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Het heilig jaar van Barmhartigheid, dat paus Franciscus eind 2015 had uitgeroepen, is op 20 november j.l. afgesloten 
en viel dus grotendeels samen met dit kalenderjaar. Het jaar 2016 heeft voor onze gemeenschap dan ook bijzonder 
in het teken gestaan van een bezinning op het thema van de barmhartigheid. We zijn ons weer eens te meer bewust 
geworden van de dragende kracht van de barmhartigheid voor het christelijke leven. Soms is het nodig om 
vertrouwde begrippen en facetten van ons geloof met een nieuwe blik te bezien. Datzelfde geldt ook voor ons 
monnikenleven. Wanneer we de Regel van Benedictus lezen met de ‘bril’ van de barmhartigheid dan valt het op 
hoezeer barmhartigheid ook de grondtoon is van de Benedictijnse spiritualiteit. 

“Nooit wanhopen aan Gods barmhartigheid.” Dat schrijft Benedictus zijn monniken voor. Zo’n goede raad doet 
vermoeden dat het ook voor een monnik wel eens moeilijk kan zijn in het leven dat hij leidt. Het goede nieuws is dan 
dat er altijd hoop is. Gods barmhartigheid staat voor de onvoorwaardelijk trouwe liefde die God ons toedraagt. In die 
liefde schept Hij ons en houdt Hij ons in leven. In die liefde draagt Hij ons, ook in de meest moeilijke momenten. Het 
is die barmhartigheid die iedere monnik in het klooster komt zoeken. “Jezus Christus is het gelaat van de 
barmhartigheid van de Vader” schreef paus Franciscus. Sint Benedictus spoort ons aan om “niets te stellen boven de 
liefde van Christus.” 

Die liefde komt ons iedere dag tegemoet in onze broeders en zusters, huisgenoten en gasten, in wie wij Christus zelf 
ontmoeten - zo leert ons de Regel van Benedictus. Gods barmhartigheid is dus nooit ver weg. Maar ze toont zich 
altijd in mensen die behept zijn met tekorten en gebreken. Die menselijke gebrokenheid kan ons teleurstellen en 
soms wanhopig maken, ook en vooral als het om onze eigen zwakheden gaat. Het goede nieuws is dan dat er nooit 
reden hoeft te zijn om te wanhopen aan Gods barmhartigheid. We hopen dat dit voorbije Heilig Jaar ons ook in het 
nieuwe jaar de ogen geopend houdt voor de goddelijke barmhartigheid die zich onophoudelijk in onze gemeenschap 
alsook in onze wereld blijvend manifesteert. 

In onze gemeenschap mochten wij in 2016 ook tekenen van die barmhartigheid ontvangen in de vorm van drie 
tijdelijke professies en de intrede van twee postulanten. Daarmee telt onze communiteit nu 13 leden, waarvan er vijf 
plechtige geloften hebben afgelegd. Dit is een rijkdom die we lang niet gekend hebben. Ze is een gave, maar tegelijk 



ook een opgave. Want nu bijna tweederde van onze gemeenschap in het noviciaat is, is er sprake van een 
buitengewone situatie. Normaliter is in kloosters namelijk de vaste kern van plechtig geprofesten in de meerderheid, 
terwijl bij ons het omgekeerde nu het geval is. Dit stelt ons ook voor een  ongekende uitdaging om op deze plaats 
een authentiek monastiek leven te leiden in de geest van het Evangelie en volgens de Regel van de heilige 
Benedictus. 

2016 was ook het eerste jaar van het bestuur van onze abt Henry Vesseur. Een abt is er op de eerste plaats voor de 
geestelijke leiding van de monniken en het bestuur van zijn abdij. Maar hij behartigt tevens de relaties met andere 
kerkelijke en maatschappelijke instanties waarmee de abdij verbonden is. In september was onze Vader Abt drie 
weken in Rome voor het bijwonen van het vierjaarlijkse Abtencongres van heel de Orde der Benedictijnen en van het 
Generaal Kapittel van onze Congregatie van Subiaco-Cassino. Voor hem was het zijn eerste verblijf in Rome. De 
kennismaking met deze stad met haar rijke geschiedenis op cultureel, religieus en kerkelijk vlak, heeft diepe indruk 
gemaakt. Maar nog belangrijker was de inspirerende ontmoeting met de 300 abten en abdissen uit alle delen van de 
wereld. Het is bijzonder verrijkend en leerzaam om te zien hoe het Benedictijns monastieke ideaal wortel heeft 
geschoten in de landen van Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Bij een samenkomst van deze omvang wordt ook letterlijk 
zichtbaar dat Europa niet langer het centrum van de (religieuze) wereld is. Tegelijk plaatst die mondialiteit onze 
eigen Westerse situatie, alsook die van onze Achterhoekse abdij, in een relativerend perspectief. 

De ingrijpende renovatie van onze abdij in 2015 heeft ervoor gezorgd dat we nu op een verantwoorde en 
eenvoudige, maar tegelijk ook comfortabele manier kunnen wonen. De isolatie van ons huis zorgt voor een 
gelijkmatiger temperatuur in gangen en kamers. Onze energiehuishouding is aanmerkelijk zuiniger geworden en ook 
duurzamer. Dat kunnen wij aan het einde van dit jaar op grond van de cijfers vaststellen. Dat doel is in ieder geval 
gehaald. En wij danken nogmaals allen die daartoe hebben bijgedragen door hun financiële steun. 

De groei van onze gemeenschap stelt ons echter weer voor een nieuw doel: de noodzaak van het vinden van nieuwe 
bronnen van inkomsten om onze kosten te kunnen blijven dekken, nu en in de toekomst. In het afgelopen jaar 
hebben we samen nagedacht en gesproken over mogelijkheden en onmogelijkheden. Gezien de samenstelling van 
onze gemeenschap en het ‘succes’ van het Stiltecentrum, waar nog altijd meer vraag naar is dan wij kunnen bieden, 
kiezen wij voor uitbreiding van de huidige accommodatie van 18 naar 28 kamers. Toen wij in 1996 de boerderij 
verbouwden konden we niet vermoeden dat we 20 jaar later jaarlijks rond 3000 overnachtingen zouden boeken. Een 
hogere bezettingsgraad kunnen we in de huidige situatie echter niet halen. Daarom willen we binnen de bestaande 
gebouwen zoveel mogelijk ruimte voor de ontvangst van gasten geschikt maken. De inrichting van de gebouwen zal 
zo worden dat er zo nodig twee groepen tegelijker-tijd kunnen verblijven zonder hinder van elkaar te ondervinden.  

Om dit alles mogelijk te maken moeten we nu reeds beginnen met een meer professionele aanpak van het 
stiltecentrum als gastenhuis. Om abt Henry, die de afgelopen 16 jaar de leiding had van dit centrum, te ontlasten is 
een nieuwe coördinator aangesteld in de persoon van mevrouw Liesbeth Vloemans. Zij heeft vanaf 1 december de 
leiding en zal zowel de planning als het beheer op zich nemen onder leiding van Vader Abt. Zij zal ook het team van 
vrijwilligers en vrijwilligsters, gastheren en gastvrouwen en medewerk(st)ers aansturen. En met de ervaring die ze 
elders heeft opgedaan zij we overtuigd dat zij een constructieve bijdrage kan leveren aan de plannen voor de 
uitbouw van ons Stiltecentrum. 

Op deze plaats willen wij heel bijzonder en nadrukkelijk de vele vrouwen en mannen bedanken die in de afgelopen 
jaren de gastvrijheid in het Stiltecentrum mogelijk hebben gemaakt. Onze gemeenschap was en is nog altijd niet in 
staat om dit werk te doen zonder de hulp van onze vrijwilligers. De groei van het Stilte-centrum is mede te danken 
aan de toegewijde zorg van dit kleine leger van gastvrouwen en gastheren dat, gedurende de 20 jaar van het bestaan 
van deze mooie accommodatie, mede zijn stempel heeft gezet op de kwaliteit van de gastvrijheid. 

Het komend jaar zullen zowel br. Johan te Velde als br. Thomas Quartier weer Abdijweekenden in het Stiltecentrum 
verzorgen, als aanvulling op het reeds jarenlang bestaande programma van de zenmeditatie-retraites. In de 
toekomst willen wij dit aanbod nog uitbreiden zodat we de rijkdommen van de christelijke spiritualiteit voor een 
breed publiek toegankelijk hopen te maken. Houdt u vooral onze vernieuwde website www.willibrordsabdij.nl in de 
gaten, want daar vindt u alle actuele nieuws zowel voor wat de abdij als wat het stiltecentrum betreft. 

Wij hebben dit jaar traditiegetrouw afgesloten met de gezamenlijke retraiteweek, voorafgaand aan de eerste zondag 
van de Advent. Zuster Hildegard Koetsveld OSB van de Onze Lieve Vrouweabdij van Oosterhout voerde ons aan de 
hand van de Grote Antifonen van de laatste dagen van de Advent, ook wel O-antifonen genoemd, binnen in de 

http://www.willibrordsabdij.nl/


Bijbelse wortels van deze oude liturgische teksten. Tegelijk wist zij ook een band te leggen met ons dagelijks leven als 
monniken anno 2016.  

Vol hoop kijken we vooruit naar het komende nieuwe jaar 2017, vol verwachting van wat het ons zal brengen. Ook 
nu stellen wij onze hoop op de barmhartigheid van God. U en de uwen wensen wij een zegenrijk Kerstfeest toe. 
Moge de nieuwe komst van Jezus Christus voor u allen een bron van genade, vrede en vreugde zijn in heel het 
nieuwe jaar 2017!  
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