de heilige abten van cluny, maandag 

11 mei, Dom louis Marie de geyer van de abdij sainte-
Madeleine (le barroux). Hij was in nederland op uitnodiging 
van de vereniging voor latijnse liturgie. Enkele dagen later 
bezocht ons Dom jean Pateau, abt van de abdij notre-Dame  
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te Fontgombault, samen met de prior-administrator en een 
monnik van de abdij saint-Paul te Wisques (de abdij die via 
de sint-Paulus-abdij te Oosterhout “grootmoeder” is van onze). 
Zij waren op reis langs enkele nederlandse kloosters die uit 
solesmes zijn voortgekomen. De monnik die zijn abt en zijn 
prior vergezelde, p. benoît-joseph schreurs, is degene die al 
jarenlang de Franse vertaling verzorgt van onze vriendenbrief 

U heeft onlangs de uitnodiging ontvangen voor onze 
jaarlijkse vriendendag. Het zal goed zijn U te 
ontmoeten in de namiddag van zaterdag 23 augustus. 

De ontmoeting zal verlopen volgens het beproefde patroon: 
eerst een welkomstwoord van onze voorzitter, de heer stef-
jan Willard, dan een voordracht (die het vriendenbestuur 
ditmaal aan mij heeft toevertrouwd) en tenslotte een tijd van 
samenzijn tot aan de vespers van 17 uur. In mijn voordracht zal 
ik aandacht besteden aan de apostolische exhortatie van paus 
Franciscus (gedateerd op 24 november 2013) en wat sommige 
van zijn gedachten voor ons kunnen betekenen.

Pauselijke en kerkelijke documenten zijn niet zo 
gemakkelijk voor iedereen verkrijgbaar. En meestal 
zijn zij ook niet zo gemakkelijk leesbaar. Ik geloof 

dat de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de 
vreugde van het evangelie, waarover wij het op 23 augustus 
zullen hebben, op beide punten een uitzondering maakt.  
De nederlandse tekst kunt U bijvoorbeeld vinden op internet: 
www.rkkerk.nl of www.rkdocumenten.nl. In boekvorm is zij te 
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rabobank IbAn: nl85 rAbO 0155 6011 72

(bIc: rAbOnl2U)
abdij@benedictusberg.nl

Indien u deze brief op een andere manier wilt ontvangen, laat u ons dat 
alstublieft weten door uw e-mail adres of uw postadres aan ons door te geven.

+fr. Adr. lenglet, 

Abdij sint-benedictusberg, vaals

bestellen bij het bisdom breda: veemarktstraat 48, 4811 ZH breda.  
De stijl van de exhortatie is zeker niet “curiaal”, eerder heel 
persoonlijk en direct. Ik wil graag besluiten met de eerste zinnen 
eruit aan te halen: De vreugde van het evangelie vervult het hart 
en het leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden 
door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de 
innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus wordt de vreugde altijd 
geboren en herboren (Eg nr. 1).
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