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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Het ligt voor de hand om deze laatste weken en dagen 
van het jaar af te tellen met de maat van “zoveel 
weken voor Kerstmis”. Even voor de hand ligt het om 

de eerste weken en dagen van het volgende jaar te tellen met 
de maat van “zoveel weken na Kerstmis”. Wij doen daarmee in 
het klein, wat in de grote geschiedenis algemeen gebruikelijk 
geworden is, om namelijk de jaren en eeuwen te tellen “voor 
Christus” en “na Christus”.  In onze jaartelling is de geboorte 
van Christus het keerpunt. Hoe zijn wij daartoe gekomen? 
Een tijdgenoot van Sint Benedictus, Dionysius de Kleine, een 
monnik uit Scythië (een landstreek in het huidige Roemenië 
en Bulgarije), berekende in de zesde eeuw voor het eerst de 
gebeurtenissen van de profane en religieuze geschiedenis in 
relatie tot de geboorte van Christus, terugrekenend in de tijd 
voor Christus, of vooruitrekenend vanaf Christus (dat hij zich 
daarbij enkele jaren vergiste, doet hier niet ter zake). Het duurde 
nog twee eeuwen voordat zijn jaartelling enigszins invloed op de 
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geschiedschrijving kreeg. Zij is, naast andere jaartellingen, zoals 
de joodse, de islamitische of de Chinese, wel de meest gebruikte 
geworden.

De Europese beschaving, waarvan het christendom de 
belangrijkste streng vormt en in de stroom waarvan 
wij nog steeds staan, had alle reden om de geboorte 

van Christus als een keerpunt te beschouwen. Het christelijk 
geloof zag en ziet in de geboorte van Christus een gebeurtenis 
die de wereld fundamenteel verandert. De geboorte van Christus 
is een omslag geweest, een ommekeer die diepe en onuitwisbare 
sporen heeft nagelaten in onze wereld. Geen andere mens heeft 
door zijn geboorte zo’n grote invloed gehad op de menselijke 
samenleving. Je hoeft geen christen te zijn om dat te zien. Zelfs de 
seculiere postmoderne maatschappij waarin wij leven en die zich 
in zoveel opzichten niet als “christelijk” wil beschouwen, dankt 
zijn mooiste waarden aan het nieuwe mens- en wereldbeeld dat 
zijn aanvang kreeg met het optreden van Jezus van Nazareth, 
van Hem die de gelovigen als “Heer en Christus” belijden. 

Juist het geloof in de Menswording van de Zoon van God, 
zoals wij christenen dat belijden, heeft meer dan wat 
ook bijgedragen tot de erkenning van de onaantastbare 

waardigheid en autonomie van iedere menselijke persoon. Als 
God is mens geworden, hoe kan dan de mens zichzelf of een ander 
gering achten? Als God de mens niet heeft gediscrimineerd door 
zelf een van ons te worden, zouden wij dan het recht hebben 
anderen buiten te sluiten? Als God zulke mensonwaardige 
omstandigheden voor Zijn geboorte heeft gekozen, - zo 
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idyllisch was Bethlehem niet, maar God-waardig genoeg!, - hoe 
kunnen wij dan nog welke menselijke levenssituatie dan ook als 
“mensonwaardig” beschouwen? Als Christus een onmenselijk 
lijden en sterven heeft aanvaard, blijft er dan nog wel grond 
over om welk lijden dan ook af te wijzen? Is het niet ongerijmd, 
- of is het juist een prikkel die tot bezinning uitdaagt? - dat 
de christelijke jaartelling wereldwijd voortduurt, terwijl tegelijk 
op zoveel plaatsen het wereld- en mensbeeld voorbijgaat aan de 
diepgaande ommekeer die Christus’ Menswording gebracht 
heeft, of die zelfs ontkent? Wat is er van de waardigheid van de 
mens, kind, man en vrouw, geworden?

Om onze gebruikelijke jaartelling enerzijds en het 
mensbeeld anderzijds dat vandaag de politiek, de 
ethiek, de economie, de cultuur, enz. beheerst, 

weer met elkaar in overeenstemming te brengen, wat zou er 
dan moeten veranderen? Een nieuwe jaartelling aannemen? 
Pogingen daartoe, door totalitaire regimes ingevoerd, zijn 
meestal van korte duur geweest. Dan liever het mensbeeld van 
het huidige openbare leven veranderen? Dat schijnt onbegonnen 
werk te zijn;  daar schijnt zich alles tegen te verzetten. En toch: 
zou het mensbeeld van vandaag, maakbaar, relativerend, wel zo’n 
lang leven beschoren zijn? Zou dat werkelijk toekomst hebben? Is het 
wel zo mens-vriendelijk als het zich voordoet? De symptomen van 
“globale onverschilligheid” (paus Franciscus)  met zoveel dood in hun 
voetspoor, doen het tegendeel vermoeden. Zou het mensbeeld dat 
Christus met Zijn geboorte en leven verkondigt, niet veel duurzamer 
zijn en toch misschien weer, na veel lijden, de overhand krijgen?
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Met Kerstmis in het vooruitzicht en met Jezus’ 
verkondiging van de grootheid van de mens in 
hoofd en hart zouden wij, christenen, in ieder geval 

kunnen proberen om mensen te zijn die werkelijk leven in de 
tijd “na Christus”. Niet in de zin dat wij Christus achter ons 
hebben gelaten, ook niet alleen om de jaren te tellen vanaf Zijn 
geboorte, maar om onze hele denk- en leefwijze van binnenuit 
te laten bepalen door Hem en door Zijn boodschap over de 
mens. En om met onoverwinnelijk vertrouwen in het jaar des 
Heren 2014 deze goede boodschap aan onze wereld te brengen.

Begin september hebben wij de jaarlijkse bijeenkomst 
met onze Vrienden gehad. De voorzitter van onze 
Vriendenkring, de heer Frans Cortenraad, heeft in zijn 

begroetingstoespraakje aangekondigd dat hij op grond van 
persoonlijke omstandigheden zijn taak als voorzitter verlangt 
te beëindigen. In de beperkte kring van het bestuur hebben 
wij dit afscheid “beklonken”. In deze Vriendenbrief wil ik 
nog eens met grote overtuiging mijn en onze dankbaarheid 
uitspreken voor wat de heer Cortenraad in de ruim twaalf jaar 
van zijn voorzitterschap voor de Vrienden gedaan heeft. Zijn 
betrokkenheid en geestdrift, zijn stimulerende en genereuze 
gebaren, hebben de leden van het Vriendenbestuur geïnspireerd. 
Zij hebben hun stempel gedrukt op de jaarlijkse bijeenkomsten, 
en onze Vrienden tot een groter gevoel van verbondenheid en 
verantwoordelijkheid gebracht.
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Ook de heer Roel Pijsel wilde, na ruim elf jaar bestuurslid 
geweest te zijn, zijn plaats aan een ander afstaan. 
Zijn daadwerkelijke en creatieve inzet heeft veel 

bijgedragen tot de uitbreiding van onze levende Vriendenkring. 
Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor alle tijd, aandacht en zorg 
die hij aan de abdij en haar uitstraling gewijd heeft.

Intussen zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. 
De heer Stef-Jan Willard uit Vught is bereid gevonden om 
het voorzitterschap op zich te nemen. De heer Paul Vaessen 

uit Hulsberg en mevrouw Inge van Beek-Roosen uit Maastricht 
zullen beiden zitting nemen in het bestuur. Met een team van zes 
toegewijde Vrienden zal het de komende jaren zeker aangenaam 
en effectief samenwerken worden.

In zijn voordracht op de Vriendendag heeft Pater Prior een 
persoonlijk getuigenis gegeven over wat geloof voor een 
mensenleven kan betekenen. Hij liet zien dat wij  de grote 

waarde van het geloof pas ten volle beseffen als we bedenken wat 
het betekent om niet te geloven. De ongelovige mens moet leven in 
een wereld zonder geborgenheid of houvast, als een naakte aap, 
eenzaam in een lege kosmische ruimte. Een onbeduidend stofje in 
het heelal. Steeds meer mensen ervaren hun leven als zin-loos en 
waarde-loos. Wat kan betekenis aan ons leven geven? Alleen iets of 
iemand (Iemand) die ons overstijgt, kan dat: een God die ons nabij 
is. Hij geeft ons leven zin en betekenis en zonder Hem is het leven 
niet waard om geleefd te worden. Hij geeft ons leven zin, want Hij 
geeft ons het leven. In plaats van het leven te grijpen en in eigen 
hand te houden, mogen we het ontvangen uit Zijn hand. Het leven 
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als geschenk doet ons ook de wereld om ons heen respecteren. We 
krijgen oog voor de schoonheid van de schepping en de schepselen. 
Geloven betekent voor mij ten diepste beseffen dat God mij nabij is, 
dat de wereld Zijn schepping is en dat ik het leven elk ogenblik mag 
ontvangen. Het leven is geen bezit, maar een geschenk. Dit besef is 
bevrijdend, want het leven, mijn leven is niet meer mijn project dat 
ik moet plannen, manipuleren, controleren. Het leven wordt mij 
gegeven zodat ik mag leven; het is mij vergund; het is mij gegund.  

Uit het leven van de gemeenschap

De abt van de abdij in Keur Moussa (Senegal) heeft zich 
verzekerd van onze grote broederlijke dankbaarheid 
door zijn fr. Épiphane voor een laatste (derde) jaar aan 

onze gemeenschap af te staan. Vanaf januari 2014 heeft hij ons 
nog een tweede toegezegd: fr. Léon-Marie, voor de tijd van drie 
jaar. Die uitdrukking van solidariteit tussen onze kloosters is 
reden tot vreugde en vertrouwen. Wij van onze kant proberen 
die solidariteit te tonen door onze broeders in Afrika financieel 
enigszins ter zijde te staan. Fr. Épiphane is een belangrijke kracht 
in onze gemeenschap geworden, als cantor (en kora-speler), als 
kok, en vooral ook als verzorger van fr. John Goossens (77 jr), 
onze vroegere portier, die uiterst hulpbehoevend geworden is.

Pater Pieter Roose (87 jr) heeft in het afgelopen jaar 
krachten moeten inleveren. Maar sinds hij een aangepast 
regiem volgt, waarbij hij enkel nog in de Hoogmis komt 

en de rest van de tijd doorbrengt in zijn eigen kamer, voelt hij zich 
stukken beter. Ook p. Lucas Vossen (80 jr) kan zich alleen nog 
maar in de Hoogmis en aan de maaltijden bij de gemeenschap 
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voegen. U begrijpt dat de zorg voor onze oudere medebroeders 
het leven van de gemeenschap sterk mede-bepaalt.

Het doet U en ons natuurlijk veel pijn en verdriet dat 
nieuwe roepingen uitblijven, en dat onze gemeenschap 
al maar kleiner wordt (en niet alleen de onze!). Er 

wordt in deze tijd des te meer vertrouwen van ons allemaal 
gevraagd, ook gezien de algehele situatie in Kerk en wereld. 
Eén van ons, p. Marc Loriaux, heeft het verlangen te kennen 
gegeven om elders een sabbatjaar te mogen doorbrengen. Hij 
zal vanaf begin december gaan wonen in een “kluis” bij de 
Trappistenabdij “Sion” te Diepenveen.

In de maand augustus, op de feestdag van sint Bernardus, 
hebben wij een hartelijk en broederlijk bezoek gebracht aan de 
Foculare-gemeenschap in Nieuwkuijk (NB). Die is gevestigd 

in de voormalige Cisterciënser abdij Mariënkroon aldaar. In 
de namiddag bezochten wij het Marianum in Vlijmen, een 
prachtige privé-collectie van Middeleeuwse Maria-sculpturen, 
bijeengebracht door de heer en mevrouw Huijbrechts. Vlak voor 
het begin van de Advent werd ons de jaarlijkse retraite gegeven 
door Mgr. dr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam. De 
retraite werd een beetje ingekort vanwege het ad-limina-bezoek 
van de Nederlandse bisschoppen, dat op 30 november moest 
beginnen.

Nog maar een paar dagen en dan zal het Kerstmis zijn. 
Op dinsdagavond 24 december zingen wij om 20.30 
uur de Metten van Kerstmis. Om 23 uur volgt de 

Nachtmis. Op Kerstdag zelf is er om 7.45 uur in de crypte een 
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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

H. Mis, de “herdersmis” of “Dageraadsmis”, en om 9.30 uur in 
de abdijkerk de Dagmis zoals normaal. Wij verheugen ons over 
iedereen, groot en klein, die deze grote geheimen van ons geloof 
met ons komt meevieren. Of dit Kerstfeest een keerpunt voor de 
wereld wordt, ligt niet binnen ons bereik. Maar eraan werken dat 
het voor de mens naast ons tot een keerpunt in zijn/haar leven 
wordt, tot een innige ontmoeting met Gods menslievendheid, - 
dat maakt het meteen ook voor onszelf tot een Zalig Kerstfeest.
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