
maart 2015

Dierbare Oblaten en Vrienden,

Enkele gedachten voor deze Vriendenbrief waren al in me aan 
het rijpen, toen wij op maandagmorgen 9 februari jongstleden 
werden opgeschrikt door het bericht dat onze vorige Vader 

Abt, Dom Nicolaas de Wolf, overleden was. Dom de Wolf verbleef 
sinds meer dan achttien jaar niet meer in onze gemeenschap. Toch is 
zijn heengaan voor ons een ingrijpende gebeurtenis geweest. Deze, 
wat kortere, Vriendenbrief zal ditmaal aan hem gewijd zijn.

Nico de Wolf werd geboren te Voorhout, als de vijfde van 
zeven kinderen, op 16 juli 1931, feest van Onze Lieve 
Vrouw van der Berg Karmel. Na zijn middelbare school 

studeerde hij korte tijd medicijnen in Leiden, maar werd in 1952 
Benedictijn in de Sint Paulusabdij te Oosterhout, waar hij op 
Hemelvaartsdag, 27 mei 1954, professie deed. Op 19 december 1959 
werd hij daar priester gewijd. In de jaren 1960-1963 studeerde hij 
theologie te Nijmegen bij prof. E. Schillebeeckx. In diezelfde jaren 
kwamen abten en afgevaardigden van de Nederlandse Benedictijnse 
kloosters regelmatig bij elkaar om een Nederlandse Benedictijnse 
congregatie voor te bereiden. Zo was p. Nico de Wolf ook eens in 
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Vaals en leerde onze communiteit deze jonge en enthousiaste monnik  
kennen. Op 29 november 1964 koos het kapittel van onze abdij hem 
tot haar abt. Wegens zijn jeugdige leeftijd - de gekozene was pas 33 
jaar - moest de keuze aan rome ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Op 8 december, feest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 
werd de keuze bevestigd. Op 30 januari 1965 ontving hij de abtszegen 
uit handen van de bisschop van ‘s Hertogenbosch, Mgr. j. Bluijssen, 
daar onze bisschop, Mgr. P. Moors, wegens ziekte verhinderd was.

Onder het bestuur van Vader Abt de Wolf werd de abdijkerk 
gebouwd. Op zaterdag 4 mei 1968 werd deze gewijd onder 
het patronaat van de Moeder gods. In dezelfde maand 

besloot het kapittel van onze abdij om deel uit te blijven maken van 
de congregatie van Solesmes. 25 jaar lang zou Vader Abt de Wolf een 
van de raadsleden worden van de abt van Solesmes. Hij ging ons voor, 
toen wij in de stormachtige jaren ‘70 onze koers moesten bepalen. Hij 
liet zijn stem horen op diocesaan, nationaal en internationaal niveau. 
Hij werd door velen gezien als een rots in de branding. Hij was geliefd 
om zijn aimabele en ongekunstelde omgang met de mensen. 

Intussen had Vader Abt Nicolaas zich sterk geëngageerd op het 
gebied van de Maria-verering. Daartoe behoorde het project 
om in Duitsland een klooster te stichten volgens de traditie van 

Solesmes. Nadat Vader Abt de Wolf zijn ambt in 1996 had neergelegd, 
heeft hij zich daar, bij Onze Lieve Vrouw van gräfinthal (Saarland), 
teruggetrokken. 18 jaar heeft hij er met twee medebroeders een 
heel eenvoudig monastiek leven geleid. Na enkele jaren gaf hij te 
kennen toch het liefst naar zijn abdij in Vaals terug te willen keren, 
maar zijn verantwoordelijkheidsbesef en zijn liefde voor de stille 
plek van gräfinthal weerhielden hem daarvan. Intussen begon zijn 
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lichamelijke, en later ook zijn mentale gezondheid te verslechteren. 
Op voorbeeldige wijze werd hij door zijn broeders verpleegd. Na een 
zwaar en langdurig ziekbed is hij op maandagmorgen 9 februari in 
de Heer ontslapen. 

Vader Abt de Wolf is een van de belangrijkste instrumenten 
geweest, door wie onze gemeenschap haar specifieke 
kenmerken heeft gekregen. 32 jaar is hij onze abt geweest. 

Op deze Sint Benedictusberg heeft hij met ons geleefd, gewerkt, 
gebeden. Hij heeft zijn beste krachten aan onze gemeenschap 
gegeven. Onder zijn abbatiaat is onze abdijkerk gebouwd en zijn in 
1986 de abdijgebouwen voltooid. Maar ook en vooral heeft hij ons 
weten te binden aan de universele katholieke Kerk van alle tijden en 
plaatsen, door de viering van de liturgie volgens Vaticanum II, en 
door het leven volgens de regel van sint Benedictus, in het voetspoor 
van Dom guéranger en de vaderen van Solesmes. Daarvoor zijn wij 
hem blijvend dankbaarheid verschuldigd.

De uitvaart van Dom de Wolf vond plaats op zondag 15 
februari te gräfinthal. Op zaterdag 21 februari vierden wij 
in onze abdijkerk een H. Mis van requiem. Het begin van 

de veertigdagentijd is vanzelfsprekend sterk getekend geweest door 
dit afscheid. Maar een afscheid is voor ons, gelovige mensen, nooit 
een definitief einde. Wij zien uit naar het “eeuwige Pasen” dat ons 
weer met elkaar zal verenigen.

Onze jaarlijkse Paasviering loopt daarop vooruit. Op Witte 
Donderdag 2 april beginnen wij de Heilige Drie Dagen 
van het lijden en de verrijzenis van de Heer met de Heilige 

Mis van het laatste Avondmaal om 17.30 uur. Op goede Vrijdag 
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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

gedenken wij het Lijden van de Heer met de plechtigheid van 15 
uur. De Paaswake begint op zaterdagavond 4 april om 22.30 uur. 
Op Paaszondag is de Hoogmis van Pasen op de gewone tijd, om  
9. 30 uur.

Wij wensen met heel ons hart dat de boodschap van 
Pasen ook uw hart zal bereiken en verwarmen, en dat 
u allen in onze verrezen Heer de volle “vreugde van het 

evangelie” zult vinden.
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