abdij sint benedictusberg vaals
Dierbare Oblaten en Vrienden,

H

et jaar 2019 vloeit langzaam naar zijn einde toe om
daarna naadloos over te gaan in het volgende jaar. Elke
dag die verloopt, maakt de afstand groter tot gisteren
en tot het eerste begin, - de eerste dag van dit nu bijna verstreken
jaar, of de eerste dag van ons leven, of de eerste dag van de gewone
jaartelling. Die eerste dag van de gewone jaartelling is in feite de
dag die men ooit heeft aangenomen als zijnde de geboortedag
van Jezus van Nazareth. Wat wij de gewone jaartelling noemen,
is dezelfde als de christelijke jaartelling (alleen zonder Christus
te noemen). Het is blijkbaar een breed aanvaard gegeven dat wij
de gebeurtenissen in de loop van onze tijd bewust of onbewust,
impliciet of expliciet, nog steeds situeren in relatie tot die eerste
Kerstmis.

I

k vind het een wonderlijk besef dat alle mensen zonder
uitzondering onder twaalf telkens verschillende sterrenbeelden geboren worden, maar allemaal in een en dezelfde
temporele, lineaire relatie tot de geboorte van Jezus. Niemand
van ons kan zich losmaken uit de continuïteit van de tijd. Die
tijd wordt nog steeds algemeen gemeten aan de geboorte van dat
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Kind. Is dat een volkomen onbelangrijke toevalligheid of zegt
dat iets over ons leven? Zelfs als wij het beschouwen als een
toevalligheid, zou het ons dan tot de overdenking kunnen brengen
dat ons bestaan, of we nu willen of niet, in de lichtkring staat
van de Mens die zou geboren worden of die toen werd geboren?
Staan niet alle mensen in de stroom die naar Hem toevloeit
of die van Hem is uitgegaan? De ononderbroken reeks van
dagen sindsdien draagt ons allemaal nog steeds. Blijft daarom
Kerstmis misschien ook zo onuitroeibaar in onze samenleving
aanwezig, zelfs vandaag, en voor iedereen?

W

ij leven vandaag allemaal op een of andere manier
vanuit de historische Kerstmis. Maar elke dag die
ons ervan verwijdert, elke dag die iets toevoegt
aan het verleden, neemt tegelijk ook iets af van de toekomst.
Wat vóór ons ligt, wordt minder en korter. Heel concreet komt
25 december, het aanstaande Kerstfeest, steeds dichterbij.
Weer een dag korter. Maar ook weer een dag dichter bij Oud
en Nieuw. Ook een dag dichter bij het einde van ons leven.
Gelovige christenen zien - met het verstrijken van de tijd - ook
een andere afstand steeds kleiner worden. Niet alleen die tot
Kerstmis, als viering van de eerste komst van de Heer, destijds
in Bethlehem. Maar ook die tot Zijn laatste komst, waarnaar al
sinds Zijn Hemelvaart wordt uitgekeken. Elke dag brengt ons
Hem, Zijn wederkomst, dichter bij. Elke dag is weer een dag
minder wachten op Hem, totdat wij Hem in de ogen kunnen
zien. Terwijl het licht uit het verleden soms wat zou kunnen
verbleken, wordt het licht uit de toekomst met de dag sterker.
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En zo leven wij allemaal niet alleen uit een verleden Kerstmis
maar ook naar toekomstige Kerstmis toe. Altijd al en steeds
opnieuw. Vanuit het komen van Gods Zoon naar het komen
van Gods Zoon.

D

aaraan zou ik de volgende gedachte willen verbinden. Als
ons leven zich inderdaad tussen twee zulke onomstotelijk
vaststaande punten afspeelt, aan het begin en aan het
einde, geeft dat dan aan ons leven niet een onomstotelijk vast
fundament? Is de hele werkelijkheid van onze wereld niet als het
ware ingekaderd in een raam dat uitgaat boven de veranderingen
en schommelingen die eigen zijn aan de tijd en de geschiedenis?
Is er bij alle, soms bijna angstaanjagende onvastheid van politiek,
economie, klimaat, toch niet een onbeweeglijk punt in het diepst
van onze wereld, en vooral ook:
in het diepste van onze ziel? Om
het vanuit ons christelijke geloof
te zeggen: daar waar wij geboren
zijn uit de Vader bij wie nooit
enige verandering of verduistering
is waar te nemen (Jac 1,17)? Dat
is geen abstracte stelling, maar
een persoonlijk gelaat: het gelaat
zelf van de Eerstgeborene van de
Vader: Jezus die met ons en voor
ons mens is geworden. Draagt Hij
die de Levende is, niet de namen
Alfa en Omega, de Eerste en de
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Laatste (vgl. Apok 1,8.17-18)? Het absolute begin en het einde? Als
wij ergens vrede kunnen vinden in de turbulentie van onze wereld,
is het dan niet in deze samenhang die Hij schept en die Hij is?
Volmaakte vrede zelfs. In Hem die was, die hier en nu mét ons is
en die ooit terugkomt, altijd Emmanuel.
Uit het leven van de communiteit

O

p dinsdag 20 augustus waren wij met bijna de hele
communiteit een dagje op stap. Het Bestuur van de
Vriendenkring had een bus gesponsord, zodat de
groep niet over drie of vier afzonderlijke auto’s verdeeld hoefde
te worden. Het was een zonovergoten en niet te warme dag, die
ons onder meer onderweg zag naar Steyl, op de Maas, varende
tussen Steyl en Arcen, en in het Missiemuseum in Steyl. Met
veel dankbaarheid, ook jegens U onze Vrienden, kijken wij erop
terug.

E

ind augustus hebben wij onder de titel KOM-KLIMKIJK een oriëntatie-weekend georganiseerd voor
mannen die op zoek zijn naar Gods bedoeling met hun
leven. Vijf personen hadden zich ervoor ingeschreven. Dat was
al meer dan wij hadden durven hopen. Van vrijdagavond tot
en met zondagmiddag hebben zij met ons meegeleefd, met ons
gesproken, met ons gebeden en gewerkt. Ondertussen waren
er ook momenten van bezinning en onderricht. De ervaring is
zo positief gebleken, dat wij in het voorjaar van 2020 voor de
tweede keer zo’n weekend hopen te houden.
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O

p 30 augustus ontvingen wij het verdrietige bericht
dat Mr. Stef-Jan Willard op 69-jarige leeftijd na een
ernstige ziekte van ons was heengegaan. Wij kenden
hem goed. Sinds zijn studententijd was hij meer dan 40 jaar lang
heel regelmatig bij ons te gast geweest. Eind 2013 aanvaardde hij
de rol van voorzitter van het Vriendenbestuur en in die functie
heeft hij bezield en constructief leiding gegeven aan het bestuur
en aan de Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg.
Zijn uitvaart viel op zaterdag 7 september, de dag waarop juist
de jaarlijkse Vriendendag in onze abdij zou plaatshebben. Veel
Vrienden, waaronder ook het voltallig Bestuur, waren voor het
afscheid naar Vught gekomen. Het was vanzelfsprekend dat
wij de Vriendendag niet hebben laten doorgaan. Ikzelf en de
monniken zijn de heer Willard heel dankbaar voor wat hij met
grote persoonlijke belangstelling en toewijding voor ons en
voor de Vriendenkring gedaan heeft. Wij zijn nu op zoek naar
een opvolger als voorzitter van het bestuur. De eerstvolgende
Vriendendag is voorlopig vastgesteld op zaterdag 5 september
2020.

A

an het eind van dit kalenderjaar wonen er nu vier
monniken meer onder ons dak dan aan het begin. De
eerste daarvan is pater Jan Smeets (93 jaar). Hij heeft
sinds 1970 lange tijd in Rome gewerkt, en daarna als huisgeestelijke
bij Broeders van Huijbergen en bij de Zusters Benedictinessen
in Valkenburg. Zijn gevorderde leeftijd maakte het hem moeilijk
om nog langer op zichzelf te wonen en zo heeft hij zich begin
februari weer bij onze gemeenschap gevoegd als een waarachtige
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senior, die met zorg en alle egards wordt omgeven, vooral door
onze ziekenpater.

I

n de maanden augustus en september hebben de drie
broeders die uit de Sint-Adelbertsabdij in Egmond afkomstig
zijn, na een lange periode van zorgvuldige onderscheiding
verzocht om opname in onze gemeenschap. Zij zijn nu aan hun
proefjaar begonnen. Voor een van hen zal dat het jaar zijn dat
voorafgaat aan zijn definitieve opname als volwaardig lid van
onze gemeenschap. Voor twee van hen is dat het noviciaatsjaar
ter voorbereiding van de professie. Onze gemeenschap telt
momenteel 17 leden.

B

egin november is er een grote stap vooruit gedaan in de
energie-transitie. Heel het woongedeelte van de abdij,
inclusief de gastenkamers, is nu voorzien van infra-roodverwarming. De kerk zal later aan de beurt komen. Wij hopen
zo een bijdrage te leveren aan het milieu en aan de vermindering
van onze exploitatiekosten.

W

ij zullen het kerkelijk jaar zoals steeds besluiten
met de jaarlijkse retraite van de communiteit. U
vraagt zich misschien af: Is dat wel nodig in een
zo ingetogen leven als het onze? Is er al niet genoeg gebed,
overweging en stilte? Zeker. Maar het is ook onze ervaring dat
alles een gewoonte kan worden. Niets, zelfs niet het kostbaarste,
is gevrijwaard tegen een zekere gewenning en vervlakking.
Om alle aspecten van ons monnikenleven met een open,
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nieuwsgierig en ontvankelijk hart te kunnen waarnemen, om
ons hart te laten vullen met verjongde frisheid en liefde, met de
eerste liefde (vgl Apok 2,4), is zo’n week van naar binnen keren en
afstand nemen van buiten echt heel belangrijk. Om ons daarbij
te helpen, nodigen wij altijd een “buitenstaander” uit. Dit jaar
zal de retraite gegeven worden door de bisschop van Groningen,
mgr. dr. R. van den Hout.

V

ernieuwd door de retraite gaan wij dan de adventsweken
in, die na drie en een halve week uitlopen op Kerstmis.
Op de vooravond van Kerstmis, dinsdag 24 december,
zingen wij de Metten om
20.30 uur. Rond 23 uur
begint de Nachtmis. De
Lauden van Kerstmis
zijn op Kerstdag om
7 uur, gevolgd door de
Dageraadsmis in de
crypte om 7.45 uur. De
Dagmis van Kerstmis is
zoals normaal om 9.30
uur, met de Vespers om
17 uur. Verdere gegevens
kunt U vinden op onze
website. Onze Vrienden
nodigen wij graag uit voor
het bijzondere moment
van dankzegging aan
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het eind van het jaar: het Te Deum na de Completen op 31
december.

W

ij wensen en bidden voor ieder van U dat Degene
met Wie wij het jaar besluiten, ook Degene mag zijn
die U elke dag van het Nieuwe Jaar zal vergezellen.
Dat Zijn liefdevolle Barmhartigheid als het stralende licht aan de
hemel (Lc 1,78) U, wie en waar U ook bent, mag verwarmen en
troosten.
+fr. Adr. Lenglet,
Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals
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