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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Wie van ons heeft het zich niet al heel lang afge- 
vraagd? Wanneer we in de laatste jaren de ontwik-
keling volgden van onze westerse maatschappij 

– en van heel onze globaal geworden wereld - , voelden wij alle-
maal toch wel eens de vraag in ons opkomen, hoe lang die lijn 
nog zou kunnen worden voortgezet. Steeds sneller, steeds ver-
der, steeds groter. Of ook: steeds drukker, steeds rijker, steeds 
gemakkelijker. We wisten dat het voor tallozen ook was: steeds 
armer, steeds eenzamer, steeds moeilijker. En was ons eigen wel-
varende leven er werkelijk gelukkiger op geworden? Er waren 
allerlei scenario’s in omloop om uit die steeds minder beheers-
bare versnelling te komen. Van apocalyptische doem-scenario’s 
tot utopische visioenen van een nieuwe heilstijd.

Ineens zijn wij met ons dagelijks leven onvoorbereid midden 
in een andere realiteit terecht gekomen. Niemand op aarde 
die er niet mee te maken krijgt. Er zijn geen levensomstan-

digheden of beroepen te bedenken, die niet geraakt zijn door 
het microscopisch kleine gevaar dat in onze wereld is binnenge- 
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slopen. We kunnen ons niet gerust stellen met de gedachte dat 
de grote corona-vloed hier in onze streken nu aan het afne-
men schijnt. Want wereldwijd zien wij heel andere signalen. De 
onzekerheid over hoe het virus zich zal gaan gedragen, stelt alle 
toekomstplannen, groot en klein, op losse schroeven. Met man 
en macht wordt naar vaccins gezocht (en soms langs moreel uit-
erst aanvechtbare wegen). Wanneer die vaccins er eenmaal zul-
len zijn en wij er ons in onze rijke landen van hebben meester 
gemaakt, zullen wij dan weer zo spoedig mogelijk onze oude 
levenspatronen hernemen, snel vergeten wat er gebeurd is? Zul-
len wij dan de honderdduizenden doden, de miljoenen zieken, 
de massa failliet verklaarde bedrijven, de ontwrichte gezinnen, 
en nog talloos veel andere vormen van narigheid, beschouwen 
als een noodlottig intermezzo, waarna we kunnen overgaan tot 
de orde van de dag? Vergeten als remedie? Eenvoudig de nare 
droom van ons af schudden en naar voren zien? 

Het helpt ook niet om de verantwoordelijkheid voor de 
pandemie toe te schrijven aan bepaalde landen, aan 
de politiek, aan welke NGO’s dan ook, aan com-

plotten. Kan dat de beklemming en de bedreiging ongedaan 
maken? Het maakt alleen maar kwaad op anderen, met een boos-
heid waarvan rellen en onlusten de uitdrukking zijn. Anderen de 
schuld geven plaatst onszelf in de schijnbaar comfortabele positie 
dat het in ieder geval niet aan ons ligt. Het zijn “de anderen” die 
het gedaan hebben en wij zijn daarvan het slachtoffer. Schuld toe-
wijzen maakt ons doof voor de uitnodiging om eens bij onszelf te 
rade te gaan. Het ontneemt ons de mogelijkheid om zelf iets te 
leren uit deze crisis. Kan de geschiedenis ons wijzer maken? Is het 
waar dat  de geschiedenis ons onderricht, historia docet? 

2



augustus 2020

Afgezien van de grote zorgen en noden die door deze 
crisis onze aarde hebben overdekt, viel en valt door 
het dikke wolkendek heen hier en daar ook het licht 

van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Op veel plaat-
sen ontstonden bewegingen van solidariteit en onderlinge aan-
dacht. Mensen werden meer gevoelig voor de eenzaamheid van 
anderen. Gezinnen deden weer spelletjes samen. Muzikanten, 
al of niet professioneel, vrolijkten hun buurt op, met muziek en 
zang, fysiek of digitaal. Heeft ook U misschien in deze maanden 
opnieuw de stilte gehoord, het uitbundig gefluit van de vogels? 
Heeft U de zuivere lucht en de blauwe hemel zonder condens-
strepen gezien?

Overal zijn mensen zich ook gaan afvragen hoe het 
leven er “na corona” zal uitzien. Zullen we alles weer 
zo gauw mogelijk herstellen in de toestand die voor-

heen als “normaal” gold? Tillen we de economie met alle kracht 
(en staatssteun) weer naar haar oude (maar in feite zo heel 
jonge) niveau? Wanneer mogen wij weer onze jaarlijkse vakan-
ties boeken zonder beperkingen van afstand, tijd en geld? Maar: 
is dat wel onze toekomst? Is in dat geval het “nieuwe normaal” 
wel zo anders als het oude? Zouden we niet eerder in juist omge-
keerde richting kunnen gaan denken?

Dat wij leven in een geglobaliseerde wereld, daaraan 
kunnen wij niets veranderen. Maar aan onze levens-
wijze daarin? Zouden we erover kunnen nadenken 

om oog en oor te blijven krijgen – zoals de afgelopen tijd het 
ons kon leren - voor de concrete plaats in deze wereld waar wij 
staan, allemaal samen staan? Hart te hebben voor hen die naast 

3



augustus 2020

ons en die na ons bestaan? Zouden er wegen te vinden zijn om 
meer met anderen te delen, nu en later? Voorheen waren de 
moge-lijkheden – althans voor sommigen – zo grenzeloos, dat 
wij de wezenlijke begrensdheid van ons leven dreigden te ver-
geten. En is dit, deze plaats waar wij staan en deze tijd waarin 
wij leven, niet de enige, onherhaalbare plek in tijd en ruimte 
waar wij zin moeten zoeken en zin moeten geven, voor onszelf 
en voor anderen? En kan die zin er dan wel in bestaan om alle 
hoeken en gaten van het hier en nu naar alle richtingen uitput-
tend te exploreren en te genieten? Zou Sint Benedictus ons niet 
de weg kunnen wijzen, naar een veel eenvoudiger en veel rijker 
leven: delend, tevreden, honkvast, in echte en hechte gemeen- 
schap met elkaar? Kunnen wij -  bij een beetje bezonnenheid - de 
vraag uitsluiten, welke plaats God heeft in dit alles? Misschien 
levert de Vriendendag van dit jaar een gelegenheid om daarover 
verder met elkaar te spreken (zie onder).

Uit het leven van de gemeenschap

Zoals voor iedereen zijn de laatste maanden ook voor 
onze gemeenschap heel ongewoon geweest. Toen begin 
februari de eerste berichten over het virus binnenkwa-

men, dachten wij, zoals zo velen, dat het allemaal nog wel zou 
meevallen. In de loop van maart werden in drie golven steeds 
radicalere maatregelen afgekondigd. Het lukte ons – het was 
bijna miraculeus – om in twee weken tijd een live-stream aan te 
leggen, zodat onze liturgie ook buiten de abdijkerk kon worden 
gevolgd. Op Palmzondag nog met horten en stoten, maar 
daarna meestal steeds beter en vloeiend. Het was moeilijk wen-
nen om van vóór Pasen tot en met Pinksteren geen gasten te 
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kunnen ontvangen en de liturgie te vieren in een halflege abdij- 
kerk, zonder onze vertrouwde kerkgangers. Geen voetwassing 
op Witte Donderdag, geen menigte brandende kaarsjes in de 
Paasnacht.

Toch heeft deze quarantaine ons geen kwaad gedaan, 
geloof ik. U kunt het zien aan de foto die op Pinkster-
zondag van onze gemeenschap gemaakt werd. Het leven 

in de abdij was meer besloten dan ooit, maar daardoor kwam 
het wel dichter bij wat het is. Doordat niemand van ons meer op 
reis hoefde en doordat er niemand meer naar ons toekwam, was 
er een grote rust in huis. De voltallige communiteits-recreaties 
deden ons goed. We ontdekten weer gemakkelijker de kracht 
van de stille tijden voor gebed, lezing en studie. Intussen was 
er toch voldoende bedrijvigheid. Van deze gasten-loze periode 
hebben we gebruik gemaakt om onze acht gastenkamers een 
grondige opknapbeurt te laten geven. Naar het einde toe bracht 
het werk ons nog de onaangename verrassing dat een gedeelte 
van de houten vloeren daar door houtworm was aangetast en 
vernieuwd moest worden. Daar hadden we niet op gerekend. 
Maar half juni hebben wij toch ons gastenhuis weer kunnen 
openstellen, voorlopig nog voor een zestal gasten, teneinde de 
anderhalvemeter-maatregel te kunnen opvolgen.

Het aantal monniken is sinds kort met één verminderd, 
zoals oplettende bezoekers en kijkers wel zullen heb-
ben bemerkt. Ik doel niet op p. Jan Smeets (94 jaar), 

die sinds Pasen niet meer naar de kerk kan komen. Hij verblijft 
op onze speciaal daarvoor ingerichte ziekencel. Daar kan hij via 
de live-stream onze liturgie volgen en daar wordt hij uitstekend 

5



augustus 2020

verzorgd door onze ziekenpater, p. Martin Werry, met zijn hulpen. 
Degene die ons voor enige tijd verlaten heeft, is p. Benedictus-Joseph 
Schreurs (39 jaar). In november 2016 had de abdij van Saint-Paul te 
Wisques hem aan ons afgestaan, om ons te helpen. P. Benedictus-
Joseph was vanaf zijn vroege jeugd al door het verlangen bezield 
om iets te betekenen voor de katholieke Kerk in Zweden. In 2019 
heeft hij vijf weken biddend en werkend doorgebracht in het ui- 
terste noorden, in Lapland, op een heel eenzame plaats. Half juni is 
hij opnieuw daarheen vertrokken om te zien hoe de Heilige Geest 
hem van daaruit verder zal leiden. Het ligt in de bedoeling dat hij 
in juni 2021 naar Vaals zal terugkeren voor een evaluatie van zijn 
Zweedse kluizenaars-ervaring. Het spreekt vanzelf dat wij elkaar in 
wederzijds gebed en broederlijke genegenheid blijven dragen.

Onze gedachten gaan in deze weken al uit naar de jaar-
lijkse Vriendendag. Die is vastgesteld op zaterdag 5 
september. Het bestuur van de Vrienden heeft U met 
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het Bulletin al op de hoogte gebracht van haar overwegingen 
dienaangaande. In 2019 hebben wij de Vriendendag al moe-
ten laten uitvallen, door de omstandigheden rond het overlijden 
van onze zeer gewaardeerde voorzitter, de heer Stef-Jan Willard. 
Zouden wij nu opnieuw, gedwongen door de naweeën van de 
corona-crisis, de fysieke ontmoeting met onze Vrienden moeten 
afgelasten? Na aandachtig overleg kwam men tenslotte tot het 
besluit om de bijeenkomst met onze Vrienden voor deze ene 
keer digitaal te houden. Dat is natuurlijk een grote nieuwigheid. 
Wij beseffen, zo kon U in het recente Bulletin lezen, dat een groot 
deel van onze Vrienden (nog?) niet over een internet-mogelijkheid 
beschikt. Maar wij dachten: zouden deze Vrienden in de komende 
weken niet eens kunnen uitkijken naar een adres, bij familie, 
bekenden of vrienden, waar zij de Vriendenbijeenkomst digitaal 
kunnen volgen? Zo zouden zij ook anderen met onze Vrienden- 
kring kunnen bekend maken en dan snijdt het mes aan twee kanten!

Het programma van de digitale Vriendendag zal bestaan 
uit een live stream vanuit de abdij, beginnend op de 
voor een Vriendendag normale tijd, 14 uur, en durende 

tot even na 15 uur. De nieuwe voorzitter, mevrouw Petra Das-
sen, en Vader Abt zullen met elkaar in gesprek gaan. Zij kijken 
terug op de voorbije tijd, op alles wat het corona-virus heeft 
teweeggebracht en nog brengt in de burgerlijke samenleving en 
in de abdij. Ook de vraag hoe wij als christenen met deze erva-
ringen kunnen omgaan, zal zeker gesteld worden. Ondertussen 
krijgen de Vrienden thuis gelegenheid hun vragen in te brengen. 
Alle nodige gegevens vindt U te zijner tijd op de website van de 
abdij: www.benedictusberg.nl. 
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Ontvangt u deze brief nog per post, terwijl u een e-mail adres heeft? Geef dan 
uw e-mail adres op via adressenadmin@benedictusberg.nl om de brief digitaal te 
ontvangen. Zo helpt u mee papier, tijd en kosten te besparen. Alvast hartelijk dank!

+fr. Adr. Lenglet, 

Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

Zo welomschreven en ingeperkt als de afgelopen maanden 
waren door alle richtlijnen en maatregelen, zo open en 
onzeker is de tijd die voor ons ligt. Of hebben we mis-

schien juist door de verwarring en onoverzichtelijkheid van het 
moment oog gekregen voor de onderliggende, stabiele identiteit 
van heel onze werkelijkheid? De schepping met zijn onverstoor-
bare, onveranderlijke ritme, - en toch wordt het weer lente en 
zomer en herfst en winter -, het leven van ons, mensen, geboorte 
en sterven, onze onlesbare dorst naar zin en vervulling: zijn het 
niet even zoveel aanwijzingen van een wezenlijke geborgenheid, 
van onze Oorsprong die tegelijk ons Einddoel is, en wiens Voor-
zienigheid nooit tekort zal schieten? Dat fundament van hoop 
wens ik U.
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