abdij sint benedictusberg vaals
Augustus 2019
Dierbare Oblaten en Vrienden,

Z

ouden onze bijna duizend Vrienden niet kunnen
meehelpen om de naam van de abdij wat meer
bekendheid te geven? En anderen bij ons uit te nodigen?
Niet om reclame te maken, maar ook persoonlijk te getuigen
van de ervaring hoe goed het is hier thuis te zijn. Die oproep
in onze recente Vriendenbrief van april heeft veel Vrienden niet
onberoerd gelaten. Sommigen van U hebben de naam van de
abdij, of een verslagje van een bezoek aan de abdij onmiddellijk op
hun face-book-pagina gezet. Heeft ook U misschien met anderen
gesproken over wat U op de Benedictusberg gezien of gehoord
heeft? Voor het Bisdomblad van ons bisdom, De Sleutel (mei 2019),
was die Vriendenbrief aanleiding voor een uitgebreid gesprek in
het kader van Roepingenzondag. In dezelfde aflevering werden
de gedachten bovendien over het apocalyptische karakter van onze
tijd nog eens afgedrukt. Het Katholiek Nieuwsblad (21 juni 2019)
liet een mooi gesprek volgen met p. Prior, p. Joannes-Maria Touw.
U ziet: publiciteit genoeg.
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A

ls U de laatste tijd zelf al eens bij de abdij geweest bent,
heeft U met eigen ogen het nieuwe bord beneden aan het
begin van de oprijlaan zien staan. Behalve een opschrift,
staat er op dat bord ook een wapen. In heraldische taal wordt het
wapen als volgt beschreven: Linksgeschuind van zwart en goud met
op het zwart een vijfbladige gouden roos.

D

eze symbolen “vertalen” enkele
aspecten van de geschiedenis
van onze abdij. In Burtscheid,
tegenwoordig een stadsdeel van Aken,
bevond zich vóór de Franse Revolutie een
abdij van Cisterciënserinnen. De abdis
was Grondvrouwe van Vijlen (onze abdij
ligt op het grondgebied van de parochie
van Vijlen) en zo ook van de grond van
Hoeve Mamelis. Dat zijn nog dezelfde
als onze abdijgronden, de bospercelen
uitgezonderd. De kleuren van de oude abdij in Burtscheid, zwart
en goud, die later in ons abdijwapen terechtgekomen zijn, laten
zien dat onze abdij in continuïteit staat met wat er vroeger in
deze streek aan monastiek leven bestond.

O

ns abdijwapen wordt linksgeschuind genoemd.
Daarmee is gestileerd de “berg” aangeduid, waar wij
wonen. Tenslotte is er het détail van de vijfbladige roos
in de linkerbovenhoek. Deze is ontleend aan het wapen van Dom
Prosper Guéranger (*4 april 1805 – +30 januari 1875). Te Solesmes
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(Frankrijk) is deze jonge Franse kapelaan in 1832 met enkele
metgezellen begonnen een monastiek leven te leiden volgens
de Regel van Sint Benedictus en daaruit is de wereldwijde
Congregatie van Solesmes voortgekomen, waarvan ook de abdij
Sint Benedictusberg deel uitmaakt.

H

et aldus beschreven wapen dateert echter pas van
1961: het jaar waarin de abdij Sint Benedictusberg
haar zelfstandigheid herkreeg na de periode van
onderbreking en herstel: november 1944, vertrek van de Duitse
communiteit; 15 november 1951, herstichting door de monniken
van de Sint-Paulus-abdij te Oosterhout. Vóór 1944 zag het wapen
er anders uit. Een uitvoering ervan - ongekleurd als betonreliëf
– kunt U nog zien op een ronde
hoektoren bij de oude ingang van
de abdij. In zijn oorspronkelijke
kleuren is het wapen te vinden
in de kapittelzaal van de
Aartsabdij Sint Martinus te
Beuron (Duitsland). In de
jaren 1927 tot 1944 heeft de
abdij Sint Benedictusberg
tot de Congregatie van
Beuron
behoord.
De
heraldische beschrijving van
het wapen, compleet met
de bijbehorende kleuren,
is heel wat uitvoeriger dan
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die van het huidige (zie boven). Die beschrijving luidt:
Gedeeld en vanuit een schildvoet een ingedreven ingebogen punt:
I.Inblauweengoudenaltaar,waarboveneenstralendeHeiligeHostievan
zilver, gemerkt met een zwart
Christusmonogram
(XP),
II. In rood een toren met
twee verdiepingen van zilver,
III. In zilver een oprijzend
stel van vier bergen van groen.
Het schild rechts gedekt door
een mijter en geplaatst op
een processiekruis met enkele
dwarsbalk en een naar
buiten gekeerde staf, alles
van natuurlijke kleuren;
het geheel overtopt door een
hoed met tweemaal zes kwasten
van zwart. De toegevoegde spreuk luidt: ADORATE IN MONTE
SANCTO (=aanbidt op de heilige berg).

D

e tekst van de spreuk wordt geïllustreerd door de
symbolen. De vier bergen verwijzen naar de “berg”
waarop het klooster is gelegen. Tegelijk zijn zij een
herinnering aan het wapen van de Benedictijnse Congregatie van
Subiaco (toen de Sint Benedictusberg in 1923 werd betrokken,
behoorde de communiteit nog tot die Congregatie). En “bergen”
verwijzen altijd naar de Monte Cassino, en in het algemeen
naar de plaatsen waar Benedictijnen in de loop der eeuwen bij
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voorkeur hun kloosters hebben neergezet. Het altaar met de
Heilige Hostie wijst op de aanbidding als de centrale bezigheid
van de monniken. De toren staat voor het kloostergebouw als
plaats van die aanbidding.

H

et wordt een traditie om in de zomervriendenbrief
een foto te plaatsen van de gemeenschap zoals die er
op dit moment uitziet. Er zijn nogal wat verschillen in
vergelijking met de foto van vorig jaar. Een van de broeders uit
Senegal, fr. Emmanuel, is in het najaar van 2018 teruggekeerd
naar zijn abdij van
herkomst,
Keur
Moussa. Er zijn drie
nieuwe gezichten:
monniken uit de
Sint-Adelbertsabdij
te Egmond, die nu al
een paar maanden bij
ons zijn en bijdragen
tot een jeugdige,
veelkleurige en levendige samenstelling van de communiteit.

T

ot slot wil
ik U nog
wijzen op
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enkele bijzondere momenten in de komende weken. Tegen
het einde van de maand augustus willen wij een oriëntatieweekend organiseren voor jonge mannen, onder het motto
KOM KLIM KIJK. Het loopt van vrijdagavond 23 augustus tot
zondagmiddag 25 augustus. Zij die daaraan willen deelnemen –
en wij hopen natuurlijk dat er een mooi groepje komt - worden
ontvangen zoals onze gasten. Ze doen aan alles mee, in de kerk,
aan de maaltijden, met de recreaties, en tussendoor zullen een
paar korte presentaties worden gegeven. Die kunnen misschien
voor hen een hulp kunnen zijn om scherper te luisteren naar
wat de Heilige Geest ieder van hen te zeggen heeft. Op onze
website vindt U een meer gedetailleerde beschrijving van het
weekend en de gegevens voor de inschrijving. Vanzelfsprekend
vinden wij het fijn wanneer U dit oriëntatie-weekend onder de
aandacht kunt brengen van personen in uw omgeving.

T

wee weken later nodigt het Bestuur van de Stichting
Vrienden van de abdij Sint Benedictusberg U uit
voor de jaarlijkse Vriendendag. Die heeft plaats op
zaterdag 7 september (we proberen zoveel mogelijk de eerste
zaterdag van september aan te houden als “vaste datum”). De
ontmoeting met onze Vrienden volgt meestal een beproefd
patroon: aanwezigheid bij de noon, welkomstwoord door de
voorzitter, voordracht en dan een dik uur voor persoonlijke
gesprekken, bij koffie en vla. Wel gaat de voordracht er dit jaar
wat anders uit zien. De burgemeester van Kerkrade, mevrouw
P. Dassen-Housen heeft de uitnodiging aangenomen om het
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woord te voeren. Op het moment dat ik U dit schrijf, zijn we
nog in bespreking over inhoud en vorm van haar presentatie.

W

eer eens twee weken later, op zaterdag 21 september,
zal de abdij opnieuw met ongewoon veel mensen
gevuld zijn. Het festival Musica Sacra Maastricht
2019 heeft plaats van donderdag 19 september tot zondag 22
september. Het draagt als thema: Bidden en Smeken (zie de
website van het kunstenfestival). Op zaterdag 21 september
wordt aan belangstellenden de mogelijkheid geboden om in
onze abdijkerk de noon bij te wonen (men wordt verzocht
aanwezig te zijn om 13.30 uur). Aansluitend zal Vader Abt
gedachten presenteren over Bidden en Smeken vanuit monastiek
gezichtspunt. De Duitse sopraan Irene Kurka zal enkele Gebeden
uit haar repertoire zingen. Ook zal nog plaats zijn voor een
gedachtewisseling, tot aan de Vespers van 17 uur. U bent van
harte welkom.

V

elen van U zullen voordat het september is, misschien
in de gelegenheid zijn om hun vakantie te genieten,
dichtbij of veraf. Ofschoon wij, monniken, ook wel
eens het verlangen voelen om er even uit te zijn, is er toch
net zo goed de ervaring dat het belangrijkste meestal gebeurt
op het kleine plekje waar zich het concrete leven afspeelt. De
benedictijnse gelofte van stabiliteit, wel vertaald met stadigheid,
kan ons helpen gestaag te blijven groeien, en juist daardoor
vrucht te dragen (zoals de boom aan het water in psalm 1).
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Zo’n rijke vruchtbaarheid, voor Uzelf en voor iedereen in uw
naaste omgeving, wens ik U graag toe als een kostbaar en kostelijk
geschenk van deze zomer.
+fr. Adr. Lenglet,
Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals
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