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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Terwijl de seizoenen een gegeven zijn van de natuur, 
is het liturgisch jaar een gegeven van de Kerk. De 
veertigdagentijd wordt aan ons gegeven door de grote 

gemeenschap van alle christengelovigen vóór ons. Het geschenk 
van deze tijd van boete en bekering bereidt de Kerk voor op 
de Goede Week en op Pasen. Pasen is een geschenk van God 
aan de wereld, een geschenk dat ons bereikt door het getuigenis 
van de Apostelen heen, opnieuw dus een gave aan ons door 
middel van de Kerk vóór ons en mét ons. Het licht van Pasen 
straalt uit over vijftig dagen. De liturgie van de Paastijd, met zijn 
rijkdom van gebaren, woorden en gezangen, heeft zich ontwikkeld 
in de geloofsgemeenschap van de Kerk in de eerste eeuwen, en is 
– van eeuw tot eeuw verrijkt – tot ons gekomen. Sinds Pinksteren 
wordt Christus verkondigd aan de hele wereld, door de twaalf 
apostelen en door alle gelovigen in hun voetspoor, die samen de 
Kerk zijn. 
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Kortom: hoe komen wij aan deze gunstige tijd, de tijd 
van het heil die wij nu vieren? Hoe komen wij aan de 
boodschap van de verrijzenis? Hoe bereikt de gave van 

de Heilige Geest ons vandaag op de plaats waar wij hier en nu 
leven? Hoe komen die goede gaven anders tot ons dan vanuit 
en doorheen de twintig eeuwen omvattende gemeenschap van 
christengelovigen, die wij beschouwen als onze Moeder, vanuit 
de Heilige Kerk? En wij zijn vrij ze te ontvangen of niet.

Ik zou U in deze brief graag willen schrijven over mijn geloof 
in en mijn liefde voor deze Kerk. Ik dank alles aan haar: 
de aanwezigheid van Christus in Zijn Woord en in Zijn 

sacramenten, het leven van Christus in ons, de liturgie, de 
rijkdom van 20 eeuwen gelovig leven, denken en na-denken. De 
Kerk is voor de christen, en a fortiori voor de monnik, de grond 
van zijn bestaan. Zij ontsluit de zin van het bestaan. Monniken 
putten hun leven uit het hart van de Kerk. Monniken ervaren 
hun leven als een roeping om te leven in het hart van de naar 
verlossing reikhalzende mensheid, die de Kerk van Christus is. 
De Kerk is voor hen veel meer dan wat er gewoonlijk van die 
Kerk in de openbaarheid verschijnt. Dat is maar een heel klein 
onderdeel, al is het ook het meest zichtbare en vaak ook het 
meest sensationele. 

De Kerk waarvan ik houd, is veel meer dan wat wij 
ervan zien en horen. Wat wij onze Moeder de heilige 
Kerk noemen, is voor mij een levensvoorwaarde. 

Zij is niet te scheiden van mijn leven, niet te scheiden van het 
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bestaan van de hele werkelijkheid zelfs. Mijn geloof in God 
de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde (aldus ons 
Credo), vertelt mij dat deze Vader een huisgezin om zich heen 
verzamelt, uiteindelijk heel het mensdom. Mijn geloof vertelt 
over Jezus Christus, die tot het uiterste toe aan de mensheid de 
onvoorwaardelijke liefde van deze Vader toont. En mijn geloof 
leert mij dat de Heilige Geest alle mensen die de Vader tot Zich 
trekt, bij elkaar brengt in de geloofsgemeenschap van de ene, 
heilige, katholieke en apostolische Kerk. Dat deze gemeenschap 
van de Kerk tegelijk een gemeenschap van mensen blijft, met 
zwakheden en zonden van allerlei aard: dat hoeven wij niet te 
geloven, dat is dagelijkse ervaring. Het wonderlijke is nu juist 
dat er meer is dan dat.

De ruimte van de Kerk is altijd vruchtbare grond geweest 
voor bijvoorbeeld muziek, architectuur, literatuur, 
schilderkunst. Mozart en Bach, de romaanse en 

gotische bouwkunst of de Beierse barok, Dante, de etsen van 
Rembrandt:  er zijn voorbeelden te over. In de ruimte van de Kerk 
zijn economieën, wetenschappen, beschavingen opgebloeid. 
Ook dat hoort bij de menselijke kant van de Kerk. Maar zij zijn 
niet haar bestaansreden. Het is niet daarom in de eerste plaats, 
dat de Kerk mij dierbaar en belangrijk is.

Er is meer. Christus zelf houdt van Zijn Kerk – Hij heeft 
zich voor haar gegeven . Zou ik daarbij achter kunnen 
blijven? In dezelfde ademtocht houd ook ik van de Kerk, 

bovendien omdat de Kerk van de mensen houdt. In zekere zin 
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ís de Kerk de mens. Ik houd van de mensen, omdat zij allemaal 
Gods kinderen zijn. De weg van de Kerk, met een bekend 
woord van de zalige Joannes Paulus II, is de weg van de mens. 
De weg van de mens naar God is de weg van de Kerk. De 
wereldgeschiedenis is vol van ontelbare naamloze mannen en 
vrouwen, die hun land en hun familie verlaten hebben om de 
armsten der armen te gaan helpen. Dat is de Kerk. Maar even 
ontelbare mannen en vrouwen, hebben bij Christus hun kracht 
gevonden om eenvoudig in hun eigen verborgen omgeving op 
een heldhaftige manier te leven uit de liefde voor de ander. Dat 
is de Kerk in onze huizen, in onze maatschappij en in onze 
kloosters. Maar ook zij, die dat deden zonder Christus te (er)
kennen, zij zijn ledematen van Gods familie die wij de Kerk 
noemen. Nergens op aarde en in de geschiedenis wordt er iets 
goeds verricht, of het is vanuit Christus, het is een gave van 
Christus aan de mensheid die daardoor Zijn Kerk wordt. Het 
gebeurt allemaal uit de kracht van Zijn verrijzenis. Het gaat de 
Kerk niet om haar zelf, maar enkel om door haar leven naar 
Christus’ goedheid te verwijzen en die te verheerlijken.  

De Kerk is de gemeenschap van de gelovigen, die het 
geloof in de verrijzenis van Christus sinds Pinksteren 
door-denkt en door-geeft. Zij doet dat zonder 

zelfverheffing: de eersten al van de Apostelen, Petrus en Paulus, 
wisten tot welk ongeloof en tot welke zonde zij in staat waren. 
Christus heeft Zijn leerlingen trouwens al gezegd, dat zij zonder 
Hem niets kunnen. Zij leven uit Zijn barmhartigheid. Over onze 
menselijke zwakheid verwonderen wij ons niet. Waar wij ons wel 
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over kunnen verwonderen is, dat mensen uit liefde tot Christus 
zonder angst hun dood tegemoet kunnen gaan. Het geloof van 
de Kerk stelt hen daartoe in staat. De geschiedenis van de Kerk 
heeft laten zien dat mannen, vrouwen, kinderen, hun geloof 
in Christus’ verrijzenis met hun bloed konden bezegelen, mét 
Christus uit liefde hun leven konden geven. Misschien zijn dit 
zelfs de belangrijkste momenten in het leven van de Kerk, daar 
waar wij kunnen sterven voor en met onze Heer. Wij hoeven 
er niet bang voor te zijn. Want uit Zijn dood en verrijzenis zijn 
wij tot een nieuw leven geboren, en wel in het doopsel dank zij 
onze Moeder de Heilige Kerk. Wat hebben wij anders te vieren 
met Pasen?

Uit het leven van de gemeenschap

De redactie van de vorige vriendenbrief was al ver 
gevorderd, toen wij voor de vierde maal in 2011 
afscheid moesten nemen van een medebroeder. Op 

24 november overleed, na een kort verblijf in het ziekenhuis te 
Heerlen, pater Joop Burkunk. Hij was op 20 mei 1923 geboren 
te Amsterdam. Op 25 januari 1946 had hij zijn monastieke 
geloften afgelegd in de Sint Paulus-abdij te Oosterhout. Maar na 
zijn priesterwijding aldaar werd hij eind december 1951 naar de 
pas herstichtte abdij Sint Benedictusberg gezonden. Hij was in 
onze gemeenschap een waardevolle en trouwe kracht. Jarenlang 
bracht hij de aankomende monniken, d.w.z. bijna de hele 
communiteit zoals die nu is, de liefde bij voor de Heilige Schrift. 
Hij had meer dan 40 jaar een keurig geordende linnenkamer 
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onder zijn hoede. Ondanks zijn fragiele gezondheid had pater 
Joop stevig de leiding over alle praktische werkzaamheden in 
huis. Hij was de man die taken verdeelde en in de oogsttijd 
de communiteit aan de gezamenlijke groenteschoonmaak zette. 
Hij maakte een begin met het verzamelen van afbeeldingen bij 
de Heilige Schrift en breidde die uit tot een platencollectie met 
honderdduizenden items. Hij hield ervan Gods lof te zingen. Nu 
verwacht hij, als zestiende in de rij, op ons kerkhof de verrijzenis 
op de laatste dag.

In een andere vriendenbrief van het afgelopen jaar heb ik U 
geschreven over onze medebroeder fr. Andreas Laudy. Sinds 
het begin van deze vastentijd verblijft hij in de gemeenschap 

van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem. Onze medebroeder 
uit Senegal, fr. Epiphane, is in de laatste vijf maanden verder 
in onze gemeenschap geïntegreerd geraakt. Sinds Kerstmis 
begeleidt hij de psalmodie van de Completen met het getokkel 
van zijn kora, een soort Senegalese harp. Dat brengt een 
heel nieuw muzikaal accent in ons koorgebed binnen. Ons 
Nederlands probeert hij stap voor stap beter te volgen, geholpen 
door de lessen die hij bijna dagelijks krijgt van p. Lucas Vossen. 
En wij leren tussendoor van hem ook wat Frans bij.

Het bestuur van de Vriendenkring heeft me gevraagd 
U mee te delen, dat de Vriendendag dit jaar niet in 
de periode van eind mei – begin juni zal worden 

gehouden, maar pas na de zomervakantie, en wel op zaterdag 1 
september aanstaande. Ook in 2011 hebben wij de Vriendendag 
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in de na-zomer gehad, en dat bleek op een aantal punten goed te 
bevallen. Kunt U er mee instemmen dat wij daar een gewoonte 
van maken? Tegen die tijd ontvangt U vanzelfsprekend een 
uitnodiging.

De veertigdagentijd zijn wij begonnen met de 
vierjaarlijkse canonieke visitatie. In opdracht van 
de president van onze Congregatie van Solesmes, 

Dom Philippe Dupont, hebben twee abten ons bezocht en 
met ieder van ons gesprekken gevoerd over het leven zoals wij 
dat in feite leiden en zoals wij dat zouden willen leiden. Dom 
André Laberge van de abdij Saint-Benoît-du-Lac (Canada) en 
Dom Gerard Mathijsen van de Sint Adelbertsabdij in Egmond 
hebben ons deze goede dienst bewezen. Aan ons nu de taak 
om, na deze krachtige bemoediging, met hun broederlijke raad 
metterdaad aan de slag te gaan.

Het verlangen van ons hart snelt nu al vooruit naar 
de laatste dagen van de Goede Week, die deze 
veertigdaagse vasten zullen gaan voltooien. Wij 

zullen die dagen uiteraard heel graag samen met onze oblaten 
en vrienden vieren, ook in de liturgie. De bijzondere liturgische 
vieringen vinden op de volgende tijden plaats. De Heilige Mis 
van het Avondmaal des Heren vieren wij op Witte Donderdag 5 
april om 17.30 uur. Het Lijden des Heren wordt herdacht in de 
plechtigheid van Goede Vrijdag 6 april om 15 uur. De Paaswake 
begint op zaterdagavond 7 april om 22.30 uur. 
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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

Als er één moment in het jaar is waarop de Kerk van 
Christus helemaal zichzelf en bij zichzelf is, dan is het 
wel van Witte Donderdagavond tot en met Pasen. Dat 

wil dus zeggen, dat wij het zelf zijn die in die dagen als mens, 
als monnik en als christen helemaal tot onszelf komen, tot Gods 
glorie. Wij bidden dat dit Pasen de wereld en de schepping mag 
vernieuwen, vanuit de diepte van het menselijk hart, vanuit 
Gods Hart. Ik wens U allen een Zalig Pasen.


