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Afscheid en nieuwe start, zo zouden wij het leven in de abdij gedurende 
het afgelopen jaar kort en bondig kunnen samenvatten. Het meest 
zichtbaar was dit bij het terugtreden van oud-abt Rien van den Heuvel op 
3 september en de zegening van de nieuwe abt Henry Vesseur op 16 
november. Een even ingrijpende als hoopvolle gebeurtenis in onze 
gemeenschap die uitgerekend in dit jaar de 70e verjaardag vierde van haar 
stichting.  

Op 25 oktober 1945 begon het monastieke leven op het landgoed 
Slangenburg. Een groep van negen monniken uit de Sint Paulusabdij te 
Oosterhout zong voor het eerst de vespers in de kapel van het kasteel. Ze 
hadden afscheid genomen van een veilig leven in een grote abdij en 
waagden zich aan een nieuw avontuur in de onbekende Achterhoek. Zo 
vlak na de Tweede Wereldoorlog was er nog veel ongewis. Er moest 
worden geïmproviseerd. De unieke situatie vroeg om creatieve 
oplossingen. Plannen werden gemaakt voor een nieuwe abdij op het 
landgoed. 

In 1948 begon de bouw. Gedurende vier jaar werkten de broeders aan hun 
toekomstige onderkomen. Aanvankelijk met de bedoeling om het in een 



later stadium om te vormen tot bedrijfsgebouwen. Daarom werd er weinig 
aandacht besteed aan verwarming en isolatie. Het gebouw diende vooral 
functioneel te zijn. Aan duurzaamheid dacht toen nog niemand. Pas eind 
jaren ’60 begon men aan isolatie van het stenen dak. Daarna kwam er 
dubbele beglazing in de stalen ramen. Maar comfortabel werd het niet met 
een inefficiënte verwarming in een tochtig huis. 

Met de komst van vijf nieuwe broeders in het tijdsbestek van een jaar 
(2014-2015) diende zich ook de behoefte aan om passende woonruimte te 
scheppen binnen de bestaande muren van de abdij. Bovendien had de 
brandweer de isolatie afgekeurd en bleek de elektra niet te voldaan aan de 
huidige eisen. En zo begonnen wij op 5 januari aan het avontuur van een 
ingrijpende renovatie. We namen afscheid van een vertrouwd, maar 
verouderd interieur. Meubilair uit een grijs verleden, opgespaard en 

opgelapt, werd 
afgedankt of kreeg een 
nieuwe bestemming. 
Van de zusters van 
Amersfoort ontvingen 
we mooie meubels die 
bij ons een tweede leven 
hebben gekregen. 

Intussen werkten een 
aantal aannemers 
gedreven aan een totale 
make-over van de 
woonruimte op de 
begane grond en op de 

verdieping. Na de interne afbraak begon de herbouw. En van dag tot dag 
zagen wij hoe ons huis letterlijk opknapte. Velen van u hebben de foto’s die 
br. Andreas maakte, kunnen zien op zijn facebook-pagina. Precies binnen 
de geplande zes maanden werd het werk opgeleverd. Een totale 
metamorfose die licht en comfort heeft gebracht. Tegelijkertijd is ook 
gestreefd naar een duurzame omgang met onze energiebehoefte. Door de 
plaatsing van 230 zonnepanelen kunnen wij voor 80% in onze eigen 
elektriciteitsbehoefte voorzien. In combinatie met de houtgestookte 
centrale verwarming zijn onze exploitatiekosten met 50% gedaald.  

Om dit alles financieel mogelijk te maken zagen wij ons genoodzaakt een 
beroep te doen op fondsen. Wij begonnen o.a. een actie met de PAX-
beeldjes. Dat is een groot succes geworden en wij zijn alle goede gevers 
oprecht dankbaar voor hun bijdrage aan de vernieuwing van ons klooster. 



Met trots kunnen we melden dat alle rekeningen betaald zijn! Wel is er een 
gat geslagen in onze financiële reserve. Wij hopen dan ook in de komende 
tijd nog donateurs te vinden die onze tekorten willen aanvullen. 

Bij het voltooien van de verbouwing van ons huis diende zich ook de 
noodzaak van een bestuursvernieuwing aan. Abt Rien was twee jaar 
geleden 75 jaar geworden, in ons Ordesrecht de leeftijd waarop een abt 
zijn ontslag moet indienen. Hoewel zijn mandaat toen was verlengd, begon 
de ouderdom nu toch wel zwaar te wegen. Juist nu nieuwe aanwas zich 
meldde bleken zijn krachten niet sterk genoeg om de leiding te geven die 
nodig was. Na 30 jaar abbatiaat gunnen wij hem ook van harte de rust van 
deze levensavond. Voor onze abdij is zijn bestuur van groot belang 
geweest. Toen br. Rien in 1998 het tijdelijk bestuur op zich nam van een 
vergrijsde gemeenschap van vijf monniken kon hij niet bevroeden dat die 
groep zou uitgroeien naar een vitale communiteit van thans 11 leden. In 
die jaren groeide ook de groep oblaten uit tot een gemeenschap van thans 
110 leden. En ons stiltecentrum ontwikkelde zich tot een geliefd oord voor 
bezinning en toerusting waar jaarlijks zo’n 3000 overnachtingen worden 
geboekt. 

 
Vlnr: br. Andreas Laudy; br. Ward Ruijpers; br. Coert Biesjot; br. Rien van den Heuvel; br. 
Johan te Velde; abt Henry Vesseur; br. Roel Bruins; abt Gerard Van Malderen 



(Dendermonde; Visitator van de Vlaams-Nederlandse provincie van de Benedictijnse 
Congregatie van Subiaco-Monte Cassino); br. Thomas Quartier; br. Kefas Rietkerk; br. Co 
Jansen; br. Martin Kooiman. Br. Frits Hendriks ontbreekt: hij verliet de abdij in augustus. 

Op 14 september kozen de stemgerechtigde monniken uit hun midden br. 
Henry Vesseur tot abt. Zijn keuze werd door de abt-praeses van de 
Congregatie per decreet d.d. 18 september bevestigd. Op het feest van de 
apostel Matteüs, 21 september, kon de nieuwe abt door de Visitator 
worden geïnstalleerd tijdens een intieme ceremonie in de kapittelzaal. De 
kerkelijke inzegening vond in overleg met de aartsbisschop van Utrecht, 
kardinaal Willem Eijk, op maandag 16 november in de abdijkerk plaats. 
Een van de eerste beslissingen van de nieuwe abt was de benoeming van 
een nieuwe prior in de persoon van br. Andreas Laudy. 

Zowel het afscheid van br. Rien als de inzegening van br. Henry werd door 
oblaten en vrienden van de abdij in groten getale bijgewoond. Wij voelen 
ons door die overweldigende belangstelling als gemeenschap gesterkt en 
gedragen. We beseffen meer dan ooit hoezeer onze abdij voor velen een 
bron van spiritueel leven is. Dat werd ook nog eens bevestigd bij het 
gouden professiejubileum van onze br. Co Jansen. Als ‘laatste’ van de 
oorspronkelijke Slangenburgse communiteit, en enige van de tweede 
generatie, heeft hij grote verdienste door zijn inzet ten behoeve van het 
monastieke leven op deze plaats. Als portier en pastor is hij door de jaren 
heen het ‘gezicht’ van de abdij geworden. De honderden die hem kwamen 
gelukwensen op de 11e november getuigden hoezeer de abdij in de loop van 
de afgelopen 70 jaar is geïntegreerd in de Gelderse Achterhoek. 

Op de 70e verjaardag van de stichting van de abdij hielden wij, uit 
dankbaarheid open huis voor de bouwvakkers en hun families. Enkele 
honderden belangstellenden mochten wij verwelkomen. Door hun inzet 
kunnen we spreken van een ‘tweede bouwfase’ van onze abdij. 

Na de grote verbouwing en alle festiviteiten dit jaar, kwam de retraiteweek 
o.l.v. Bisschop J. Liesen (Breda) op het juiste moment. Aan de hand van 
het Johannesevangelie voerde hij ons door zijn overwegingen binnen in 
het geheim van de persoon van Jezus Christus zoals de evangelist 
Johannes het heeft gezien. Zo sloten wij het oude jaar af en zien wij 
uit naar het komende jaar waarin we ons monastieke leven, met al wat 
daaraan wezenlijk is, met hernieuwd élan en met vertrouwen tegemoet 
zullen gaan. Dankbaar voor uw vriendschap en steun wensen wij u allen 
een vreugdevol Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. 
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