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Dierbare Oblaten en Vrienden,

H

et zilveren feest dat wij op zaterdag 11 juni hebben
mogen vieren, is nog voelbaar in ons hart. Er waren
bijna 200 Vrienden aanwezig om in het zonovergoten
atrium van onze abdijkerk de vreugde te vieren van 25 jaar abtzijn. In het Vriendenbulletin van het Bestuur heeft U erover
kunnen lezen. Van mijn kant hoef ik daar nog maar weinig aan
toe te voegen.

D

e voorbereiding, de organisatie en de doorvoering van
de plannen voor deze viering waren helemaal de vrucht
van het teamwork in het Vriendenbestuur. Onder de
klare leiding van onze voorzitter, mevrouw Petra Dassen, hebben de bestuursleden effectief de verschillende aspecten van deze
bijeenkomst vorm gegeven en begeleid: ontvangst, toespraken,
receptie, e.a.m. Iedereen van ons zal wel genoten hebben van de
fijnzinnige muzikale intermezzo’s. Van het voortreffelijke eind
resultaat zijn wij allemaal getuige geweest. Zelfs het weer, een
element dat zich aan onze planning onttrekt, sloot zich aan bij
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de grote harmonie van het geheel. Zo’n mooie viering van Gods
weldaden roept altijd weer nieuwe dankbaarheid bij ons op.

O

ver dankbaarheid gesproken: U begrijpt natuurlijk dat
er wel bij nauwelijks iemand anders zoveel dankbaarheid heerst als bij mijzelf. Zoveel warme en waarde
rende woorden, zoveel goede gaven, zoveel brieven, tevoren, op
de dag zelf, erna. Het geschenk van onze Oblaten, een zilveren
borstkruis, vervulde me wel met bijzondere ontroering. Wat
een vreugdevolle verrassing veel onverwachte gezichten te zien.
Vrienden die van ver waren gekomen, zelfs vanuit de kop van
Noord-Holland, hadden de lange reis enkel gemaakt voor het
veel te korte moment van handdruk en ontmoeting. Maar ook
wie van dichterbij kwam, heeft zich moeite moeten geven.
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Z

o voegde zich bij de dankbaarheid steeds meer ook een
soort gevoel van onmacht: hoe zou ik ooit recht kunnen
doen aan al die gebaren en uitingen van vriendschap
en genegenheid? Aanvankelijk had ik nog gehoopt ieder van U
persoonlijk te kunnen bedanken. Maar toen eenmaal de dag
voorbij was en de inventaris opgemaakt, moest ik me gewonnen geven: hoe weinig adequaat dit ook is, ik moet me met deze
algemeen geformuleerde dankbetuiging tevreden stellen. Aan
ieder van U die op die namiddag naar de abdij gekomen is, aan
ieder van U die me goede woorden gezegd heeft, aan ieder van
U die zijn gelukwens in een of andere stoffelijke gave heeft uitgedrukt (vaak ook een bijdrage aan de nieuwe witte kazuifels),
denk ik met de grootste dankbaarheid. Het is mede aan uw
steun en uw vriendschap te danken, dat wij in rust en betrekkelijke zorgeloosheid onze monastieke roeping op deze berg kunnen vervullen. Uw aanwezigheid rondom ons ervaren wij als een
stukje geschenk uit de hemel: aan Gods zegen is alles gelegen.
Uit het leven van de gemeenschap

M

et goede moed zijn wij aan de volgende vijfentwintig
jaar begonnen. Ook nu weer zijn er “goede en kwade
dagen” geweest, zoals in ieder leven, ook in het leven
van afzonderlijke monniken en in het leven van de gemeenschap.
Zelf ben ik in deze maanden twee maal naar de abdij van Solesmes (Frankrijk) gereisd. Dat is de abdij, gesticht in 1833 door
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Dom Prosper Guéranger, waaruit een 23-tal mannenkloosters
en 8 vrouwenkloosters zijn voortgekomen (ook de Sint Benedictusberg), die tezamen de Congregatie van Solesmes vormen. De
abt van deze abdij is tegelijk president van deze Congregatie.
Na het terugtreden van de vorige abt, Dom Philippe Dupont,
die zijn ambt bijna 30 jaar had vervuld, moest een nieuwe abt –
en dus ook: president – gekozen worden. Daarvoor werden alle
abten van onze Congregatie
naar Solesmes geroepen. Op
17 mei hebben zij, samen met
de communiteit van Solesmes,
Dom Geoffroy Kemlin (43
jaar) tot nieuwe abt-president
gekozen. Acht weken later, op
14 juli, waren alle abten, en
ook enkele abdissen, en nog
talloos veel anderen, opnieuw
in Solesmes voor de abtszegen.

V

andaar ging ik naar
Zuid-Zweden, voor
mijn jaarlijkse bezoek
aan een klein Benedictijns
gemeenschapje in Mariavall
(Tomelilla), dat zich onder
het toeziend oog van onze
gemeenschap ontwikkelt. Het
bezoekje werd langer dan

H. Benedictusklooster in Mariavall, Zweden
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gepland, doordat het corona-virus me onderweg naar Zweden had weten te vinden en me daar vijf dagen vasthield. In
augustus zou blijken dat het tijdstip voor deze besmetting goed
gekozen was!

B

ijna vier jaar geleden kwamen er drie monniken vanuit
de abdij van Egmond naar ons. Twee van hen legden
in 2020 hun tijdelijke geloften bij ons af. De derde,
p. Beda Carneiro, heeft onlangs na lange en zorgvuldige overweging besloten om terug te keren naar Egmond, niet als afwijzing
van onze gemeenschap, maar als positieve keuze om gehoor te
geven aan de roeping waarvoor hij in 2011 vanuit Brazilië naar
Nederland kwam. Begin augustus hebben wij hem uitgezwaaid.

O

p dat moment waren de eerste symptomen al zichtbaar
van wat een echte communiteitsepidemie zou worden.
Iedereen, behalve twee afwezigen, P. Prior en fr. Ton
Biesthorst, is beurtelings door covid-19 besmet geraakt. Er waren
dagen dat wij maar met twee priesters aan het altaar stonden,
terwijl alle overigen in meer of mindere mate ziek, in quarantaine waren. We hebben er zelf versteld van gestaan dat alle vitale
functies van de gemeenschap gewoon zijn blijven doorgegaan.
Elke dag is de H. Eucharistie gevierd, het koorgebed gezongen
van het nachtofficie ‘s morgens vroeg tot en met de dagsluiting
in de avond, de maaltijden werden klaargemaakt, de zieken verzorgd. We hebben nooit iets hoeven laten uitvallen. Deze voor
zieken en gezonden veeleisende dagen waren als een icoon van
de complementaire eenheid van de gemeenschap.
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IN VISCERIBUS CHRISTI

I

n het Vriendenbulletin van het bestuur heeft U de tekst
kunnen vinden van mijn voordracht op zaterdag 11 juni.
Die staat ook op onze website ( www.benedictusberg.nl/
actueel_lezingen.html ). Het was vooral een overweging bij het
abtswapen en het abtsdevies In Visceribus Christi, geparafraseerd: in het Hart van Christus. Door Gods vaderlijke zorg zijn
wij als gemeenschap en ook met U, onze Vrienden, samengebracht rond de Sint-Benedictusberg. Zo’n hechte en duurzame,
jarenlange verbondenheid is in onze wereld niet meer zo vanzelfsprekend. Onze maatschappij en onze maatschappelijke
structuren worden eerder door fragmentatie gekenmerkt. Veel
mensen moeten zichzelf maar proberen te redden. Van onze
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kant zullen wij alles doen om het geschenk van deze vriendschap
gaaf te bewaren en zo nu en dan bij een bijzondere gelegenheid
gestalte te geven. Maar zo ononderbroken als ons monastieke
gebed is, zo ononderbroken is ook ons gebed voor U en voor
al uw intenties. Dat er vrede mag zijn in het hart van al Gods
kinderen, in uw harten, in uw gezinnen, in uw parochies en
bisdommen, in uw land en overal op aarde. Dat is het verlangen
van Gods eigen Hart.
+ fr. Ad. Lenglet
Abt van Sint Benedictusberg
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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!
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