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Dierbare Oblaten en Vrienden,

In de komende maand oktober zal in Rome een buitengewone 
bisschoppensynode gehouden worden, waarbij de jonge 
mensen van onze hedendaagse wereld in het middelpunt 

van de aandacht zullen staan. Daar het reglement van zo’n  
bisschoppensynode geen mogelijkheid biedt aan jongeren om 
er het woord te nemen, heeft paus Franciscus bedacht om in 
de afgelopen maand maart een zogenaamde pre-synode samen 
te roepen van meer dan 300 jonge mensen uit alle geledingen 
en milieus van de moderne maatschappij overal ter wereld. 
Zoals te voorzien – en ook de bedoeling - was, klonken daar de 
meest uiteenlopende meningen en verwachtingen ten aanzien 
van de Kerk. Paus Franciscus is niet bang voor verscheidenheid. 
Integendeel: hij is ervan overtuigd dat de Kerk alleen langs 
de weg van dialoog en ontmoeting kan onderscheiden wat de 
Heilige Geest tot haar te zeggen heeft. Ik denk dat wij daar 
ook allemaal onze plaats in hebben. Paus Franciscus daagt 
ons uit tot een reële verjonging van ons geloofsleven, van ons 
gebedsleven, van onze concrete levenswandel als christen. Voor 
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de nieuwe bloei van geloof en Kerk in onze streken, voor een 
levende overdracht van het altijd jonge geloof aan de volgende 
generatie, draagt ieder van ons een heel persoonlijke, en juist 
daardoor des te dringender verantwoordelijkheid.

Uit het leven van de gemeenschap

Een van de belangrijkste dagen van de voorbije maanden 
was voor ons wel vrijdag 4 mei. Op die dag hebben 
wij de vijftigste verjaardag gevierd van de wijding van 

onze abdijkerk door Mgr. P. Moors, bisschop van Roermond, 
in 1968. In de vorige vriendenbrief is al uitvoerig geschreven 
over de betekenis van een kerkgebouw, speciaal voor een 
monnikengemeenschap. In deze vriendenbrief kan ik U iets 
vertellen over de manier waarop wij het jubileum hebben 
voorbereid en gevierd. Het was een viering zonder ophef, maar wel 
met diepgang. Hoe onze Vrienden dit jubileum met ons hebben 
gevierd op zaterdag 12 mei, daarover zal de Nieuwsbrief van 
het Vriendenbestuur U wel informeren (www.benedictusberg.
nl/geroepen_nieuwsagendavandevrienden.html).

Wij hebben dit gouden jubileum een jaar lang op 
verschillende terreinen voorbereid. In de twaalf 
maanden tussen mei 2017 en 2018 hebben wij die 

vijftig jaar doorlopen door elke maand het licht te laten schijnen 
op een partje daarvan. De archivaris, fr. Lambertus Moonen, 
haalde uit ons archief foto’s, kranten- en tijdschriftenartikelen, 
boeken en lange reeksen feiten en gebeurtenissen tevoorschijn. 
Zo konden wij stap voor stap door de tijd heengaan, en ook: die 
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hele tijd door ons heen laten gaan. Het bracht moeilijkheden en 
verdriet in herinnering, zegen en vreugde, hoe wij vaak hebben 
moeten zoeken en wachten met geduld, hoe wij veel hebben 
ontvangen als puur geschenk. Het zou allemaal samen komen 
in de viering van de jubileumverjaardag zelf.

Een ander soort voorbereiding was die van de spirituele 
verdieping. Wij kregen die onder andere met behulp 
van twee sprekers van buiten, die ons elk vanuit hun 

eigen achtergrond gedachten meegaven over het geheim van de 
kerkwijding. Prof. Dr. Paul van Geest deed het aan de hand van 
een preek van Sint Augustinus op het feest van kerkwijding. 
Voor Sint Augustinus zijn alle menselijke beelden, zoals toch ook 
het kerkgebouw er een is, ontoereikend om de werkelijkheid van 
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God te (be)vatten. Het zijn afbeeldingen van en verwijzingen 
naar een onzichtbare, maar niet minder werkelijke en aanwezige 
wereld. Dr. Tim Schilling van zijn kant overwoog de betekenis 
die het wonen van God in een abdijkerk kan hebben voor de 
omringende wereld. De Heilige Eucharistie is als een lichtbron, 
uitstralend en aantrekkend, niet enkel voor hen die het huis van 
het kerkgebouw bewonen, maar ook voor alle concentrische 
cirkels daaromheen. Drie dagen vóór de eigenlijke feestdag 
zijn wij op de eerste dag van de meimaand als communiteit 
op bedevaart gegaan naar Onze Lieve Vrouw te Banneux. Zij 
wordt daar als de Maagd der Armen vereerd. Aan haar hebben 
wij heel in het bijzonder onze dankbaarheid en ons gebed voor 
de komende vijftig jaar toevertrouwd.

Op vrijdag 4 mei zelf was Mgr. dr. E. de Jong hoofdce-     
lebrant in de Heilige Eucharistie. Als concelebranten 
waren enkele pastoors uit onze omgeving uitgenodigd. 

Aan het middagmaal en in de daaropvolgende recreatie was de 
commissaris van de Koning in Limburg, drs. Th. Bovens, onze 
gast, samen met de burgemeester van Vaals, drs. R. van Loo, en 
twee architecten die door de jaren heen een speciale band met 
onze abdijkerk hebben onderhouden, de laatste drie vergezeld 
van hun echtgenoten.

Tijdens het middagmaal hoorden wij de homilie 
voorlezen die Mgr. P. Moors vijftig jaar geleden had 
uitgesproken tijdens de consecratie van de abdijkerk. 

Destijds al had de profetische kracht van zijn woorden de 
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aandacht getrokken. Maar nu klonken zijn woorden nog veel 
indringender. Zij hadden niets van hun actualiteit verloren. De 
tekst van de homilie van Mgr. de Jong, waarin ook de homilie 
van Mgr. Moors uitvoerig wordt aangehaald, kunt U vinden op 
de website van onze abdij onder Actueel.

Veertien dagen later waren fr. Lambertus Moonen, 
archivaris, en ik uitgenodigd bij een andere 
indrukwekkende gebeurtenis. In de late namiddag 

van vrijdag 18 mei werd in Augsburg (Duitsland) een jonge 
monnik van onze abdij, broeder Paulus Bernheim, herdacht. 
Zijn levensgeschiedenis is ons de laatste jaren steeds duidelijker 
geworden, dank zij intensief archief-onderzoek van velen. 
Geboren te Augsburg op 7 mei 1923 als zoon van joodse ouders, 
bezocht Wolfgang Bernheim, zoals hij toen nog heette, het 
gymnasium van de Sankt-Stephansabdij aldaar. Aan het eind 
van de jaren ‘30 moest hij zich in veiligheid brengen voor de 
vervolging door het Nazi-regime en zocht in februari 1940 zijn 
toevlucht bij de Duitse Benedictijnen (onze voorgangers) op de 
Sint Benedictusberg te Vaals. Hij deed er zijn eindexamen en 
werd monnik in onze abdij. Op 1 november 1941 begon hij 
zijn noviciaat, dwz. zijn voorbereidingsjaar op de monastieke 
professie. Op het vlammende protest van de Nederlandse 
bisschoppen tegen de Jodenvervolging (20 juli 1942) reageerde 
de bezetter 14 dagen later meedogenloos: vanaf 2 augustus 
werden alle katholiek geworden Joden opgeroepen voor 
deportatie. Zr. Theresia Benedicta a Cruce, Edith Stein, was er 
een van. Voor onze broeder Paulus (dat was zijn kloosternaam 
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geworden)  ontstond – dank zij contacten van een mede-novice 
met de ondergrondse – de mogelijkheid naar Zwitserland te 
vluchten. Maar hij wilde daarvan geen gebruik maken en hij 
gehoorzaamde aan het verzoek van zijn abt, die represailles 
vreesde voor de hele communiteit. Op 24 augustus werd hij 
opgeroepen. Hij begaf zich , 19 jaar oud, vrijwillig naar de 
vrachtwagen die beneden aan de berg, volgeladen met joodse 
inwoners van Vaals, op hem wachtte. Hij ging voor zijn 
gemeenschap. Het was de avond van 25 augustus 1942. Hij 
werd eerst naar Westerbork gebracht en vandaar op transport 
gesteld naar Auschwitz. In het werkkamp van Sakrau, 50 km 
vóór Auschwitz, is hij kort daarna omgekomen, waarschijnlijk 
in oktober- november van datzelfde jaar.

Zo waren wij dan op 18 mei in Augsburg aanwezig bij 
de onthulling van een eenvoudig monumentje dat onze 
broeder Paulus ook daar in herinnering houdt. Het staat 

vóór het gebouw van de Benedictijner Sankt-Stephansabdij. 
Fr. Lambertus schetste voor de aanwezigen, waaronder veel 
leden van de familie Bernheim, een indringend portret van de 
toenmalige gebeurtenissen. Het toespraakje waarom men mij 
gevraagd had, vindt U op onze website, onder Actueel en dan 
verder naar lezingen. Br. Paulus wordt in onze gemeenschap 
herdacht op 25 augustus, de datum dat hij onze abdij verliet.

De novicenmeester van br. Paulus op de Sint 
Benedictusberg was pater Bruno Baltus (afkomstig uit 
Hoengen, niet ver van ons vandaan, in Duitsland). In 
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1943 werd hij als legeraalmoezenier onder de wapenen geroepen 
en krijgsgevangen gemaakt in Roemenië. Op weg naar zijn 
gevangenschap in Rusland (eind december 1944) hoorde men 
hem zeggen: Geef mijn rantsoen maar aan de huisvaders onder 
ons. Zij moeten naar huis. Zo is hij gestorven, 43 jaar oud. Wij 
gedenken hem elk jaar op zijn sterfdag, 21 december. Pater Bruno 
staat wegens zijn heldhaftige daad vermeld in het Nederlandse 
en Duitse martelarenboek, evenals broeder Paulus. Het eert onze 
geschiedenis dat er zulke monniken uit zijn voortgekomen. Het 
ligt in onze bedoeling binnen afzienbare tijd een brochure uit 
te brengen om het leven van deze medebroeders breder bekend 
te maken.

Wij hebben het als een bijzondere vreugde ervaren, na 
lange tijd weer een professie mee te mogen maken. 
Op maandag 14 mei, feest van de apostel Matthias, 

heeft fr. Alain-Marie Chodaton (47 jaar) uit Senegal zijn 
tijdelijke geloften voor onze abdij afgelegd. Gods Voorzienigheid 
is wonderlijke wegen met hem gegaan, maar nu heeft fr. Alain 
zijn plaats gevonden, in een omgeving zo heel verschillend qua 
klimaat, cultuur, taal, gewoonte, als die van zijn geboorteland. 
Hij en wij zijn er dankbaar voor.

In deze weken begint de zon langzaam weer iets van zijn 
kracht te verliezen. Rond 15 augustus ligt er hier en daar 
al een herfstblad in onze lanen. Maar juist op 15 augustus 

vieren wij het grote lichtende Teken aan de hemel dat Onze 
Lieve Vrouw is. In Maria zien wij een mensenleven bij God, dat 
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+fr. Adr. Lenglet, 

Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

geen schaduw of veroudering meer kent. Zij wordt wel genoemd 
de ster van de nieuwe evangelisatie. Vertrouwen wij aan haar onze 
toekomst toe, de toekomstige generaties van onze Kerk en van 
onze wereld. Met haar licht varen wij veilig. Beters weet ik U 
niet te wensen.
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