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Dierbare Oblaten en Vrienden,

O

p vrijdag 4 mei aanstaande zal het vijftig jaar geleden
zijn dat onze gemeenschap één van de hoogtepunten in
haar geschiedenis beleefde. Op die dag in de befaamde
mei-maand van 1968 werd onze abdijkerk gewijd. De plechtigheid
werd verricht door Mgr. Petrus Moors, bisschop van Roermond, in
aanwezigheid van abten en monniken, priesters en religieuzen, van
een menigte familie en vrienden.

W

ie die gebeurtenis heeft meegemaakt (uit onze
gemeenschap zijn er dat nog vier: p. Jan Smeets, fr.
Lambertus Moonen, p. Martin Werry en ikzelf), zal niet
gauw de herinneringen daaraan kwijt raken, niet alleen aan de duur
van de plechtigheid (meer dan drie uur), maar vooral aan de expressieve
symboliek van de kerkwijdingsritus. De buiten- en binnenmuren
werden met gewijd water besprenkeld. De twaalf apostelkruisjes in de
wanden werden met heilige olie gezalfd. Zij werden met kransen van
dennegroen omgeven en de kaarsen daarboven werden aangestoken.
De relieken van sint Antipas werden in het hoofdaltaar geplaatst, het
altaar met de dekplaat afgesloten en geconsacreerd. De bisschop had
met zijn staf het Latijns en Grieks alfabet neergeschreven in het grote
Andreas-kruis van zand over de volle breedte van het monnikenkoor.
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En voor het eerst werd in dit nieuwe en stralende Huis van God de
Heilige Eucharistie gevierd.

D

e wijding van onze abdijkerk was voor alle aanwezigen een
unieke gebeurtenis. Maar het diepst waren toch wijzelf
geraakt: het was ons huis, dat wij gedurende anderhalf jaar
van dag tot dag, van steen tot steen, hadden zien groeien. Vader Abt
Nicolaas de Wolf had meteen na zijn abtswijding (30 januari 1965)
tot de bouw van de kerk besloten. De eerste steen werd gelegd op
18 december 1966. De kerkwijding bekroonde niet alleen de
bouwfase, maar nog meer een hele periode van wederopbouw sinds
de komst van de monniken uit Oosterhout, op 15 november 1951,
en zelfs de dertig daaraan voorafgaande jaren, sinds de stichting
van de abdij door de Duitse monniken in 1923. Na 45 jaar had de
communiteit eindelijk een kerk die in haar schoonheid en ruimte de
betekenis weerspiegelt welke de liturgie, en met name de viering van
de Heilige Eucharistie, inneemt in het leven van de monniken.

T

oen de overwegend Duitse
communiteit
op 1 augustus 1923 op
de Sint Benedictusberg
aankwam, betrok zij
gebouwen die nog verre
van voltooid waren en
die dat ook in de
komende jaren zouden
blijven. De architecten
Dominikus
Böhm
en Martin Weber
hadden in de jaren
Ontwerp interieur door Böhm en Weber
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1921-1923, op aandringen van de toenmalige abt, Dom Romualdus
Wolters, plannen gemaakt voor een groot abdij-complex. Er liggen in
ons archief indrukwekkende schetsen voor een majestueuze abdijkerk.
De ingang ervan was gesitueerd op ongeveer dezelfde plaats waar nu
ons portiergebouw ligt, en de abdijkerk was bereikbaar langs een brede
trappenpartij. Zij zou zich een etage hoger bevinden dan thans, en zou
van west naar oost georiënteerd zijn (niet in zuid-noord richting zoals
vandaag). Het zou een wat donkere, bakstenen basilica geworden zijn
met een vlak houten plafond. Aan weerszijden van het schip waren
zijkapellen elk met een altaar (zoals in onze crypte) en vandaar kwam
men bij een verhoogd gedeelte voor het monnikenkoor en het altaar.
De aanzetten voor de kolommen zijn nog steeds op sommige plaatsen

Oratorium in de kloostergang

in onze achtermuur (destijds: rechter zij-muur) zichtbaar. Maar de
financiële toestand van de communiteit liet de verwezenlijking van dit
plan niet toe. Men moest provisorisch zijn toevlucht nemen tot een
kloostergang, en dat zou zo blijven tot de monniken in november 1944
het klooster verlieten.
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B

ij de herstichting door de monniken uit Oosterhout in november
1951 besloot pater Prior Vincent Truijen de gebedsruimte
van de gemeenschap te verplaatsen. Men verruilde de nauwe
kloostergang voor de veel lichtere en ruimere zaal die tot dan toe als
refter, eetzaal, gediend had. Deze lag aan de zuidzijde van de abdij
en was door middel van een speciaal daarvoor aangelegde trap van
buitenaf zonder veel moeite bereikbaar. In de eerste tien jaar is hier
met vreugde gezongen en gebeden.

M

Oratorium in de refter

aar al in oktober 1956 gaf pater Truijen aan pater
Hans van de Laan, monnik van de Sint-Paulus-abdij in
Oosterhout, de opdracht een plan te ontwerpen voor de
afbouw van de abdij, en met name voor de bouw van een grote kerk.
Prior Truijen deed de gelofte dat deze kerk, mocht zij ooit gebouwd
worden, zou worden toegewijd aan de Moeder Gods en Maagd
Maria. Die belofte werd twaalf jaar later, in mei 1968, metterdaad
ingelost. Voordat het zover was, werd een crypte gebouwd, mede om
daarin onze 144 stichters te kunnen bijzetten. Toen wij in maart 1962
van de als gebedsplaats ingerichte refter naar de crypte trokken, was
dat al een geweldige overgang: eindelijk een echt oratorium, helemaal
en enkel gemaakt voor de viering van ons gezamenlijk gebed, een
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Crypte

prachtige ruimte waar alles op zijn juiste plaats staat en klaar voor een
sobere liturgie. Maar de crypte had iets voorlopigs. De verhuizing
vanuit de crypte naar de bovenkerk zes jaar later, in mei 1968, was de
definitieve stap, en opnieuw een openbaring. Heel veel licht, heel veel
ruimte voor zang en beweging, harmonie, klaarheid, orde. Er vielen
die eerste dagen woorden als hemels en paradijselijk.

V

an het begin af aan hebben wij ons rijk gevoeld met deze
abdijkerk. De kunstzinnige kant van het gebouw kreeg
meteen veel aandacht. De kerk, de voorhof en de crypte
zijn intussen wereldwijd bekend geraakt om hun architectuur. Maar
toch was en is het ons, monniken, niet daarom te doen. Het was de
bedoeling van de architect, pater Hans van der Laan, een gebouw
te ontwerpen dat – los van iedere praktische functionaliteit – enkel
en alleen een buitengewoon mooi huis zou zijn. Alleen het mooiste
huis is geschikt om zuiver teken te worden van Gods wonen onder
de mensen. Alleen het beste kiezen wij uit, alleen het beste is goed
genoeg, om het aan God toe te wijden. Het geschenk dat deze
abdijkerk is, ligt niet in zijn esthetische waarde. Het gebouw is juist
aan elke binnenwereldse functie of utiliteit onttrokken. Het is leeg
gemaakt van elke puur menselijke bedrijvigheid, en nu kan het door
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de ritus van de kerkwijding tot een
teken worden van iets dat erboven
uitgaat, tot een heilig teken van
Gods samenwonen met de mensen.

N

atuurlijk: De Allerhoogste
woont niet in een huis dat
door mensenhanden is
gemaakt (Hand 7,48). De volheid
van God woont echter wel in Jezus
Christus (vgl. Kol 1,19) en Deze woont
door Zijn Heilige Geest in het hart
van levende mensen. Onze abdijkerk
is gebouwd en geconsacreerd om een
ruimte te zijn voor die inwoning, een
ruimte die naar die inwoning verwijst
en om er die inwoning te vieren.

D

e architect maakte het altaar
tot het sluitstuk van heel de
symfonie van maten, die het
gebouw zijn vorm geven. Maar datzelfde altaar, dat aan het slot van de
wijdingsritus werd gezalfd en geconsacreerd en waarop vervolgens voor het
eerst de Heilige Eucharistie werd gevierd, is ook het middelpunt van heel de
eredienst die er in onze abdijkerk plaats heeft. Het altaar vertegenwoordigt
het middelpunt van Jezus’ eigen leven, Zijn dood en verrijzenis. Het altaar
is in de ruimte wat Pasen in de tijd is. Het altaar is het middelpunt van het
leven van de monnik, de plaats waar hij de oorkonde van zijn monastieke
geloften neerlegt en waar hij zich laat verenigen met Jezus’ eigen levensoffer.
De consecratie van onze abdijkerk en de jaarlijkse herdenking daarvan op
4 mei, raakt aan het hart van ons leven. En dat rechtvaardigt dit jaar dan
ook een groot en dankbaar feest.
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Uit het leven van de communiteit

D

e eerste weken van het nieuwe jaar zijn meestal stille weken.
Te vermelden zijn een voordracht van prof. dr. Thomas
Quartier, onze medebroeder uit de Sint Willibrordusabdij
van Doetinchem, medio januari. Hij ging op zoek naar een monastieke
theologie van de dood, op basis zowel van enkele monniksgeschriften
uit de oudheid als van onze eigen ervaringen met sterven en dood
binnen de kloostermuren. Kort voor de vasten vertoonde de regisseur
Jiska Rickels ons haar indrukwekkende documentaire In Procedure
over de moeizame, maar uiteindelijk gelukkig slagende hereniging
van een Syrisch gezin, dat zijn toevlucht gezocht had in Nederland.

D

e Nederlandse bisschoppen hebben aan de religieuzen in
ons land gevraagd om op maandag 9 april aanstaande de
rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld.
Op deze dag wordt dit jaar het (verplaatste) feest gevierd van de
Aankondiging des Heren (Maria Boodschap). Wij willen aan deze
uitnodiging gehoor geven en wij nodigen U allemaal van harte uit
zich bij ons aan te sluiten.

U

zult intussen de recente Nieuwsbrief van het Bestuur van de
Vriendenkring hebben ontvangen. U heeft daarin kunnen
lezen, dat de jaarlijkse Vriendendag zal worden gehouden
op zaterdag 12 mei. De keuze voor deze datum in mei is natuurlijk
ingegeven door het verlangen de Vriendendag te stellen in het licht
van het gouden jubileum van onze abdijkerk. Wij hopen graag U
terug te zien!

V

oordien zullen wij eerst nog als afsluiting van de
veertigdagentijd de Goede Week mogen vieren en de
heilige Drie Dagen van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en
7

maart 2018
Paaszondag. Wat ons betreft: laat U er niet van afhouden om deze
geheimen met ons te komen vieren. Op Witte Donderdag begint de
Heilige Mis van het Avondmaal des Heren om 17.30 uur (tot ongeveer
19.15 uur). Op Goede Vrijdag gedenken wij het Lijden des Heren om
15 uur (tot ongeveer 16.45 uur). In de Paasnacht begint de nachtwake
met het ontsteking van het nieuwe vuur in de voorhof van de abdijkerk
om 22.30 uur (tot ongeveer 1 uur). Op Paasdag zijn de vieringen zoals
gewoonlijk (hoogmis om 9.30 uur; vespers om 17 uur).

O

p het moment dat ik U deze regels schrijf, staan wij nog
aan het begin van de veertigdagentijd. Het is geen tijd van
somberheid, maar – volgens Sint Benedictus – juist een
tijd waarin de vreugde van de Heilige Geest alle ruimte krijgt. Het
is de vreugde van het zekere vertrouwen op onze God die alles ten
goede leidt voor hen die Hem liefhebben (Rom 8,28). Terwijl wij ons
verblijden met wie blij zijn, en verdrietig zijn met hen die verdriet
hebben (Rom 12,15), wensen wij aan ieder van U – mét de zekerheid
van dat vertrouwen – een Zalig Paasfeest, in hartelijke vriendschap.
+fr. Adr. Lenglet,
Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals
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