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Ten geleide 
 
Het was een roerige zomer met wereldwijd 
heftige conflicten, oorlogen en rampen. De 
roep om vrede is sterk, maar de wil om tot 
vrede te komen lijkt op veel plaatsen voor-
alsnog te ontbreken. Te midden van zoveel 
onbegrijpelijk geweld, waarvan de beelden 
onafgebroken over ons heen spoelen als 
watergolven, komt onvermijdelijk de vraag op 
wat wij aan de wereldvrede kunnen doen. Er 
zijn dappere vrouwen en mannen die zich stil 
of publiek inzetten voor hun medemens in 
nood. Maar wat kan ik doen, hier in de abdij? 
Onlangs was er voor mij zo’n lichtpuntje 
tijdens de lectuur van onze lezingendienst. We 
lezen uit het leven van de Russische heilige 
monnik Serafim van Sarov. Van hem werd de 
volgende uitspraak geciteerd: “Verwerf de 
innerlijke vrede en duizenden rondom u zullen 
het heil vinden.” En daarmee werd ik zomaar 
opnieuw bewust gemaakt van mijn roeping in 
de school van Benedictus: “Zoek de vrede en 
jaag die na” (Proloog van de Regel). Als we 
ons persoonlijk inzetten voor het verwerven 
van de innerlijke vrede is de wereldvrede 
ineens geen utopie meer.  Br. Henry 

Manna voor het leven 
door vader-abt 

 
 
Maria tenhemelopneming, 15 augustus 2014 
    Lukas 1, 39-56 
 
Vandaag vieren wij dat God, de Heer, de grote 
werken die Hij aan Maria deed, voltooide. Hij 
gaf haar deel aan de heerlijkheid waarmee Hij 
eerst Zijn Zoon bij Zijn verrijzenis en ten-
hemelopneming had bekleed. Met heel haar 
persoon, met ziel en lichaam, leeft Maria in de 
luister van Zijn aanschijn. 
Het is dan ook zinvol dat de evangelielezing 
ons het danklied van Maria liet horen. Zij 
bezong er de wonderen die de Heer haar had 
gedaan, toen Hij haar uitkoos om de moeder 
van Zijn Zoon te worden. De Heer is voort-
gegaan wonderen aan haar te doen, wonderen 
van geloof, van overgave, van dienstbaarheid. 
Zijn wonderen bereiken nu hun voltooiing. 
Maria’s danklied mag klinken met volle gloed. 
“Hij deed wonderwerken aan mij”, zei Maria 
toen Elisabeth haar als de moeder van haar 
Heer begroette. Zij is het blijven zeggen, in 
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haar hart. Telkens dankte zij. Voor eeuwig 
dankt zij in de hemel: “Hij deed wonder-
werken aan mij.” 
Niets schreef Maria aan zichzelf toe. Zichzelf 
beschouwde zij slechts als een nietige dienst-
maagd, tot eigen verwondering uitge-kozen 
voor een rol in Gods heilsplan met de mensen. 
Ook dat is zo gebleven. Ook in de heerlijkheid 
zingt zij: “Hij zag welwillend neer op de 
kleinheid van Zijn dienstmaagd.” 
Betekent dat dat Maria de grote dingen in haar 
leven passief heeft ondergaan? Is zij enkel een 
instrument geweest in Gods hand dat zich 
overgaf aan wat Hij goed oordeelde? Heeft zij 
geen eigen aandeel gehad in de wonderwerken 
die God door haar en in haar tot stand bracht?  
Wellicht hebben wij onwillekeurig die indruk. 
God voert Zijn heilsplan uit: Maria laat zich 
invoegen. Hij schept in haar de mensheid van 
Zijn Zoon: Maria laat geschieden. Hij neemt 
haar op in Zijn heerlijkheid: Maria ziet met 
verwondering om zich heen in Zijn directe 
nabijheid. Gaan al die dingen die God deed, 
een mens niet geheel te boven? Wat zou zij 
daarin dan vermogen?  
Maar die indruk is onjuist. Gods genade kent 
geen willoze instrumenten. God eerbiedigt in 
Zijn genade steeds met eindeloze eerbied de 
menselijke vrijheid, die Hij schiep. Nooit heeft 
Hij iets buiten Maria’s wil om gedaan. Altijd 
heeft Hij, behalve bij haar geboorte, haar 
instemming afgewacht. 
Denken we maar aan het tafereel van de 
aankondiging door de engel. Wat een eerbied 
legt die aan de dag als hij aan Maria bekend 
maakt wat God in gedachten heeft. Maria 
heeft vragen. Die krijgen een antwoord. En de 
Heilige Geest overschaduwt haar pas als zij 
gezegd heeft: “Zie, de dienstmaagd des Heren, 
laat geschieden wat uw woord mij aanzegt.” 
En met eerbied ging de engel van haar heen. 
Heeft God ook Maria’s instemming afgewacht 
toen Hij haar in Zijn heerlijkheid opnam? 
Zeker wel, in die zin dat Maria in gelovig ver-
trouwen is gestorven, in volledige overgave. 
Daarmee gaf zij haar Heer carte blanche. Zij 
gaf zichzelf uit handen, vertrouwde zich toe. 
Zij bad als steeds: “Wees Gij God voor mij, 
laat geschieden wat u goeddunkt.” 

Die gelovige overgave heeft God aanvaard. En 
de heerlijkheid die Hij Maria verleent, is niets 
anders dan de wijze waarop Hij eer betoont 
jegens haar die haar leven steeds in vrijheid op 
Zijn heilsplan heeft afgestemd. Maria heeft 
haar aardse leven voltooid in een laatste “Laat 
geschieden naar Uw welbehagen.” En God 
heeft op goddelijke wijze geëerd haar die zich 
geheel aan Hem toevertrouwde.  
Zusters en broeders, Gods genade wil ook 
werken in het leven van ieder van ons, in het 
leven van alle mensen. Op de wijze die wij in 
Zijn omgaan met Maria waarnemen: met 
oneindige eerbied, en daarom uiterst discreet. 
Ook ons laat God weten hoe ons leven zou 
passen in Zijn heilsplan. En Hij ziet met 
hetzelfde geduld van de liefde uit naar het 
antwoord van onze vrijheid. Maria is heel haar 
leven bedacht geweest op Zijn welbehagen. 
Daarom heeft Hij haar geëerd. Hij eert ieder 
die Hem zegt: “Laat geschieden naar Uw wil.” 
 

Abdijleven 
 
Onze gemeenschap is dit jaar wel op heel een 
bijzondere manier versterkt. Op 21 maart, 
feest van sint Benedictus, heeft broeder Johan 
te Velde zijn tijdelijke geloften uitgesproken 
en zich voor drie jaar aan onze gemeenschap 
verbonden. Aan het begin van de 
Veertigdagentijd is Coert Biesjot, priester van 
het bisdom Rotterdam, bij ons komen wonen 
met de intentie om hier monnik te worden. 
Maar door het priestertekort in zijn bisdom wil 
mgr. Van den Hende hem nog niet definitief 
laten gaan en verlangt dat br. Coert in de 
weekends voorlopig nog pastorale diensten 
verleent in Rotterdam. En op 1 augustus 
hebben wij met vreugde een nieuwe postulant 
opgenomen in onze gemeenschap in de 
persoon van Roel Bruins. Hij komt uit 
Apeldoorn en was de afgelopen vijf jaren een 
regelmatige huisgast. Wij verwachten op 8 
september de heer Ward Ruijpers. Met zijn 
intrede wordt onze gemeenschap ineens  
internationaal, want met broeder Ward komt 
de eerste Belg onze gelederen versterken. Ten 
slotte zien wij uit naar de intrede van Frits 
Hendriks aan het einde van dit kalenderjaar. 
Goed nieuws dus! Gevolg hiervan is dat wij 



 3 

dringend en noodzakelijk aan verbouwing van 
de woonruimtes in de abdij moeten beginnen. 
De plannen liggen op tafel en wij zoeken de 
financiering rond te krijgen. De vooruitzichten 
zijn goed. U hoort en ziet hier ongetwijfeld 
later meer over. 
 

Uit de Oblatenraad 
door Petra den Dulk 

 
 
Uit de resultaten van het onderzoek  Een 
oefenschool voor de dienst aan de Heer. De 
oblatengemeenschap in perspectief in de 
zomer van 2013 sprak unaniem waardering en 
verlangen dat de communiteit in haar 
contemplatief/biddend leven voor velen van 
betekenis mag blijven. Daarnaast stelden een 
aantal oblaten vragen naar meer faciliteiten op 
het gebied van: 
- ontmoeting 
- studie en uitwisseling 
- werkvormen op de oblatendag 
- persoonlijk gesprek 
- participatie van vrouwen 
 
In de Oblatenraad kwamen we onlangs uit op 
de eerste concrete stappen in die richting: 
1. Zowel wat betreft studie en uitwisseling, als 
de wens elkaar te ontmoeten, is elders in deze 
PAX een voorstel te vinden van Thomas 
Quartier om leesgroepen te starten die 
inhoudelijk gebaseerd zijn op artikelen uit De 
Kovel, het tijdschrift voor benedictijns leven. 
Dergelijke ‘koveliaanse leesgroepen’ blijken 
een vruchtbaar model te zijn als antwoord op 
de vraag om het broodnodige onderhoud van 
geestelijk leven. 
2. Vader-abt heeft gevraagd om de website in 
een eenvoudige doch functionele opzet te 
realiseren. Marian Kappers neemt dit op zich, 
in samenspraak met enkele mede-oblaten. De 
preek van de zondagse voorganger zou hierop 
geplaatst kunnen worden. Velen waarderen 
momenteel de mail al van br. Henry met zijn 
zondagse preekbeurt. 
3. De volgende oblatendagen zullen nieuwe 
werkvormen in het middagprogramma bieden. 
Daarin zal een persoonlijk gesprek met een 

mede-oblaat bijvoorbeeld in een zogenaamde 
‘emmaüswandeling’ een mogelijkheid zijn.  
4. Vrouwelijke (en mannelijke) oblaten 
kunnen in het stiltecentrum logeren gekoppeld 
aan de oblatendagen in september en in maart, 
zowel de nacht ervoor als de nacht 
eropvolgend. Gastvrouw-/heertaken verlopen, 
zoals gebruikelijk, in overleg met br. Henry. 
De gehele tekst van het onderzoek en het 
advies kunt u opvragen bij mij via een e- mail 
naar: info@levensvragen.net  
 
 

Nieuws uit de oblatuur 
 

2 jaar Oblatenschool: een cadeau 
aan je diepste zelf 

 
Ik was er natuurlijk weer net te vroeg bij toen 
ik in 2006 mijn proeftijd als oblaat begon. De 
voorbereiding op de oblatuur bestond toen nog 
uit een enkel gesprekje met br. Henry en br. 
Rien, een paar keer komen kijken op de 
oblatendagen en een keer de Regel lezen. 
Inmiddels is er een volledig lesprogramma 
voor de kandidaat oblaten ontwikkeld door br. 
Rien, br. Henry en Petra den Dulk. Toen het 
aanbod kwam daar alsnog aan mee te doen, 
heb ik dat graag aangenomen. Niet dat ik me 
zonder die leergang minder oblaat had gevoeld 
maar vooral uit nieuwsgierigheid en ‘honger’ 
naar informatie. En ik heb er geen spijt van 
gehad. Eerder spijt dat het alweer is 
afgelopen! 
Toch is het niet de informatie en de kennis die 
achteraf het belangrijkste blijkt, al hebben we 
zeker veel opgestoken. Minstens zo belangrijk 
is dat je een dag samen bent. Samen met 
mede-(kandidaat)oblaten. Samen met de 
monniken. Samen in de inspirerende rust van 
de abdij. Samen met gelijkgestemden. 
Eindelijk is er eens tijd om over die dingen te 
spreken en te leren, die je inmiddels als het 
belangrijkste in je leven bent gaan ervaren. 
Daar de tijd voor nemen is een cadeau aan 
jezelf. Ook als je weet dat je die zaterdag 
eigenlijk het gras had moeten maaien. 
Onder de vakkundige leiding van Petra, br. 
Henry en vader-abt hebben we de regel van 
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alle kanten gelezen, hebben we het gehad over 
de Juiste IJver, over het Zoeken van God, de 
Lectio Divina, het Liturgisch Gebed, de 
Nederigheid en natuurlijk over het leven van 
Benedictus. Maar ook kregen we uitleg over 
de systematiek van de gezangen en psalmen in 
alle diensten en wisselden we ervaringen uit, 
hoe we het benedictijnse denken in onze 
dagelijks leven vormgeven.  
Wat daarna blijft is een nog sterker gevoel van 
verbondenheid. Uit alle hoeken van het land 
kwamen we die zaterdagen samen. We leefden 
mee met elkaars ziektes en problemen. 
Deelden met elkaar ook geluk en zegen. 
Hadden soms een kleine worsteling van 
karakters. Maar onder de streep bleken we 
allemaal Godzoekers, monniken en oblaten 
gelijk. 
Het was in de waarste zin een ‘Oefenschool 
voor de Heer’, waarbij de belangrijkste les 
was: ‘Niets te stellen boven de liefde voor 
Christus.’ Dank br. Rien, br. Henry, Petra, 
Annemarie, Eduard, Hans, Barto, Wilma, Rob, 
Jaap en Ellen! 

Joop van Reeken. 
 

________________________________ 
 
 

Verslag van mijn proefjaar tot oblaat van 
de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem 

 
Al enkele jaren speelde ik met de gedachte om 
op de een of andere manier meer 
verwantschap met een klooster te krijgen en in 
het najaar van 2012 heb ik br. Henry gevraagd 
om het gesprek met hem hierover aan te 
mogen gaan.  
Op zaterdag 21 september 2013 heb ik samen 
met Marjolein, Verena en Rob voor het altaar 
gestaan met de vraag om toe te mogen treden 
tot het proefjaar van oblaat. Voor mij 
persoonlijk een zeer serieuze aangelegenheid. 
Het proefjaar, het is nog niet voorbij, is in 
spiritueel opzicht een enerverend, soms zwaar 
maar vaak boeiend jaar geweest. Daar ik al 
lange tijd mediteer kan ik mijn tobbende en 
piekerende gedachten wel plaatsen en 
relativeren, maar tjonge, wat heb ik 
desondanks vaak geworsteld met de gedachte 
of ik het wel allemaal goed doe. Menig keer 

werd ik geteisterd door gevoelens van het niet 
waardig zijn om oblaat te worden. Dan had ik 
op het mediteren na weer een week, soms 
zelfs twee weken, helemaal niets gelezen en 
me volstrekt niet bezig gehouden met de 
Regel. 
Wat ik echter opmerkelijk vond is dat ik na 
zo’n periode van geestelijke verslapping er 
steeds sterker uitkwam en de draad vervolgens 
met meer overtuiging kon oppakken. Het is 
allesbehalve een geleidelijk groeiend proces 
geweest, integendeel, het was een uitermate 
hobbelige en kronkelige weg die ik ben 
begonnen en het ziet er niet naar uit dat daar 
de komende tijd veel verandering in zal 
komen. Ik ben wel eens flink jaloers op de 
monniken in het klooster die zo’n prachtige 
structuur hebben waar ze zich aan vast kunnen 
houden. 
Hieronder zal ik kort verslag doen van de vier 
lesdagen in het proefjaar waarvan ik de 
opbouw als prettig heb ervaren vanwege de 
logische volgorde qua thema’s. 
Deze lesdagen van de Oblatenschool kenden 
de volgende onderwerpen: 
1. God zoeken - Christus volgen als grondslag 

van Benedictijns leven 
2. Lectio Devina 
3. Liturgisch gebed 
4. Nederigheid 
 
Ad 1. De eerste dag zijn we al meteen met de 
deur in huis vallen door ons af te vragen wat 
God nu eigenlijk betekent voor een ieder. Dit 
heeft iets universeels en tegelijkertijd iets heel 
intiems en persoonlijks in zich. Over het 
universele gedeelte spreek ik graag en wissel 
ik gemakkelijk mijn gedachten uit. Het 
persoonlijke gedeelte gaat over hoe ik mijn 
intimiteit met God beleef en dat vind ik zeer 
privé. Er tussenin ligt een grijs gebied en dat is 
mooi om met elkaar te verkennen. 
Ad 2. De Lectio Devina heeft veel 
raakvlakken met meditatie en spreekt me 
enorm aan. Naar deze dag had ik al een poos 
uitgekeken en ondanks dat ik me er al iets in 
had verdiept bracht het me nieuwe inzichten 
en vooral hernieuwde motivatie om een andere 
richting aan mijn dagelijkse stiltemomenten te 
geven. 
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Ad 3. Naar de derde dag was ik benieuwd. Als 
kind heb ik wel mijn kinderlijke en naïeve 
gebedjes opgezegd, maar eenmaal groter 
gegroeid heeft het gebed nooit meer iets voor 
me kunnen betekenen. Tot ik een paar jaar 
geleden nog eens het Onzevader opzegde en 
ontdekte wat een diepe wijsheid dit gebed in 
zich heeft. Het trof me als de 
spreekwoordelijke bliksemschicht, magnifiek! 
Het behelst alles. Dit is dan ook het gebed dat 
ik dagelijks wil bidden.  
Ondanks dat ik enigszins ambivalent stond 
tegenover het onderwerp ‘bidden’, heeft deze 
dag me veel opgeleverd. Nog niet eens zozeer 
vanwege de nieuwe inzichten, maar meer 
doordat het onderwerp van diverse kanten 
werd belicht. Een gebed kan zuiveren, het kan 
structuur bieden, het kan verlichten en het kan 
de eenwording met God inhouden. Doordat 
we bij al deze dimensies stil stonden heeft het 
mij nieuwe inspiratie gebracht. 
Ad 4. De laatste dag ging over nederigheid en 
daarmee was het voor mij de dag dat alles op 
z’n plaats viel. Het afgelopen jaar zijn vaak de 
onderwerpen ‘aandacht’ en ‘ego’ aan bod 
gekomen, evenals het stokpaardje dat we 
allemaal wel flink kunnen uitmelken: de 
gigantische overdaad in de wereld om ons 
heen en de verbazing en ergernis die dit bij 
ons allen oproept. 
De nederigheid zoals beschreven in de Regel 
door Benedictus zet alles in het juiste 
perspectief. Zeker als dit gebracht wordt door 
broeder Rien. Niemand kan het meer 
overtuigend brengen als hij vanwege het feit 
dat hij de nederigheid belichaamt. Ik was 
getroffen door het stukje van Dag 
Hammarskjöld waarin hij met een minimum 
aan woorden zoveel zegt. Ook het bewustzijn 
van het belang van nederigheid in relatie met 
andere mensen. Op het moment dat deemoed 
verschuift richting hoogmoed, ook al is het 
maar heel weinig op de lijn, dan ben je minder 
open voor de ander en wordt de weg naar 
luisteren geblokkeerd.  
Een heel persoonlijke ervaring met het 
onderwerp van deze dag is dat het me doet 
terugdenken aan mijn vader. Hij is inmiddels 
15 jaar geleden overleden na een lang 
ziektebed en eigenlijk kon ik de jaren 
daarvoor al niet meer met hem spreken 

vanwege zijn dementie. Mijn vader was een 
uiterst bescheiden man die kon genieten van 
alles om hem heen maar voor zichzelf was het 
eenvoudigste goed genoeg. Ik was te jong en 
daardoor in een heel andere levensfase met 
behoeften die daarbij pasten. Wat zou het 
bijzonder geweest zijn als ik nu in deze tijd 
zou kunnen spreken met mijn vader over 
bijvoorbeeld het gedachtegoed van 
Benedictus. 
Resumé 
Het afgelopen proefjaar heeft veel voor me 
betekend. Het belangrijkste heb ik hierboven 
al beschreven. Daarnaast heb ik een aantal 
mensen leren kennen die me dierbaar zijn 
geworden. Om te beginnen Marjolein, Verena 
en Rob, alle drie mensen die bereid waren te 
spreken over hun kwetsbaarheden en over hun 
persoonlijke geloof, waarvan ik heb kunnen 
leren hoe zij richting geven aan hun 
spiritualiteit en hun worsteling met de Regel. 
Ik heb veel van ze mogen leren. 
Maar zeker niet te vergeten Petra, br. Rien en 
br. Henry. In deze drie personen heb ik het 
voorbeeld en de stimulans getroffen van de 
juiste mix tussen liefde en wijsheid. 
Het proefjaar is voor mij een prachtige 
uitnodiging geweest om verder te willen leren 
als oblaat in de Regel van Benedictus. Groeien 
in de liefde en de wijsheid. 
Bedankt!  
John de Vet. 
 

________________________________ 
 
 

Koveliaanse leesgroep 
 
Het monastieke tijdschrift voor Nederland en 
Vlaanderen De Kovel bevat ieder jaar een 
aantal dossiers die vanuit verschillende 
invalshoeken verdieping proberen aan te 
bieden op het vlak van de monastieke 
spiritualiteit. Soms gaat het om uitleg van 
oude monastieke bronnen, soms om 
eigentijdse maatschappelijke beschouwingen 
over centrale monastieke thema’s, en soms 
ook om nuttige achtergrondinformatie voor 
iedereen die geïnteresseerd is in deze 
spiritualiteit. Juist voor oblaten is het 
tijdschrift daarom een waardevolle bron, zoals 
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velen van onze oblaten die er al op 
geabonneerd zijn, weten. 
Vanuit de redactie van De Kovel worden nu 
oblatengroepen van verschillende abdijen 
benaderd met het initiatief om in hun kring 
een zogenaamde ‘koveliaanse leesgroep’ te 
vormen. Het gaat daarbij om een groep 
mensen die bij elkaar komen en een aantal van 
de artikelen bespreken, die van tevoren 
uitgekozen zijn. Per artikel neemt iemand het 
voortouw en geeft een kort leesverslag. 
Daarna volgt een contemplatieve dialoog, die 
we al vanuit onze oblatendagen kennen. De 
bijeenkomsten zijn dan ook geen 
‘studiedagen’ in de klassieke zin, maar eerder 
spirituele ontmoetingen rond teksten die 
ruimte willen bieden voor ontmoeting met 
jezelf, je medeoblaten en God. Andere 
tijdschriften zoals Speling bieden dit format al 
langer aan, en de ervaring leert dat het echt 
iets toevoegt aan het lezen van een spiritueel 
tijdschrift.  
Als oblaten zijn wij in verbondenheid met de 
abdij juist uitgenodigd om haar ook als een 
‘oefenschool’, een ‘leerhuis’ met elkaar te 
delen. Ieder jaar bereiken de oblatenraad 
diverse verzoeken om hier ruimte voor te 
scheppen, ook nadat mensen de oblatenschool 
doorlopen hebben. Het initiatief van de Kovel-
redactie zou hier een goede gelegenheid voor 
kunnen bieden. Voor de communiteit mag dit 
geen extra belasting betekenen. Daarom is het 
voorstel van de oblatenraad om twee keer per 
jaar een dag te organiseren. De organisatie zou 
moeten rouleren onder de oblaten zelf.  
We denken eraan om in het najaar een ‘pilot’ 
te doen en uit te proberen of dit in een 
behoefte onder onze oblaten voorziet en om 
vertrouwd te raken met de vorm van deze 
dagen. Hiervoor is onze oblaat Thomas 
Quartier, redactielid van De Kovel, bereid 
gevonden om de spits af te bijten. Wie in 
principe belangstelling heeft om hieraan mee 
te doen, kan met Thomas contact opnemen 
(t.quartier@ftr.ru.nl). Ook voor verdere vragen 
is dit mogelijk. Er zal dan te zijner tijd een 
uitnodiging verstuurd worden. Op 
www.dekovel.org is nadere informatie over 
De Kovel te vinden. 
 

________________________________ 
 

In Memoriam 
 

Felix Wubbe 
 

 
 
Op 30 maart 2014 is te Fribourg (Zwitserland) 
onze oblaat Felix Bernard Jozef Wubbe over-
leden in zijn 92e levensjaar. Hij was geboren 
te Den Haag op 31 januari 1923. Samen met 
zijn vrouw Maria Henriëtte Gertruda Wubbe-
Thunnissen heeft hij op 12 september 1957 
oblatie gedaan in onze abdij. Sinds 1965 was 
hij correspondent-lid van de Koninklijke Aca-
demie van Wetenschappen, afdeling Letter-
kunde, sectie Rechtswetenschappen. In 1991 
werd hij hoogleraar Romeins Recht aan de 
universiteit van Fribourg en verhuisde hij met 
zijn gezin naar Zwitserland. Sindsdien waren 
de contacten met de abdij uitsluitend schrif-
telijk. Op 4 april werd hij vanuit de kathedraal 
van Fribourg begraven. 
Naar aanleiding van zijn overlijden schreef 
zijn oudste dochter onderstaande brief. 
 
Geachte broeder Henry, 
Hartelijk dank voor uw schrijven naar 
aanleiding van het overlijden van mijn vader, 
oblaat Felix Wubbe. De contacten zullen 
minder geweest zijn, maar vader heeft tot het 
einde toe met warmte over de Slangenburg 
gesproken. Hij is er vroeger, waarschijnlijk 
vóór ons vertrek naar Zwitserland (1991) op 
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retraites geweest en bijeenkomsten. Hij was 
inderdaad bevriend met Gerard Helwig, en 
zijn broer Ton Helwig die met zijn Russische 
vrouw Maria bij ons in de buurt woonde. 
Vader was zeer vertrouwd met de kerk en het 
geloof is zijn grote steun geweest toen moeder 
in 2002 is overleden. Het was voor hem en 
moeder zo vanzelfsprekend om gelovig te zijn, 
en zo leefden ze ook. Vader begon en sloot de 
dag met zijn brevier, en als hij ons 's ochtends 
kwam wekken voor school hoorden we hem 
op de gang gregoriaans neuriën. Hij was 
muzikaal en kende alle gezangen en 
melodieën uit zijn hoofd. Tegen zijn 
studenten, die natuurlijk wel eens vroegen hoe 
een wetenschapper zo gelovig kon zijn, en of 
de hemel waar hij altijd over bad wel bestond, 
zei hij: "Ich weiss es nicht, aber ich möchte 
dass es ihn gibt". 
We zullen hem missen, maar we zij dankbaar 
voor zijn leven met ons, en zijn mooie rustige 
dood op een mooie dag. 
Met vriendelijke groet, Elsbeth Wubbe. 
 

Gastvrijheid in 
benedictijnse geest 

 
Gastheren en gastvrouwen gezocht voor 

Kasteel Slangenburg 
 
Al ruim zestig jaar biedt Kasteel Slangenburg 
een vorm van exclusieve gastvrijheid, die voor 
iedereen toegankelijk is. In de periode 1945-
1952 werd Slangenburg bewoond door een 
groep jeugdige benedictijner monniken, die 
van daaruit eigenhandig elders op het 
landgoed een nieuw klooster bouwden: de 
huidige Sint Willibrordsabdij. Het kasteel 
konden de broeders van de staat blijven huren 
om er een bijzonder gastenhuis in te richten, in 
aanvulling op de gastenvoorzieningen in en bij 
het klooster zelf, zoals het huidige 
veelbezochte Stiltecentrum Bethlehem. 
 ‘Iedere gast moet opgenomen worden als de 
Heer zelf’, zo zegt Benedictus in zijn Regel 
voor monniken, en dat principe wordt ook in 
Slangenburg serieus genomen. In de 
openingstoespraak in juni 1953 door de 
toenmalige overste pater Cees Tholens wordt 

een voor die tijd opmerkelijk ruime doelgroep 
aangegeven: een gastenhuis ‘voor mannen en 
vrouwen, voor katholieken, protestanten en 
andersdenkenden, voor arbeiders en 
intellectuelen, voor gehuwden en 
alleenstaanden’. 
Sindsdien is er op Slangenburg natuurlijk veel 
veranderd op het gebied van inrichting, 
voorzieningen en comfort, maar de band met 
de abdij en de ruime doelstelling zijn 
gebleven. 
In de soms eenvoudige en soms ook zeer grote 
en weelderig beschilderde gastenkamers 
logeren jaarlijks ruim 2000 gasten voor enkele 
of soms ook meer dagen, in een rustig, mooi, 
‘digiluw’ en evenwichtig geordend klimaat. 
De samenstelling is nog steeds zo gevarieerd 
als de openingstoespraak van pater Tholens al 
aangaf: in de eetzaal zie je soms personen uit 
vier generaties zitten, van oudere tieners tot 
gasten die in de negentig zijn, succesvolle 
ondernemers en mensen met een uitkering, 
geleerden die een nieuwe publicatie 
voorbereiden en een groep vriendinnen die 
gewoon van een goed verzorgd weekend in de 
mooie natuur willen genieten, frequente 
abdijgangers en gasten zonder enige kerkelijke 
binding. Iemand noemde Slangenburg eens 
‘een écht feestje van nivellering’. 
Er is een kleine professionele staf voor de 
dagelijkse leiding, de keuken, de huishouding 
en de boekhouding. Maar de zorg voor de 
eigenlijke gastvrijheid ligt in de handen (en 
harten) van een groot aantal vrijwilligers die 
als gastheer en gastvrouw werkzaam zijn. Zij 
ontvangen de gasten, laten hen kennismaken 
met het kasteel (voor zover nodig, want 80% 
van de gasten komt – minstens – jaarlijks 
terug), zorgen voor thee, koffie en een 
aperitiefje, gaan met gasten in gesprek, openen 
en sluiten de maaltijd, en bieden enige 
ondersteuning van de huishouding. 
Daarnaast is er steeds een ‘inwonend’ lid uit 
een team van pastores als vrijwilliger 
werkzaam, om zo nodig wat extra aandacht te 
schenken aan gasten die een ervaren en 
getraind ‘pastoraal oor’ kunnen gebruiken. 
Onze gastvrouwen en gastheren zijn – 
gelukkig – heel verschillend, maar ze hebben 
enkele kwaliteiten gemeen: heel wat 
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levenservaring, om zo goed om te kunnen 
gaan met de eveneens zeer verschillende 
gasten en om het klimaat in huis waakzaam te 
bewaren, een dienstbare instelling, 
regelmatige beschikbaarheid, en – niet in het 
minst – affiniteit met de ideële en spirituele 
doelstellingen van het gastenhuis. Een deel 
van hen, de zogeheten ‘internen’, verblijft ook 
zelf vier (of soms meer) etmalen op de 
Slangenburg, een ander deel is regelmatig 
beschikbaar om een of twee dagdelen de 
‘internen’ af te lossen en bij te staan. 
Onze vrijwilligers zijn minstens zo trouw als 
de gasten, maar door leeftijd, verhuizing, of 
nieuwe andere taken, is er ook een natuurlijk 
verloop in deze groep. Gastenhuis Kasteel 
Slangenburg is dan ook op zoek naar nieuwe 
gastheren en gastvrouwen.  
Mocht u zich door deze taak aangesproken 
voelen, neem dan contact op met een van ons 
beiden, voor nadere informatie (zie alvast 
www.kasteelslangenburg.nl) of voor een 
kennismakingsbezoek. 
Wil Derkse, directeur Gastenhuis Kasteel 
Slangenburg en oblaat van de Sint 
Willibrordsabdij 
0315-769022, w.derkse@ftr.ru.nl 
Gerry Schuurman, hoofd gastvrouwen- en 
heren, coördinator reserveringen 
0315-298200, 
reservering@kasteelslangenburg.nl 
 
 

Voor uw agenda 
 

Uitnodiging voor boekaanbieding 
 

Op zaterdag 8 november 2014 wordt het boek 
aangeboden Benedictus van Nursia, Regel. 
Richtsnoer voor monastiek leven. Het is een 
vertaling door Vincent Hunink, inleiding en 
annotatie zijn van onze medeoblaat Thomas 
Quartier en van Guerric Aerden ocso. Het 
boek wordt uitgegeven door Damon. 
Er bestaat geen monastiek geschrift in het 
Latijnse Westen dat zo richtinggevend is als 
de Regel voor monniken van Benedictus van 
Nursia (ca. 480-550). De schrijver is ons 
bekend vanuit het tweede boek van de 
Dialogen van paus Gregorius de Grote (ca. 

540-604). In zijn Regel schetst Benedictus een 
uiterst evenwichtige synthese tussen het 
vroeg-Egyptische kluizenaarsideaal en het 
koinonia-gemeenschapsmonnikendom van 
Basilius en Augustinus. Eeuwenlang, tot op de 
dag van vandaag, brengt de Regel van 
Benedictus leiding en structuur aan in 
monnikenkloosters over heel de wereld. 
Recentelijk wordt hij ook in toenemende mate 
ontdekt en toegepast door leken in hun 
religieus, maatschappelijk of bedrijfsmatig 
functioneren. In een sprankelende vertaling en 
vakkundig toegelicht wordt de Regel van 
Benedictus nu nieuw uitgegeven in de serie 
Middeleeuwse Monastieke Teksten. 
De aanbieding is in de abdij; programma: 
14:30-15:00 Ontvangst 
15:00-15:10 Openingswoord door redacteur 
Krijn Pansters 
15:10-15:30 Vincent Hunink: ‘De vertaling 
van de Regel’ 
15:30-16:00 Thomas Quartier: ‘De spirituele 
inbedding van de Regel’ 
16:00-16:30 Guerric Aerden ocso: ‘Rol en 
betekenis van de benedictijnse stabilitas voor 
onze tijd’ 
16:30-16:45 Aanbieding van het boek aan de 
abt van de Sint-Willibrordsabdij, Rien van den 
Heuvel, en de abt van de Sint-Adelbertabdij te 
Egmond, Gerard Mathijsen: ‘De benedictijnse 
abt onder/over de benedictijnse regel’ 
17:00-17:30 Vesperdienst 
17:30-18:30 Borrel met Westmalle bier en 
kaas, en verkoop van het boek 
 

________________________________ 
 
2014 
oblatendag: zaterdag 20 september 
abdijretraite: maandag 24 november, 11 uur, 
tot en met zaterdag 29 november, 11 uur. 
 
2015 
bezinningsdag: zondag 15 maart 
oblatendag: zaterdag 19 september 
abdijretraite: 23-28 november 
 
Graag tijdig aanmelden bij mw. Trui Bolscher, 
Marthalaan 3-74, 7511 AZ Enschede; of per 
email: oblatenwillibrordsabdij@gmail.com 


