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Dierbare Oblaten en Vrienden,

In een reactie op de Vriendenbrief van augustus jongstleden 
liet een van U me weten, dat hij graag wat meer nieuws over 
onszelf zou willen lezen. Of ik niet wat meer kon vertellen 

over onze abdijgemeenschap. Die suggestie neem ik graag over, 
juist nu vlak voor Kerstmis dat toch een gezinsfeest is. God zelf 
is in het huisgezin van de mensheid komen wonen. Hij is lid 
van onze mensenfamilie geworden, mens met de mensen. Een 
van de miljarden menselijke gezichten uit de wereldgeschiedenis 
werd het gelaat van God. Jezus Christus heeft een menselijk 
gelaat als iedere andere mens. Wij allemaal hebben eenzelfde 
menselijk gelaat als Hij. Op ieder menselijk gelaat is een afglans 
waar te nemen van Hem. Maar door Hem heen zien wij ook 
het gelaat van Zijn Vader. Iedere mens, wie hij of zij ook is, al 
is diens gelaat nog zo geschonden, bezit een onvergelijkelijke 
waardigheid. Wij, mensen, zijn kind van God  en wij lijken 
op Jezus als onze broeder, en zelfs op God zelf (wij zijn als 
zijn evenbeeld geschapen, volgens Gn 1,27!), die wij in alle 
vertrouwelijkheid als onze vader mogen aanspreken (Rom 8,15).
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Voor onze gemeenschap was een belangrijke gebeurtenis 
in de laatste tijd het overlijden van pater Lucas Vossen. 
Veertig jaar, sinds 1975, was hij onze medebroeder, en 

van die veertig leefde hij tien jaar als kluizenaar in de oostelijke 
Pyreneeën, in het bisdom Perpignan. Een 
steeds verergerende rugkwaal dwong hem in 
2004 zijn leven in de eenzaamheid op te geven. 
Zo stelde hij zich weer in dienst van onze 
gemeenschap, met name in de bibliotheek 
en als secretaris van de oblatenkring. Pater 
Lucas was een consciëntieuze perfectionist, 
voor wie geen jota of haaltje onbelangrijk 
was. Des te zwaarder was voor hem 
zijn toenemende onmacht. De laatste 
maanden werd zitten, liggen, gaan en staan 
ondraaglijk pijnlijk. Begin september trof 
hem een zware hersenbloeding. De gevolgen daarvan zou hij 
niet te boven komen. Bijna vier weken later, op het feest van de 
heilige Aartsengelen, 29 september, kort na middernacht, kon 
hij zijn ziel teruggeven aan zijn Schepper. Op het feest van de 
heilige Engelbewaarders, 2 oktober, hebben wij hem onder een 
stralende herfstzon begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons 
kerkhof. Hij is de negentiende in de kring daar.

Intussen is de communiteit gelukkig met nieuwe gezichten 
aangevuld. Vader Abt Philip Anderson van de abdij in Clear 
Creek (Oklahoma, Verenigde Staten) heeft opnieuw een gul 

gebaar gemaakt, door twee van zijn monniken als missionaris 
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naar het oude Europa te laten gaan. 
Op 20 augustus hebben wij fr. 
Stanislas Yankowski (58) verwelkomd, 
uit New York, met Poolse voorouders. 
Hij is meteen begonnen vriendschap te 
sluiten met onze schapen, maar ook in 
de bibliotheek heeft hij zijn werkterrein.  
 
 
Vier  weken later op 22 september 
kwam fr. Gabriel Garza (33), uit Brownsville (Texas), met 
Mexicaanse voorouders. Hij wijdt zich tot nu toe vooral aan 
poetsen en andere werkzaamheden in het gastenkwartier. 
Het ligt in de bedoeling dat hij het pottenbakkersatelier 
opnieuw gaat opstarten. De aanwezigheid van onze nieuwe 
broeders maakt ons liturgisch koorgebed weer wat voller, qua 

stem en qua aantal. Hun verschillende 
werkzaamheden verlichten de werkdruk 
voor iedereen. Een van de vrienden van 
de abdij heeft zich aangeboden om onze 
Amerikaanse broeders tweemaal per week 
Nederlandse les te geven: een geweldig 
aanbod waar zij en wij heel erg dankbaar 
voor zijn. Nederlands leren is in deze 
eerste maanden vanzelfsprekend een van 
hun voornaamste taken: een voorwaarde 
voor en een weg naar een goede integratie 
in de gemeenschap.
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Fr. Stanislas en fr. Gabriel voegden zich bij hun 
medebroeder uit Clear Creek, p. José-Maria Lagos (38), 
die al sinds begin mei 2014 bij ons is. Een van zijn taken 

is het verzorgen van fr. John. Hij is afkomstig uit Saint-Louis 
(Missouri) en heeft Argentijnse wortels. En om de reeks vol te 
maken is daar nog p. Léon-Marie Cisse (46), van de abdij Keur 
Moussa in Senegal. Hij is bezig het boekbindersvak te leren. 
Zoals U ziet: door onze “buitenlanders” is de communiteit nu 
rijk aan rassen en volken en talen. Veertien monniken, met drie 
talen, uit vier werelddelen: Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en 
Europa. De internationaliteit is een verrijking, die tegelijk ook 
weer nieuwe uitdagingen met zich brengt.

Twee van ons hebben dag en nacht hulp nodig. Wij zijn 
blij dat zij die hulp hier in onze eigen gemeenschap 
kunnen krijgen, gedeeltelijk door onszelf, gedeeltelijk 

door zorgzame ziekenverzorgsters, die ’s morgens en ’s avonds 
klaar staan voor p. Pieter Roose (89) en fr. John Goossens (80). 
Sint Benedictus spreekt in zijn Regel voor Monniken over de zorg 
voor de zieken als één van de belangrijkste aandachtspunten 
voor de abt. P. Martin Werry, met zijn 70 jaar zelf ook niet meer 
een van de jongsten, is, behalve koster, ook onze ziekenpater. 
Om beter uitgerust te zijn voor de zorg van onze zieke en 
oudere medebroeders, zijn wij momenteel bezig de ruimtes van 
de ziekenafdeling wat op peil te brengen. In één adem met de 
zorg voor de zieken worden in de Regel van sint Benedictus de 
gasten genoemd. Fr. Lambertus Moonen (74) is degene die alle 
aanvragen ontvangt en beantwoordt (de meesten per e-mail) 
en die de aankomende en vertrekkende gasten ontvangt en 
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begeleidt. De tweede gastenbroeder is fr. Leo Disch (61). Die kan 
deze taak goed combineren met het werk in zijn steenhouwerij. 
Op onze website vindt U een presentatie van zijn werkplaats 
en van wat er zoal vandaan komt. Onze steenhouwerij is de 
voornaamste bron van inkomsten van de abdij. P. Prior, p. 
Joannes-Maria Touw (63), houdt het overzicht over onze 
financiële toestand en tegelijk ook over onze bibliotheek. P. 
Frits Schlatmann (60) heeft naast zijn hoofdtaken als cantor 
en portier ook werk in de boekhouding. Voor de boekhouding 
worden wij bovendien geholpen door een lekenkracht, net als 
in de keuken, waar er zelfs vier koks van buiten om beurten 
werkzaam zijn. De meesten van ons hebben veel meer dan één 
enkele verantwoordelijke taak. Wij moeten oppassen dat deze 
situatie voor deze of gene een al te zware belasting wordt. De 
laatste twee die hier nog genoemd moeten worden, zijn fr. Ton 

5



december 2015

Biesthorst (67), die U vaak als portier aantreft, en fr. Petrus 
van de Mazen (57): hij is de conservator van onze platencollectie 
en onze wasbaas; U ziet hem vooral als degene die nu al jaren 
lang de kerkdeuren opent en sluit aan het begin en het einde 
van de officies. De heer Max Slenter (48) is onze webmaster en 
zorgt voor de hele adressen-administratie van de Vrienden- en 
Oblatenkring. Sinds kort is hij onze huisgenoot.

Op zaterdag 5 september waren onze Vrienden voor 
hun jaarlijkse bijeenkomst in onze abdij uitgenodigd. 
De nieuwe wegen die paus Franciscus inslaat, 

hebben het Vriendenbestuur geïnspireerd om onze bijeenkomst 
op een nieuwe manier vorm te geven. Het was niet moeilijk 
een thema te kiezen. Dat lag voor de hand met het door de 
paus uitgeroepen Bijzondere jubileum van de barmhartigheid 
(op 8 december aanstaande zal dat geopend worden). Onze 
voorzitter, Mr. Stef-Jan Willard, was zelf jammer genoeg 
door ziekte verhinderd een woord van begroeting te spreken. 
Het werd voorgelezen door ons bestuurslid mevrouw Inge 
van Beek-Roosen. Ikzelf gaf een korte inleiding op het thema 
aan de hand van vier punten: 1) barmhartigheid in het leven 
van paus Franciscus; 2) barmhartigheid als dé eigenschap van 
God; 3) barmhartigheid als voornaamste dienst van de Kerk 
en: 4) hoe doen wij barmhartigheid? De volledige tekst kunt 
U vinden op onze website. Daarna verspreidden de aanwezigen 
zich over verschillende locaties om met elkaar in kleine groepjes 
gedurende drie kwartier het onderwerp verder uit te diepen. 
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Die tafelgesprekken zijn een buitengewoon succes geworden. 
Zij hebben de Vrienden gelegenheid gegeven elkaar op een 
eenvoudige en directe manier te leren kennen. Er ontstonden 
wezenlijke gedachtewisselingen, die daarna - tijdens de 
gebruikelijke koffie en vlaai – werden voortgezet. Doordat het 
koude weer niet toeliet de ontvangst in de buitenlucht te laten 
plaatsvinden, bleven wij binnen in de kloostergang. Misschien 
heeft dat mede ertoe bijgedragen dat deze Vriendendag een 
“intiemer” en persoonlijker karakter droeg dan in andere jaren. 
De aanwezigen waren unaniem in de positieve beoordeling van 
dit experiment. “Is er geen gelegenheid te creëren om verder uit 
te wisselen rond het thema barmhartigheid?”, vroeg het bestuur 
van de Vrienden zich af. Die gelegenheid willen wij aanbieden 
op zondag 6 maart 2016, zondag Laetare, na de Hoogmis, tussen 
11.15 en 12 uur. Geïnteresseerden zijn dan van harte welkom 
voor een tweede tafelgesprek over barmhartigheid. 

In de laatste week van het kerkelijk jaar heeft de communiteit 
haar jaarlijkse retraite gemaakt. De eerw. Heer Th. Hermans 
(uit het bisdom Hasselt, België) heeft ons daarin begeleid 

aan de hand van het thema: Gods Woord is onze hoop. Zo gaan 
wij vol vertrouwen op naar de viering van de komst van Gods 
Woord in onze wereld. Het spreekt vanzelf dat U bij onze 
vieringen van harte welkom bent. De Nachtmis van Kerstmis 
begint op donderdagavond 24 december ongeveer om 23 uur. 
Zij volgt op de Metten van Kerstmis die al om 20.30 uur 
beginnen. De Lauden op Kerstdag beginnen om 7 uur, gevolgd 
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+fr. Adr. Lenglet, 

Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

door de Dageraadsmis in de crypte. De Dagmis van Kerstmis 
is om 9.30 uur.

Over Kerstmis heen gaan onze gedachten naar heel het 
nieuwe jaar 2016 dat Gods barmhartigheid voor ons 
klaar heeft liggen. U allen bent in onze hartelijke en 

dankbare belangstelling en in ons dagelijks gebed. U allen, samen 
met alle ontelbare mensen, uit alle rassen en stammen en talen, 
die over heel de wereld hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
die uit het diepst van hun hart uitzien naar en smeken om vrede 
en veiligheid. Alleen de waarheid van het Kerstfeest, dat is: 
God met ons, kan ons de vervulling van onze diepste verlangens 
schenken. Dat wens ik van harte aan ieder van U.
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