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Dierbare Oblaten en Vrienden,

De brieven voor Pasen waren al aan U verstuurd, toen 
een van onze broeders aan het eind was gekomen 
van zijn aardse leven en de overstap maakte naar de 

eeuwigheid. Het was op de vooravond van Palmzondag. Wij 
hadden de klanken van het feest van sint Jozef nog in onze oren, 
toen fr. John Goossens na een bijzonder zwaar en langdurig 
ziekbed  op 80-jarige leeftijd zijn ziel heeft teruggegeven aan zijn 
Schepper. Drie en een halve week eerder 
nog hadden wij rond zijn bed zijn gouden 
diakenjubileum kunnen vieren.

Fr. John was geboren te Eijsden op 
zaterdag 25 april 1935. Hij was 
op 8 september 1956 in Mamelis 

ingetreden. Twee jaar later, in 1958, 
volgde zijn professie op 29 juni, feest van 
sint Petrus en Paulus. Op 24 februari 1966 
was zijn diakenwijding. De diaconale 
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dienst in de liturgie was voor hem bron en hoogtepunt zijn leven 
lang. Behalve aan het altaar kon hij zijn diaconaat gestalte geven 
in andere, belangrijke taken. Zo hebben velen van U hebben 
hem van 1966 tot in 2009 bijna 44 jaar als portier ontmoet.

Door zijn ziekte was voor fr. John de laatste maanden 
het contact met zijn omgeving vrijwel onmogelijk 
geworden. Op 19 maart, het feest van zijn patroon 

(pas na zijn overlijden zagen wij dat Joseph eigenlijk zijn eerste 
naam was!), heeft fr. John in grote vrede zijn laatste adem mogen 
uitblazen. Op woensdag in de Goede Week, op de drempel naar 
het heilige triduüm van Pasen, vond hij zijn rustplaats op ons 
kerkhof. 

Precies vier maanden later, op 
dinsdag 19 juli, kwam voor p. 
Pieter Roose het einde van zijn 

aardse leven. Pater Pieter was geboren 
op 23 oktober 1926 te Hilversum. In 
de Sint Paulusabdij te Oosterhout deed 
hij zijn professie op 11 juli 1947. Daar 
ontving hij ook de priesterwijding op 20 
december 1952. Op 13 juli 1953 werd 
hij lid van de gemeenschap op de Sint 
Benedictusberg. Tot eind 1964 was hij 
subprior naast de toenmalige prior, Dom 
Vincent Truijen, en daarna, bijna 30 jaar lang, prior naast Vader 
Abt Nicolaas de Wolf, waarvan twintig als novicemeester. Hij 
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heeft met zijn aanwezigheid en zijn talenten het leven van onze 
gemeenschap nadrukkelijk bepaald. Zijn gezondheid liet de 
laatste jaren steeds meer te wensen over, wat hem zwaar viel. 
Toen het moment om heen te gaan naar zijn Heer gekomen was, 
zal hij het als een bevrijding hebben begroet.

Op de website van onze abdij kunt U nadere 
bijzonderheden vinden over onze twee overleden 
broeders ( www.benedictusberg.nl/actueel.html ). Wij 

zijn U heel dankbaar voor alle tekenen van gebed en medeleven 
die ons voor en na hun overlijden hebben bereikt.

Sint Benedictus drukt in zijn Regel voor Monniken de 
abt, de kellenaar en de ziekenpater bijzonder op het hart 
hun zorg aan de zieke medebroeders te wijden. Aan die 

aanbeveling hebben wij de laatste maanden daadwerkelijk gevolg 
gegeven onder andere door een grondige renovatie van onze 
ziekenafdeling. Twee monnikscellen werden zodanig verbouwd 
dat zij als modern ingerichte ziekenkamer dienst kunnen doen. 
Er kwamen nieuwe vloeren, nieuwe plafonds en deuren, en (in 
een tussenliggende derde cel) een nieuwe sanitaire afdeling met 
aangepaste accessoires. Voor onze zieken en voor hun verzorgers 
zal het er een stuk prettiger verblijven en werken zijn.

Met vreugde hebben wij sinds enkele maanden weer 
een postulant in onze gelederen. Op 18 maart heeft 
fr. Alain Chodaton uit Senegal in onze communiteit 

zijn intrede gedaan. Van half oktober 2014 tot half januari 2015 
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had hij al een stage bij ons gemaakt. De toen opgedane ervaringen 
brachten hem ertoe opname te vragen in onze gemeenschap. 
Samen met onze twee Amerikaanse medebroeders uit Clear 
Creek (VS) maakt hij zich nu de moeilijke Nederlandse taal 
eigen, onder begeleiding van een bekwame en toegewijde 
docente, een “vriend” van de abdij.

De encycliek van paus Franciscus Laudato si is wat ons 
betreft niet zonder gevolgen gebleven. Op het dak van 
de bibliotheek werden negen en negentig zonnepanelen 

geïnstalleerd. Het is vrijwel het enige op het zuiden gelegen dak 
van ons huis, dat hiervoor in aanmerking komt. Financieel 
werd dit mogelijk door een bijdrage van de KNR (Konferentie 
Nederlandse Religieuzen). In de eerste maanden van dit jaar 
was er al werk gemaakt van een andere grote besparing. Alle 
257 ramen van de abdij waren van een isolerend folie voorzien. 
Niet alleen de ecologie maar ook onze economie zal de gunstige 
gevolgen van deze maatregelen ondervinden. Of het metterdaad 
warmer zal worden in de abdijkerk en elders hangt natuurlijk 
nog van andere factoren af!

Het Bijzondere Jubileum van de Barmhartigheid, 
dat dit jaar kenmerkt, heeft voor ons een concrete 
betekenis gekregen op donderdag 7 april. Wij zijn 

toen als communiteit op bedevaart gegaan naar de kathedraal 
van Roermond, en biddend en zingend zijn wij daar door de 
Heilige Deur gegaan, teken van vergeving en verzoening. De 
herinnering daaraan wordt zelfs op you-tube bewaard. Zie 
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aldaar Monniken gaan door de heilige deur (www.youtube.com/
watch?v=hrEd14M1hyw).

Onze communiteit was dit jaar weer aan de beurt voor 
de vierjaarlijkse visitatie. In de maand mei hebben 
Vader Abt Dom Philippe Dupont van de abdij van 

Solesmes en Vader Abt Dom René Fobe van de Sint-Andries-
abdij te Brugge-Zevenkerken ons bezocht en met ieder van ons 
een gesprek gevoerd. Zij spraken na afloop hun dankbaarheid 
uit over de grote vrede die er onder ons heerst. Zij deelden met 
ons hun indruk dat de communiteit in dat opzicht gegroeid 
is. Zij meenden een rustige vreugde te ervaren, die het tot 
een plezier maakt onder ons te verblijven. Vanzelfsprekend 
waren ook wij allemaal erg blij met een dergelijk “rapport”. 
In die gesteldheid hebben wij een paar 
dagen later een bezoek gebracht aan een 
sympathiek bedevaartsplaatsje niet ver 
van Sint-Truiden (België): Onze Lieve 
Vrouw van Kortenbos.

Op het feest van sint Jan de Doper, 
vrijdag 24 juni, heeft p. Martin 
Werry zijn gouden professiefeest 

gevierd, vervuld van dankbaarheid jegens 
Gods barmhartigheid die de bron is van 
alle trouw, en vertrouwend op het gebed 
van de gemeenschap en zoveel anderen. Kern en hoogtepunt 
van de viering was de hernieuwing van zijn monastieke geloften, 
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zoals hij die vijftig jaar geleden had afgelegd. Velen van U zijn 
tijdens de Hoogmis getuige geweest van dit altijd aangrijpende 
moment en hebben hem nadien met zijn jubileum kunnen 
gelukwensen. Kort tevoren had hij in Rome deelgenomen aan 
het Jubileum van de Priesters: een priesterretraite waarvan paus 
Franciscus zelf drie conferenties verzorgde.

Hierbij aansluitend mag ik U ook schrijven over mijn 
eigen gouden professie. U heeft daarover al gehoord 
in de uitnodiging voor de Vriendendag, die U onlangs 

van het bestuur van de Vriendenkring heeft ontvangen. De 
eigenlijke dag is zondag 4 september aanstaande. Tijdens de 
Hoogmis van die zondag hoop ik mijn monastieke geloften 
te hernieuwen. Maar de ontvangst en de gelegenheid tot 
gelukwensen die bij dit jubileum hoort, zullen geïntegreerd 
worden in de Vriendendag daags tevoren, 
in de namiddag van zaterdag 3 september. 
De bijeenkomst van de Vrienden, en met 
name ook de daarbij passende voordracht 
Schrijling op twee eeuwen. Waarnemingen en 
waarden, zal in het teken van dit jubileum 
staan. Langs deze weg wil ik U graag 
uitnodigen om op deze zaterdagmiddag 
in mijn vreugde te komen delen. De dag 
daarop, bij de Hoogmis op zondag 4 
september, bent U vanzelfsprekend even 
hartelijk welkom. Alleen zal er op die dag 
geen gelegenheid meer zijn tot persoonlijke 
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ontmoeting. Daags na die gouden professie, op maandag 5 
september, zal ik naar Rome afreizen. In de Eeuwige Stad heeft 
van 6 tot 16 september het vierjaarlijkse abtencongres  plaats.

Het is zwaar weer op onze aarde van 2016. Verwarrende, 
schokkende en extreme gebeurtenissen omringen 
ons. Hagelstenen zo groot als tennisballen herinnerden 

ons nog in juni aan de (mythische?) plagen van Egypte (Ex 9,24). 
Politiek gerommel kondigt aardverschuivingen aan. Isolationisten 
maken zich breed.  Terreuracties moeten al heel dichtbij komen, 
willen ze ons nog doen opschrikken. Kardinalen van de Kerk 
gaan ertoe over elkaar op twitter de les te lezen. Is dit het 
Jubeljaar van de Barmhartigheid dat ons had doen hopen op 
bezinning en ommekeer? Maar het domste wat we kunnen 
doen, is ons bang laten maken. Wat voor zin heeft het om nu 
het vuur van de verdeeldheid aan te blazen, in plaats van een 
standpunt te zoeken dat eenheid kan stichten? Er bestaat een 
eenheid die dieper ligt dan alle tegenstellingen, ook al is die 
niet onmiddellijk zichtbaar. Die eenheid moet er zijn, eenvoudig 
omdat wij in één wereld leven, omdat wij tezamen één mensheid 
vormen en allen gemeenschappelijk aan elkaar zijn toevertrouwd 
met het oog op één grote voltooiing.

Maar hoe ontdekken wij de weg daarheen? In 
ieder geval: niet door onderdrukking maar door 
bevrijding, niet door geweld maar door respect, 

niet door schijn maar door werkelijkheid, niet door hartstocht 
maar door verstandigheid. Misschien zou sint Benedictus het 
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nog eenvoudiger zeggen: niet door te schreeuwen maar door 
te luisteren. Luister aandachtig, mijn zoon, en neig naar hem 
het oor van je hart (Proloog van de Regel voor Monniken). 
Met “luisteren” begint heel de joods-christelijke vroomheid: 
Luister, Israel… (Dt 6,4). Ik wens U, onze Vrienden, en ieder 
ander de stilte die daarvoor nodig is, het zuivere gehoor en het 
zuivere gevoel voor alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat 
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat 
eervol is (Fil 4,8). Dan zullen wij, hopend op Gods zegen, in de 
tweede helft van dit jaar nog heel veel mooie vruchten mogen 
oogsten.
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