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December 2021
Dierbare Oblaten en Vrienden,

W

ij zullen het de komende weken in allerlei toonaarden horen en lezen: dit was 2021. Weer loopt een
Jaar des Heren ten einde. Dan komt als vanzelf de
vraag in ons op: was het dat ook inderdaad, een jaar van de
Heer? Hebben wij het als zodanig ervaren en doorlopen, als een
Jaar van de Heer? Een jaar als een geschenk van Hem aan ons?
Een jaar waarin Hij weer Emanuel was, God-met-ons? Een jaar
waarin Hij ons bij de hand heeft gehouden en ons dichter bij
ons einddoel heeft gebracht? Er zijn waarschijnlijk evenzoveel
verschillende antwoorden als mensenlevens.

H

et wekt bij mij altijd een grote verwondering: die
oneindige verscheidenheid van mensenlevens, allemaal tezamen op deze ene aarde. Maar daarmee
samengaand, in die verscheidenheid, is er tegelijk een wezenlijke, ondeelbare eenheid. Welke mens wij ook ontmoeten, jong
of oud, vrouw of man, ziek of gezond, ver weg of dichtbij: steeds
zien wij iemand in de ogen zoals er geen tweede is: deze ene
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menselijke persoon, die ademt, huilt, lacht, zoekt, vindt, omziet,
verlangt. Miljarden mensenkinderen die allemaal niet door een
blind toeval in deze wereld aanwezig zijn, en die allemaal vandaag op deze ene, onherhaalbare dag met mij in deze wereld zijn
en allemaal juist zó in deze wereld zijn, als dit unieke levende
wezen, met deze eigenschappen en met deze geschiedenis. De
ander is precies dezelfde mens als ik. Hoe kun je dan nog twijfelen aan de verantwoordelijkheid die je voor elkaar hebt? Hoe
zou je je kunnen onttrekken aan de zorg voor ons gemeenschappelijk huis dat deze aarde is?

W

ij zijn dit jaar des Heren 2021 begonnen in de
vreugde van de Kersttijd en wij besluiten het
opnieuw in de vreugde van de Kersttijd. Voor de
gelovige christen is dat de vreugde die ontspringt aan het geheim
van de Menswording van God. God is één van ons geworden,
één uit de ontelbare mensenmenigte die door de eeuwen heen
over onze aardbol rondtrekt. Het geloof van de Kerk* belijdt
het nuchter en zonder omhaal: Jezus Christus, Gods enige Zoon,
is mens geworden. Hij is geboren uit een vrouw (Gal 4:4). Toen
ik geboren werd, ademde ik dezelfde lucht in als andere mensen.
Mijn geboorte schokte de wereld niet [althans niet op datzelfde
moment!] en ik slaakte eenzelfde kreet als iedereen. Ik heb in
windsels gelegen, ik moest verzorgd worden. Want het leven van
*
Bijvoorbeeld in de zogenaamde geloofsbelijdenis van de Apostelen. Sint
Ambrosius (+397) schrijft daarover: “Dit is de geloofsbelijdenis die de kerk van Rome
bewaart, waar Petrus, de eerste van de apostelen, zetelde en waar hij de gemeenschappelijke verwoording heeft gebracht” (Katechismus van de Katholieke Kerk, nummer 194,
n.12).
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een koning heeft geen ander begin; voor alle mensen heeft het leven
dezelfde ingang en dezelfde uitgang (Wsh 7:3-6). Gods Menswording kun je alleen maar belijden. Het is een voor het menselijk verstand ondoorgrondelijk geheim. Het raakt aan en het
ligt tegelijk dieper dan de diepste oorsprong van ieders leven als
mens.

D

e geloofsbelijdenis vervolgt: Hij is gestorven en begraven. Zo helemaal is Jezus mens geworden, om tot in
het uiterste mét ons te zijn. Maar daarna – en om met
ons te kunnen blijven - ook: Hij is op de derde dag verrezen.
Het is de verheerlijking van Zijn Lichaam, van Zijn menselijke Lichaam. Hij leeft, nu en elke dag sindsdien tot op de dag
van vandaag, in deze specifieke gestalte zoals Hij die bij Zijn
geboorte van Zijn Moeder Maria ontvangen had, zoals Hij toen
voor het eerst in onze mensengeschiedenis verschenen is, met
dit unieke gelaat, met deze ogen, deze glimlach, - alleen zijn nu
alle tranen van Zijn ogen gewist. Jezus Christus blijft dezelfde,
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr 13: 8). Is dat niet de
eigenlijke reden voor ons christenen om te spreken van een jaar
des Heren? Jezus is niet alleen de Emanuel in de donkere dagen
voor Kerstmis en in de eerste dagen van het nieuwe jaar: Hij
is elke dag onze tijdgenoot en onze weg-genoot, Hij leidt onze
weg, Hij ís onze weg door deze tijd. Wat is de Kerstvrede en
Kerstvreugde waard, wanneer die niet zou worden gevoed aan
deze eigenlijke bron?
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Uit het leven van de communiteit

D

e versoepelingen in de corona-maatregelen hadden hier
en daar ons leven wat verder genormaliseerd. Maar nu
wordt er weer meer voorzichtigheid van ons gevraagd.
Met dankbaarheid is onze gemeenschap tot nu toe voor het
virus bewaard gebleven. Als de covid-19-situatie in onze streken
het toelaat, hopen wij volgend jaar het ritme van onze oblatendagen, en vooral ook de Vriendendag (voorzien op 11 september 2022) weer te kunnen hernemen. Een kleine stap in de
“heropening” hebben wij gedaan met een eerste Dag met Sint
Benedictus voor jonge leidinggevenden, op 15 oktober j.l. Het
Vriendenbestuur had deze bijeenkomst voorgesteld en georganiseerd. Twaalf personen hadden zich ervoor ingeschreven.
Zij maakten kennis met enkele aspecten van het benedictijnse
leven en met name van het leiderschap, zoals Sint Benedictus
dat in zijn Regel voor Monniken beschrijft. De deelnemers
gaven na afloop hun enthousiasme te kennen. Niet alleen leerden zij veel over leiderschap, maar ook over het (voor hen:
verrassend menselijke) leven van de monniken.

H

alverwege de advent, rondom de datum dat U deze
Vriendenbrief zult ontvangen, vieren wij een opmerkelijke verjaardag. Op 14 december is het 25 jaar geleden dat p. Joannes Maria Touw tot prior van onze gemeenschap
werd benoemd. Een kwart eeuw is hij mijn rechterhand geweest
in de leiding van de gemeenschap. Eén van de belangrijke
taken van de prior is de vervanging van de abt bij diens afwe4
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pater J.M. Touw

Komt en ziet

Komt en ziet

zigheid. De gelegenheden
daartoe hebben voor pater
Overwegingen bij het Evangelie volgens Johannes
Prior niet ontbroken. Om
onze dankbaarheid voor
zijn trouwe dienst in al die
jaren concreet tot uitdrukking te brengen, hebben wij
hem aangeboden om zijn
overwegingen en retraites
over het Joannes-evangelie
te bundelen en uit te geven.
Dit boek, Komt en Ziet, is
onlangs bij uitgeverij Adveniat verschenen. Wanneer
U p. Prior (die tevens onze
zorgzame en bekwame ecopater Joannes M. Touw
noom is) een geschenk zou
willen geven voor zijn zilveren jubileum, nodigt hij U uit om
voor hem te bidden en het boek te lezen (het boek is bij onze
webwinkel te bestellen).

H

et feest van pater Prior kondigt tegelijk een volgend
feest aan, in de eerste maand van het nieuwe jaar.
Op zondag 30 januari aanstaande zal het vijfentwintig jaar geleden zijn dat Mgr. Frans Wiertz in onze abdijkerk
de abtszegening gaf aan degene die op 4 december 1996 door
de communiteit gekozen was om Vader Abt Nicolaas de Wolf
op te volgen. Aan het verloop van deze vijfentwintig jaar heeft
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de Vriendenbrief van augustus al enkele woorden gewijd. De
communiteit is in deze jaren van aard en van aanzien veranderd, zonder haar identiteit te verloochenen. Wij zijn nog steeds
dezelfde, vol overtuigde gemeenschap van monniken, toegewijd
aan de viering van de liturgie, aan een arbeidzaam en gastvrij
leven, aan elkaar. Maar het wegvallen van de stichtingsgeneratie,
het vertrek van een groot aantal jongeren, maar ook: de (nationale en internationale) aanvulling van elders, brachten iets
nieuws tot ontwikkeling. Ik geloof te mogen zeggen dat wij in
deze jaren de geschiedenis van onze Duitse voorgangers, zowel
die van de gebeurtenissen als die van de gebouwen, meer heb6
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ben kunnen integreren, dat wil zeggen: als een deel van onze
eigen geschiedenis hebben erkend (onze archivaris, fr. Lambertus Moonen, heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd).
We zijn ons ook meer bewust geworden van onze broosheid, van
de betrekkelijkheid van dingen die in een eerdere fase belangrijk
voor ons waren. We hebben iets stoers en ongenaakbaars achter
ons gelaten. Maar onze fiere vastbeslotenheid monniken-in-deKerk te zijn heeft daar niet onder geleden.

O

p zaterdag 29 januari 2022 zouden wij het zilveren
abtsjubileum willen gedenken samen met al degenen
die door vriendschap of anderszins met ons verbonden
zijn. Om 9:30 uur vieren wij de Heilige Eucharistie. Aansluitend
zal er, hopen wij, een ontvangst in de kloostergang kunnen zijn.
Daarover zult U binnenkort nog nadere gegevens ontvangen.
Op het moment dat ik dit schrijf, groeit echter de onzekerheid
over wat er eind januari mogelijk zal zijn binnen de begrenzingen van de dan geldende corona-maatregelen.

A

ls de dragende ondergrond voor onze kleine levensgebeurtenissen vervolgt de mensheid haar weg door de
tijd. Een weg zou geen weg zijn, wanneer deze niet
ergens heen zou lopen. De laatste dagen van december laten ons
elk jaar opnieuw aankomen bij een soort voor-lopige aanwezigheid van dat ultieme reisdoel: overal verzamelen mensen zich
rond Jezus. Wij komen tezamen onder het sterrenblinken om Hem
te aanbidden, zingt het Kerstlied. Ooit, wanneer er op de allerlaatste dag van de geschiedenis geen nieuw jaar meer zal vol7
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gen, hopen wij voorgoed met Hem samen te zijn. Dan zal alles
baden, zo hopen wij, in de volkomen vreugde van ons en van
alle mensen met wie wij samen op deze aarde onderweg waren.
Wij, monniken van de Sint Benedictusberg, wensen U vurig en
innig dat dit Kerstfeest de dierbare verlangens van uw hart nu
al een beetje in vervulling zal doen gaan. Laten wij het werk
doen waarvoor wij gezonden zijn: brengen wij vanuit het Pasgeboren Kind in Bethlehem vrede aan onze wereld. Dat maakt
deze feestdagen rijk aan vreugde en zegen, voor Uzelf en voor
anderen. En dat maakt ons Nieuwe Jaar dankbaar en gelukkig.
+fr. Adr. Lenglet,
Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

Abdij Sint Benedictusberg • Mamelis 39 • 6295 NA Lemiers
Rabobank: BIC RABONL2U • IBAN NL85 RABO 0155 6011 72
www.benedictusberg.nl • abdij@benedictusberg.nl
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!

8

