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WOORD VAN DE PROVINCIAAL
Maurits Gijsbrechts, sss

Medebroeders,

Mag het vandaag een
vreugdevol, dankbaar
en hoopvol ‘Woord
van…’ zijn?

Er is reden toe!!
Op dinsdag 15 oktober zijn in Brussel Jim
Schilder en Kees van Vliet officieel aan het
noviciaat begonnen. Zoals reeds eerder
meegedeeld zijn beiden diocesaan priester,
de een in Amsterdam, de andere in
Rotterdam.

Woorden van Pater Pierre-Julien Eymard

Is de Eucharistie niet als een

levensstroom

die uitgaat van het Cenakel

en die zich door alle volkeren slingert

en zich vervolgens verliest

in de oceaan van eeuwigheid.

Toen in de provincie het nieuws bekend
werd dat twee priesters uit Nederland méér
dan belangstelling toonden voor de
spiritualiteit en de zending van onze
Congregatie, heb ik meermaals de vraag
gehoord: “Wat bezielt deze twee mannen
om toe te treden tot de Congregatie van de
Sacramentijnen?” Ik laat hen zelf aan het
woord met enkele zinnen uit hun
aanvraag-brief: “De werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de
Eucharistie en in de aanbidding heeft me
nooit losgelaten, zijn nabijheid, zijn zelfgave
en zijn liefde. De Eucharistie heeft centraal
gestaan in mijn opgang naar de Kerk… Ik
meen dat Onze-Lieve-Heer me vraagt een
grotere bijdrage te leveren aan het
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apostolaat van de Eucharistie en ook meer
een leven te leiden van gebed en
gemeenschap…”
Een ander citaat: “Ik voel me de laatste
jaren steeds meer aangetrokken door de
Leefregel: ‘Samen leven, samen bidden,
samen dienen…’ Ja, ik voel mij steeds meer
geroepen om aan de eucharistische zending
van de Congregatie als sacramentijn deel te
nemen… Ik hoop te mogen uitgroeien, mede
op voorspraak van het heilige Pater Eymard,
tot een goed lid van de Eymardiaanse
familie en mijn bijdrage aan de
eucharistische zending te kunnen leveren.
Een zending waar de huidige Kerk en
cultuur zo’n grote behoefte aan hebben.”
Zo zie je maar! De weg is nog lang,
inderdaad, maar onder de deskundige en
bezielende begeleiding van Hans van
Schijndel en Gérard Daix hebben we er alle
vertrouwen in. Vanzelfsprekend rekenen zij
op het gebed van hun medebroeders.

Een tweede heuglijke gebeurtenis zal zich
afspelen op het einde van het jaar in
Mozambique. Op 8 december worden er vier
van onze jonge confraters tot priester
gewijd. Deo Gratias! De mogelijkheid om
een nieuwe communiteit te stichten is
hiermee niet langer een vrome wens en een
verre droom. De eerste contacten met
bisschop Alberto Vera Arejula van Nacala (in
het noorden van het land) zijn gelegd. Er
valt nog veel te regelen en af te spreken en
vele vragen zullen eerst nog moeten worden
opgelost, maar de eerste stap is gezet. Ook
hier is jullie gebed niet alleen welkom maar
hoognodig, opdat het Provinciaal Bestuur
juiste en wijze beslissingen zal nemen.

En we blijven nog even in Mozambique voor
een derde ‘happy event’. Begin december
beginnen zes jonge Mozambikanen aan het
noviciaat in Sénégal. Als dat geen goed
nieuws is!!! Ook zij rekenen op ons gebed
en broederlijke solidariteit.

Enkele jaren geleden heeft het Provinciaal
Bestuur een oproep gedaan om regelmatig,
persoonlijk en in gemeenschap, te bidden
voor nieuwe roepingen. Ik weet dat een
aantal communiteiten een dag in de week
tot ‘roepingendag’ hebben gemaakt. Blijven
doen of…er mee beginnen!
Als hulpmiddel heeft het Provinciaal Bestuur
toen een gebedenbundel voor roepingen
gepubliceerd (in het Frans, het Duits en het
Nederlands). Moest deze bundel (wegens
veel gebruik?!) intussen versleten of zoek
zijn geraakt, geen nood, er is nog voorraad.
Eén enkel berichtje is voldoende en je krijgt
hem zo thuis gestuurd.
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DERNIERES NOUVELLES  /
NACHRICHTEN  /  NOTICIA / NIEUWSJES

Nogal wat confraters hebben kennis
gemaakt met een verblijf in het ziekenhuis.
Iedereen terug thuis en hopelijk aan de
beterhand!

Pas mal de confrères ont passé quelque
temps dans un hôpital. Heureusement que
tous sont retournés dans leur résidence
communautaire.

* * * *
22 september 2019: groot feest in
Meerssen! Pater Wim werd er meer dan in
de bloemetjes gezet. Met een stralend
herfstzonnetje als ‘toetje’.

Le Père Wim a été fêté dans sa paroisse. Et
comment ! C’était super !!

* * * *
Nous notons le départ du Père Thaddée
Mupapa pour la communauté de La Mure.
Nous lui souhaitons bonne chance et bon
courage, dans l’espoir que l’hiver suivant ne
sera pas trop dur…

Pater Thadée maakt voortaan deel uit van
de communiteit van La Mure.

* * * *
Pater Smeele woont voortaan in Boxmeer.
Zijn adres: W.Z.W. Sint Anna,

Kamer 124
Veerstraat 49
NL-5831 JM Boxmeer

* * * *
Nous apprenons le décès de la sœur du
Père René Beuret. Qu’elle repose en paix !

* * * *
Na een welverdiende vakantie is Pater Hub
Kuijpers naar Mozambique teruggekeerd.
We wensen Hub zegen en alle goeds in zijn
‘tweede’ vaderland.

Après quelques mois de vacances, le Père
Hub Kuijpers est retourné à Maputo.

* * * *
Op 1 oktober is Marco van der Kleij het
postulant schap begonnen. Welkom Marco!

Un nouveau postulant : Marco Van der Kleij.
Bienvenu, Marco !

* * * *

AD MULTOS ANNOS

Novembre
08 Richard Lauer (Düren)
15 Antoine Makela (La Mure)
16 Hans van Schijndel (Brussel)

Fons Kuster (Nijmegen)
22 Frans Vrijdag (Nijmegen)
23 Raymond Ramondenc (Paris)
24 Gerard Smeele (Nijmegen)

Dezember
03 Leo bollen (Brussel)
07 Thaddée Mupapa (La Mure)
08 Jan van Burgsteden (Amsterdam)

René Beuret (Marly)
19 Mathieu Vanherk (Lommel)
22 Jan van Mil ( Nijmgen)
26 Harrie Verhoeven (Nijmegen)
28 Abristi Inlabe (Maputo)

*************************************************
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LE MOT DU PROVINCIAL

Chers Confrères,

Ce "MOT" peut être aujourd'hui de joie, de
gratitude et plein d'espérance !
A bon droit !

Le mardi 15 octobre, à Bruxelles, Jim
Schilder et Kees van Vliet ont commencé
leur noviciat. Comme on l'a déjà dit, ce sont
deux prêtres diocésains, l'un d'Amsterdam
et l'autre de Rotterdam.

Quand on a annoncé dans la Province que
deux prêtres des Pays-Bas montraient plus
que de l'intérêt à la spiritualité et à la
mission de notre Congrégation, j'ai entendu
plus qu'une fois : "Qu'est-ce qui inspire ces
deux hommes à entrer dans la Congrégation
des Pères du St Sacrement ?" Je leur laisse
la réponse, par quelques phrases tirées de
leur lettre de demande :

"La présence réelle du Christ dans
l'Eucharistie et l'adoration ne m'a jamais
quitté, sa proximité, son don de soi, son
amour. L'Eucharistie est centrale dans mon
entrée dans l'Église. Je crois que
Notre-Seigneur me demande un plus grand
engagement dans l'apostolat eucharistique,
et aussi une vie plus intense  de prière dans
une  communauté".

Un autre déclare : " Ces dernières années,
j'ai de plus en plus été attiré par la Règle de
Vie :  'Vivre ensemble, prier ensemble, servir
ensemble.' Oui, je me sens de plus en plus
appelé à participer, comme religieux,  à la
mission eucharistique de la Congrégation.
J'espère pouvoir grandir – à l'intercession du
Père Eymard – comme membre de la
grande famille eymardienne et, comme
religieux,  donner ma contribution à la
mission eucharistique. Une mission dont
l'Eglise actuelle et la culture ont un grand
besoin".

Vous voyez ! La route est encore longue,
mais nous avons toute confiance de leur
accompagnement, compétent et inspiré, par
Hans van Schijndel et  Gérard Daix. Ils

peuvent évidemment compter sur
l'assurance de notre prière fraternelle.

Un deuxième événement porteur de joie se
jouera à la fin de l'année au Mozambique.
Le 8 décembre, quatre de nos jeunes
confrères seront ordonnés prêtres. Deo
gratias !

La possibilité d'ouvrir une nouvelle
communauté ne sera plus un doux rêve ni
un vœu pieux. Les premiers contacts ont été
pris avec l'évêque Alberto Vera Arejula, de
Nacala, dans le Nord du pays. Il y a encore
bien des points à régler et beaucoup de
questions doivent trouver une solution, mais
la première étape est franchie. Ici aussi,
votre prière n'est pas seulement bienvenue,
mais nécessaire : que le Conseil provincial
puisse prendre les bonnes décisions.

Et nous restons au Mozambique pour la
troisième cause de notre joie :  début
décembre, six jeunes Mozambicains
commenceront le noviciat au Sénégal. Si ce
n'est pas une bonne nouvelle !!!  Ici encore,
votre prière fraternelle !

Il y a quelques années déjà, le Conseil
provincial a lancé un appel à la prière
personnelle et communautaire pour les
vocations. Je sais qu'un certain nombre de
communautés ont réservé un jour de la
semaine à cette intention.  A continuer ou …
à commencer …

Comme aide, une petite 'brochure' a été
éditée, en français, néerlandais et allemand.
Si ce recueil (par son usage !) est abîmé ou
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perdu, on peut se le procurer de nouveau. Il
suffit de le demander !

VORWORT PROVINZIAL

Liebe Mitbrüder!

Möge es ein erfreuliches Wort sein,…

Dafür gibt es gute Gründe!

Dienstag, den 15. Oktober wurden Jim
Schilder und Kees van Vliet Novizen. Wie
schon mitgeteilt sind beide Diözesanpriester
aus Amsterdam bzw. Rotterdam.

Als zuerst bekannt wurde, dass zwei
Priester aus den Niederlanden  mehr als ein
allgemeines Interesse für die Spiritualität
und Sendung der Kongregation zeigten
habe ich häufiger die Frage gehört: „Was
beseelt die zwei Männer um bei den
Eucharistinern einzutreten?“ Ich überlasse
ihnen zunächst selbst das Wort…“Die
wirkliche Gegenwart Christi in der
Eucharistie und die Anbetung hat mich nie
losgelassen, - seine Nähe, seine
Selbsthingabe, seine Liebe. Die Eucharistie
hat für mich immer im Mittelpunkt

gestanden…ich glaube, dass der Herr mich
ruft jetzt einen größeren Beitrag zum
Apostolat der Eucharistie zu leisten und
inniger an Leben und Gebet der
Ordensgemeinschaft teilzunehmen…“

Ein anderes Zitat: „Ich fühle mich in den
letzten Jahren immer mehr von der
Lebensregel angezogen: ‚gemeinsam leben,
gemeinsam beten, gemeinsam  dienen‘
…Ja, ich fühle mich stets mehr dazu berufen
an der eucharistischen Sendung der
Kongregation der Eucharistiner teil zu
nehmen…ich hoffe weiter zu wachsen, auch
auf Fürsprache des Hl. Peter-Julian- als ein
gutes Mitglied der eymardianischen Familie
und so einen Beitrag zu liefern zu einer
echten eucharistischen Sendung, einer
Sendung deren die heutige Welt so sehr
bedarf.“

Man sieht hieraus…Der Weg ist zwar noch
weit, aber mit der Begleitung  von Hans van
Schijndel und Gérard Daix sind wir alle voll
Vertrauen was die Zukunft angeht.

Ein zweites Ereignis bereitet sich in
Mosambik vor. Am 8. Dezember werden dort
vier Religiosen zu Priestern geweiht! Gott
sei Dank! Das ermöglicht die Gründung
eines neuen Hauses. Erste Gespräche
hierzu wurden mit Bischof Alberto (Vera
Arejula, von Nacala) geführt. Noch manches
muss geregelt, manches Problem noch
gelöst werden. Gebete sind hier
willkommen.

Bleiben wir noch ein wenig in Mosambik.
Anfang Dezember sollen sechs weitere
Mosambikaner in das Noviziat im Senegal
eintreten. Welche eine gute Nachricht!
Unser Gebet in brüderlicher Gemeinschaft!

Vor Jahren schon haben manche
Gemeinschaften bei uns einen Gebetstag
für Berufungen eingelegt. Ich
bitte…unbedingt damit fortzufahren, oder
aber sogleich damit zu beginnen!

Ein Hilfsmittel dazu ist das Gebetsheft auf
Französisch, deutsch und niederländisch.
Wenn nötig senden wir Euch noch aus dem
Vorrat welche zu.
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Jesus, der Herr, hat selbst gesagt, dass die
Ernte groß ist, aber es zu wenige Arbeiter
gibt. Wir sollen immerzu beten, dass der
Herr der Ernte Arbeiter in seinen Weinberg
sende! (vgl. Mt 9,37f.)

Herzlichst.

PALAVRA DO PROVINCIAL

Confrades,

Pode ser hoje  uma “Palavra de .......” cheia
de alegria, de gratidão e de esperança?
Temos razões para isso!!!
Na terça feira 15 de Outobro  Jim Schilder
en Kees van Vliet iniciaram em Bruxellas o
noviciado. Já  foi comunicado  em outros
momentos que ambos são sacerdotes
diocesanos, um da diocese de
Haarlem-Amesterdão, o outro da diocese de
Roterdão.

Quando na provincia a notícia foi divulgada
que dois sacerdotes na Holanda
manifestaram mais do que interesse na
espiritualidade e missão da nossa
Congregação, ouvi várias vezes a
interogação: “O que inspira estes dois
homens para entrar na Congregação do
Santíssimo Sacramento?” Deixo eles a
responder com algumas frases tiradas da
carta de admissão: “A presença real de
Cristo  na Eucaristia e na adoração nunca
me largaram – sua proximidade,  seu don
de si mesmo, seu amor. A Eucaristia estava

central na minha caminhada para a
Igreja.católica... Estou convencido que o
Senhor me pede de contribuir mais no
apostolado da Eucaristia e também levar
uma vida de oração e da vida comunitária...”

Uma outra citação: “Sinto-me nos últimos
anos mais atraído pela Regra da Vida: viver
em comunidade – rezar juntos – e servir
juntos.... Sim sinto-me cada vez mais
chamado participar na missão  eucarística
da Congregação...Espero que possa
crescer –com a intervenção do Santo Padre
Eymard- e tornar-me um bom membro da
Família Eymardiana e  dar um contributo
válido à  missão eucarística. Uma missão
que Igreja neste momento tanto necessita”

A caminhada ainda é longa na verdade,
mas sob a direção competente e inspiradora
de Hans van Schijndel e Gérard Daix, temos
toda a confiança  num bom éxito..
Naturalmente contam eles também com a
vossa oração.

Um segundo evento  muito memorável vai
acontecer no fim do ano em Moçambique.
Em 8 de Dezembro serão quatro confrades
ordenados sacerdotes. Graças a Deus!! A
possibilidade de fundar uma nova
comunidade já não será mais um desejo
infundado ou um sonho. Os primeiros
contatos com o bispo Alberto Vera Arejula
de Nacala(no norte do país) já foram feitos.
Mas ainda falta muito a combinar e estudar
para sua concretização, mas o primeiro
passo foi dado. Também aqui será a vossa
oração muito necessária, para que o
Governo Provincial tome decisões sábias..

E continuamos ainda em Moçambique para
salientar um terceiro evento.
No início de Dezembro 6 jovens
moçambicanos iniciarão em Sénégal o
noviciado. É esta não uma boa notícia?
Também eles contam com a nossa oração e
solidaridade fraterna.

Há alguns anos o Governo Provincial fez um
convite de rezar regularmente a nível
pessoal e comunitário por muitas e boas
vocações. Eu sei que se faz isso em várias
comunidades e até estabeleceram um “Dia
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Vocacional”. Continuem fazer
ou....começam!!!
Como auxílio útil o Governo Provincial
publicou naquela altura um livrinho de
orações pelas vocações(em francês, em
alemão e em holandês) . Pode ser que este
livrinho já esteja gasto (pelo uso frequente)
ou já não sabem onde se encontra. Não há
problema, ainda há um estoque. Uma breve
mensagem é suficiente e será enviado para
a vossa comunidade.

O próprio Jesus disse: “que a messe é
grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedis portanto ao dono da messe para que
mande trabalhadores  para ceifar”.
(Mt. 9,37-38)

NIEUWS UIT AMSTERDAM

Kerkproeverij Jongerenplatform
Begijnhofkapel

Pieter van Wijlick, sss

Voor mensen die eens willen proeven wat er
’s zondags in de kerk te beleven is was er
op zondag 29 september kerkproeverij in
allerlei kerken. Er was ook een jongeren mis
georganiseerd door het jongerenplatform in
de Begijnhofkapel. Jongeren die zelf bekend
waren met de kerk en de katholieke mis
werden uitgedaagd om andere jongeren die
hier minder mee bekend zijn uit te nodigen.
In onze kapel waren totaal zo’n 25 jongeren
gekomen. Hiervan waren er 14 wat minder
bekend met de kerk. Mgr. J. Hendriks van
ons bisdom was hoofdcelebrant in de heilige
Mis. Tevoren gaf hij uitleg wat er gevierd

wordt. Twee jongeren zorgden voor mooie
zang en de begeleiding. Na afloop was er
een gezellige borrel en gelegenheid tot
vragen stellen. Het was mooi om te zien hoe
een aantal jongeren die niet zo bekend met
de Mis waren hierover in gesprek gingen
met priesters/ religieuzen of andere
jongeren.

Ontmoeting schrijvers voor I.C.E.W.

Aad van Ruiten, sss

Op maandag 7 oktober waren de
medewerkers van het blad ‘Eucharistie en
Naastenliefde’ door Veerle Vreys en Elly
Vanbrabant in Lommel uitgenodigd. Het is
vooral bekend in België, bisdom Hasselt.

Pater Van Wesemael zaliger heeft gewerkt
voor aanbiddingsgroepen. Voor hen zijn de
bezinningsteksten en gebeden bedoeld.
Vanuit Amsterdam waren we gekomen met:
Thea van de Kleij, Jim Schilder, Mgr. Jan
van Burgsteden en Aad van Ruiten. Verder
was er pater provinciaal en nog enkele
schrijvers waaronder: een dame, een
corrector en confrater Jozef Deferme.

Na een zeer aangename kennismaking
kwamen er enkele vragen aan bod. Die
waren tevoren ingeleverd. Het was
verrijkend om te horen over het gebruik van
het blad. In België zijn er wonderlijk genoeg
vele nieuwe aanbiddingsgroepen ontstaan
via de bisdommen. De velden staan blank
zou je zeggen. Ook werd er gekeken naar
mogelijkheden voor een bredere
verspreiding.
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Voldaan en met een presentje als dank
keerden we huiswaarts.
NIEUWS UIT AMSTERDAM

Thea van der Klei associée, sss

Door het Parijs van pater Eymard
In 2016, vlak voordat ik associée in
Amster-dam ben geworden, ben ik,
meegegaan met de spiritualiteitsreis naar
het land van pater Eymard. Geboeid en
geraakt door ‘de aan-wezigheid’ van pater
Eymard aldaar, werd ik ook nieuwsgierig
naar de plekken waar pater Eymard in Parijs
heeft vertoefd.
Vorig jaar september heb ik samen met mijn
peettante uit Groenlo het genoegen gehad
om het Parijse pater Eymard te ontdekken
en de communiteit in Parijs te leren kennen.
Dit jaar mocht ik samen met mijn
associé-broeder Fons Kaan (wij zijn samen
op 28 november 2016 de eerste associés in
Amsterdam geworden) wederom in de
voetsporen van pater Eymard een week
lang (2-9 september 2019) Parijs
door-kruisen.

Parijs, pater Eymard is hier verscheidene
keren geweest, maar waarom Parijs?
In januari 1849 arriveert pater Eymard voor
de eerste keer in Parijs voor zijn verplicht
bezoek aan het huis van de Maristen in de
rue Montparnasse. Eymard ontmoet daar
Théodelinde Dubouché van de in 1847
gestichte Congregatie van de Zusters van
de Eerherstellende Aanbidding in de rue
d’Enfer. Ook Hermann Cohen en Raymond

de Cuers waren al, de zusters navolgend,
begonnen met ‘’nachtelijke uitstelling en
aanbidding van het Heilig Sacrament. Hun
eerste nachtelijke aanbidding werd in de
Notre-Dame des Victoires gehouden op 6
december 1848.
“Er zijn in Parijs prachtige zielen” schreef
pater Eymard aan zijn zuster. In een van de
kerken van de stad is er eeuwigdurende
aanbidding en dag en nacht uitstelling van
het Allerheiligste. De vrouwen aanbidden
overdag, de mannen ’s nachts. (Trochu)
De devotie tot de aanbidding in de
hoofd-stad was voor pater Eymard een
verkwik-kende ontdekking.
Na zijn roepingen in Fourvière 21 januari
1851 en in La Seyne-sur-Mer 8 april 1853,
voelt hij dat hij de opdracht krijgt het werk
van de eucharistische verering tot stand te
brengen. Dat hij, hoewel hij in zijn hart
Marist zal blijven, mee zal werken aan de
stichting van een Congregatie die zich
geheel aan de eucharistie zou wijden.
De Congregatie moet een werk van God zijn
en niet van de mensen. Daarom begint pater
Eymard in Parijs en niet in Lyon waar hij met
menselijke steun een veel makke-lijkere
start zou hebben gehad. In Parijs zou hij
zich kunnen aansluiten bij de nieuwe
beweging rondom de Eucharistie die hij al
eerder in de vorm van de nachtelijke
aanbidding in Parijs leerde kennen.

Met deze achtergrondinformatie over pater
Eymard en Parijs in onze gedachten en met
pater Eymard in ons hart, begint de
pelgrimstocht van Fons en mij bij de Église
Saint-Pierre naast de Sacré-Cœur…
Pater Eymard begon op donderdag 1 mei
1856, Hemelvaartsdag, zijn retraite in Parijs
om zich geheel te wijden aan het werk van
het Allerheiligst Sacrament om Gods heilige
wil te vervullen. Op 8 mei 1856 gaan pater
Eymard en Raymond de Cuers naar de kerk
Saint-Pierre om onder bescherming te
komen van Saint-Denis (waarschijnlijk
hebben zij een noveen Saint-Denis
gebeden). Als zij daaraan komen is de
Saint-Pierre omringd door een
monumen-taal kruis. Wat zullen zij hierdoor
verrast en geroerd zijn geweest! Het feest
van de Heilige Kruisvinding werd dat jaar op
zondag 4 mei plechtig gevierd. Gevolgd
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door een octaaf met in de middag de
vespers, preek en kruisweg. Op die dag, 8
mei 1856, hield de pastoor van de
Saint-Séverin, kanunnik Hanicle de preek.
Hij zegent daarbij het werk van de
aanwezige ordestichters. (Note Personelle
13.3). Eigenlijk zijn hier in de Saint-Pierre de
eerste profetische woorden uitgesproken
over de Congregatie! In de Saint-Pierre, nu
omringd door portretkunstenaars, blijven wij
een lange tijd in de Sacramentskapel en
glijden onze gedachten af naar de  twee
pelgrims op die 8ste mei… Uiteraard zijn wij
ook naast de ernaast gelegen Sacré-Cœur
geweest. Gebouwd ná pater Eymard, maar
wat zou deze basiliek een indruk op hem
hebben gemaakt: vanaf 1885 is daar de
Eeuwigdurende aanbidding…

Wij vervolgen onze tocht naar de
Saint-Sulpice. Na de goedkeuring 13 mei
1856 door Monseigneur Sibour voor de
stichting van de Congregatie moet de
vreugde enorm groot zijn geweest bij pater
Eymard en Raymond de Cuers. Tijdens zijn
laatste retraite in 1868 in Saint-Maurice
komt hij terug op deze dertien dagen van
doodstrijd in Parijs. Ja, hij ‘stierf’ die dertien
dagen retraite. Het verlossende,
goedkeurende woord van Mgr. Sibour, de
prachtige woor-den van Mgr. de Tripoli dat
dit “de kroon op het werk is van de
aanbidding in Parijs”, de vreugde is
nauwelijks voor te stellen! De eerste twee
leden van de Congregatie van het
Allerheiligst Sacrament verlaten verrast en
dankbaar het aartsbisschoppelijk paleis en
gaan naar de kerk Saint-Sulpice om hun
hart uit te storten aan de voeten van Onze
Lieve Heer en Zijn heilige Moeder en zich
geheel te geven aan Jezus in de hostie door
Maria, de Koningin van het Cenakel.
(Trochu).
Fons en ik zetten ons neer bij Maria. Onze
associékruisjes leggen wij bij haar neer, 163
jaar later voelen wij nog de vreugde en wij,
twee associés, danken op dezelfde plek de
heilige Maagd Maria voor de goedkeuring,
voor het groeiend aantal associés in
Amsterdam, voor de roepingen binnen de
Congregatie…. Pater Eymard heeft hier ook
een noveen  “la neuvaine du Sacré-Cœur de
Jésus” van 5 tot 14 juli 1861 gehouden (CO

1043,1). De kerk was vol en er klinken
bijzondere reacties: “Wat mooi. Wie is hij? Ik
heb nog nooit zó horen preken over het
Heilig Sacrament” (PO 6).

Onze tocht vervolgt naar de Notre-Dame
des Victoires. Wij lezen de tekst in de
muurtegel over de Nachtelijke Aanbidding:
l’oeuvre de l’exposition et adoration nocture
du T.St. Sacrement à Paris a pris naissance
dans cette église le 6 Xbre 1848 par les
soins du R.P. Hermann et de Mgr François
de la Bouillerie, l’évêque de Carcassonne,
vicaire général du diocèse de Paris.
Pater Eymard is hier meteen de eerste dag
van zijn retraite 1 mei 1856, op het feest van
Hemelvaart, de mis gaan opdragen.
1 November, op het feest van Allerheiligen is
hij uitgenodigd om hier te preken. Op 11 juni
1868, Sacramentsdag hield hij hier een
liefdadigheidspreek voor zijn
lievelings-apostolaat, de eerste heilige
Communie voor de opgroeiende jeugd. In
deze basiliek blijven wij pélerins een lange
tijd bij Maria. Pater Eymard zal hier ook zo
vaak als mogelijk bij Maria hebben
gezeten…

Onze tocht vervolgen wij richten de rue
Cortambert, nummer 23. Daar worden wij
vriendelijk en gastvrij ontvangen door de
Dienaressen van het Heilig Sacrament.
Voor pater Eymard zou de door God
opgegeven opdracht pas voltooid zijn als er
een aparte congregatie gesticht zou worden
voor zusters van het Allerheiligste
Sacra-ment. Pater Eymard heeft Marguerite
Guillot uit Lyon als eerste overste daarvoor
in gedachten. Pater Eymard en Marguerite
Guillot hebben elkaar drie-en-twintig jaar
gekend (1845-1868) en elkaar veel in
geschrift toevertrouwd.
In 1900 zijn de Dienaressen naar dit pand in
de rue Cortambert verhuisd. De tien zusters
die hier nu zitten uit Frankrijk en Vietnam
omarmen onze komst uit Amsterdam en
geven ons na de Eucharistieviering in hun
kapel een kijkje in het dagelijks leven van de
Dienaressen. We worden verwend met o.a.
een stuk pater Eymardtaart (uit La Mure) en
mogen een blik werpen op bijzondere
persoonlijke spullen van Marguerite Guillot.
In de gang staan we bij het bekende
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glas-in-lood venster van Mme Guillot naast
de lieve overste van dit huis. Mijn gedachten
gaan naar pater Eymards woorden 20 juli
1865 aan Marguerite: “Wees een
Marguerite, een kostbare edelsteen voor
God, een diamant die schittert, (…) sterk is
door de liefde (…)” (Trochu). Hier in de rue
Cortambert schit-teren tien prachtige
diamanten!

Onze tocht gaat verder naar de
Saint-Jacques-du-Hauts-Pas. Pater
Eymard behield goede betrekkingen met de
pastoors van deze kerk. De communiteit
was gevestigd op het terrein van deze kerk.
Ietsje verderop in de rue Gay-Lussac nr 39,
ligt de Kapel van de Zusters van de
Eerherstelllende Aanbidding, gesticht
door Théodelinde Dubouché in 1847. Pater
Eymard heeft de zusters, toen zij nederig en
armoedig in een bijgebouw van de Carmel in
de rue d’Enfer huisden, bezocht. Hij was bij
zijn eerste bezoek aan Parijs verheugd over
hen te horen, het betrof immers het Heilig
Sacrament. Ook nu mag men verheugd zijn.
Wij hebben een lange tijd bij Onze Heer in
de kapel doorgebracht en waren onder de
indruk van voorbijgangers die even de
Eucharistische Jezus kwamen begroeten.
Wij waren onder de indruk van een
jongeman met een Jacobsschelp om de nek
die gedurende een lange tijd geknield voor
het Allerheiligste zoiets moois opriep: hier in
deze buurt van pater Eymard is Jezus heel
sterk aanwezig…

Onze tocht eindigt in de
Saint-Etienne-du-Mont. Op zoek naar de
plek waar aartsbisschop Sibour op 3 januari
1857 is neergestoken door de geschorste
priester Jean-Louis Verger, een
tegenstander van het dogma van de
Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Pater
Eymard was diep getroffen door de dood
van de monseigneur “Hij was zo goed voor
ons”. Aan zijn zus Marianne: ”Hij stelde een
levendig belang in ons. Parijs betreurt hem,
hij was zo vroom en menslievend.” Wij
kunnen de naam van de aartsbisschop niet
in de wand of op de vloer vinden. Waar
moeten wij zoeken? Plots wordt ons oog
naar de grond vlakbij de ingang
toegetrokken, naar een steen waarop staat

vermeld: III IANVARII MDCCCLVII IN PACE.
Ja, monseigneur, in Pace!
Vorig jaar heb ik het graf van deze
aartsbisschop nog mogen aanschouwen in
de Notre-Dame… Of het ongeschonden
bewaard is gebleven?

Onze pelgrimstocht werd gevoed vanuit het
huis waar wij deze week mochten verblijven,
bij de paters van het Heilig Sacrament  in de
Avenue de Friedland, nummer 23, het
vijfde huis van de Congregatie.
Vorig jaar ben ik samen met André Guitton
ook naar de Villa Chateaubriand geweest
(destijds Rue d’Enfer), het eerste huis van
de Congregatie, op 1 juni 1856 ingewijd en
op 2 juni 1856 de eerste Heilige Mis gevierd.
Op 6 januari 1857 wordt hier voor de eerste
keer de Eucharistie plechtig uitgesteld!
Bouwvakkers waren daar vorig jaar druk aan
het werk. We hebben de voormalige kapel
van de buitenkant bekeken, uit
veiligheidsoverwegingen mochten wij er niet
in. Pater André heeft ons ook naar de plek
gebracht waar het tweede huis met kapel in
de Faubourg Saint-Jacques 66-68 stond
(in 1867 gesloopt). Op 4 april 1858 heeft
pater Eymard deze kapel ingewijd. Op nr. 66
nam Marguerite Guillot haar intrek op 2 juli
1858. Het werk van de eerste Communie
voor volwassenen in deze arme wijk leverde
vruchten op want elk jaar ontvangen 100 à
150 arbeiders de eerste Communie. Van 15
augustus 1859 tot 18 juni 1868, de laatste
viering van pater Eymard, werden 24
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vieringen voorbereid, 766 (!) jongens. Leden
van de Vincentiusbeweging komen helpen
Wij hebben de heilige Vincentius di Paolo
ook een groet gebracht in de kerk der
Lazaristen. Uiteraard bracht ons bezoek aan
Parijs ons dit jaar ook naar de Rue du Bac,
immers wij mochten op 28 november
(Catharina Labouré) onze beloften
uitspreken. Bovendien, hoeveel medailles
miraculeuses heeft pater Eymard wel niet
uitgedeeld aan de jongeren in de arme wijk
Faubourg om hen te enthousiasmeren?
Op 14 april 1867 moest men hier weg uit
Faubourg. Na het derde huis (12, Boulevard
du Montparnasse; 1 april 1867 door pater
Eymard het huurcontract getekend; tot
1869), het vierde in de Rue Leclerc
(1869-1876), gingen de paters naar de
Avenue Friedland (september 1876 gewijd),
het vijfde huis. In 1877 zijn de overblijfselen
van pater Eymard vanuit La Mure naar
Parijs overgebracht.
Fons en ik knielen daar met regelmaat neer
bij ‘onze’ pater Eymard. Wij hebben onze
associékruisjes in hartvorm mogen
neerleggen op het altaar met de relieken
onder de schrijn. God is Liefde staat er in
een glas-in-loodvenster  vooraan in de kapel
afgebeeld. Ja, God is Liefde, als één iemand
dat gevoeld mag hebben…
Wij danken pater Eymard dat wij ons bij zijn
congregatie, in de Aggregatie hebben
mogen aansluiten. Wij bidden voor de
Congregatie, voor de associés, voor
roepingen. Heilige pater Eymard, u leeft
voort, het Vuur zal zich blijven verspreiden.

We zijn dankbaar voor deze bijzondere
pelgrimstocht. We danken de paters van het
Heilig Sacrament voor hun warme
gastvrijheid, goedheid en gezelligheid aan
tafel. Elke ochtend de Lauden meevieren op
het priesterkoor, aanbidden en samen de
Eucharistie vieren, is een geschenk. Wij zijn
rijker geworden door de grote
kennisover-dracht van pater André Guitton,
wij zijn rijker geworden door al wat wij intens
hebben mogen ervaren in Parijs in de geest
van pater Eymard. Daar kunnen wij alleen
maar één Iemand voor bedanken: Hij die
Liefde is, Deo gratias.

LE BEGUINAGE VIADUC-
BRUXELLES

Olivier de Kerchove d'Ousselghem

Le Béguinage grandit en nombre.
Actuellement, dans les 20 maisons et
appartements, habitent 22 enfants et 46
adultes. De tous horizons et de quatre
continents: Belgique, France, Hollande,
Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande,
Italie, Pologne, Hongrie, Slovaquie, Albanie,
Russie, Etats-Unis d’Amérique, Congo RDC,
Burundi et Syrie. Et l’heureuse annonce de
deux naissances pour les mois prochains.
 

Le Béguinage Viaduc (du nom de la rue
Viaduc) grandit aussi en sagesse : depuis
un an, une charte est progressivement
élaborée pour organiser et stimuler une
prise en charge par différents délégués des
nouvelles initiatives et de la vie courante.
 
De même, des initiatives pastorales naissent
parmi les habitants :
* Le Festival de l’Adoration « Venite
Adoremus », 11 jours d’Adoration
Eucharistique jour et nuit, qui s’étend
progressivement à toute la Belgique.
* Quelques familles ont pris l’initiative de
réciter ensemble le Chapelet chaque
semaine.
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Un autre projet est en gestation : que
chaque famille invite pour la messe et un
brunch une famille amie qui pour diverses
circonstances ne pratique plus.  
 
Les deux réunions par mois, réunissant tous
les habitants, sont bien utiles pour mettre au
point ces nouvelles initiatives et enraciner
dans l’Evangile la dynamique du groupe.
NEWS OF BRUSSELS –
BEGUINAGE VIADUCT 

The Beguinage Viaduc is growing in 
number. Currently, in the 20 houses and apa
rtments, there are 22 children and 
46 adults. From all horizons and four 
continents: Belgium, France, Holland, 
Germany, Austria, Spain, Ireland, Italy, 
Poland, Hungary, Slovakia, Albania, Russia,
United States of America, Democratic
Republic of the Congo, Burundi and Syria.

And the happy announcement of two births 
in the coming months.

The Beguinage Viaduc (named after the 
street Viaduc) also grows in wisdom:
for the past year, a charter has been gradual
ly drawn up to organize and stimulate the su
pport of different delegates for new initiative
s and the everyday life.

Similarly, pastoral initiatives are being devel
oped among the inhabitants:
* The Festival of Adoration "Venite 
Adoremus", 11 days of Eucharistic Adoration
 day and night, which gradually extends to th
e whole country.
* Some families have taken the initiative 
to recite the Chapelet together every week.

Another project is under way: that each famil
y invites for Mass and a brunch a family 
who for various circumstances no longer 
practices.

The two meetings taking place every
month, bringing together all the inhabitants, 
are very useful in developing these new 
initiatives and in rooting the group dynamics 
in the Gospel.
HET BEGIJNHOF IN BRUSSEL

Het Begijnhof zit ’vol’! In de 20 huizen en
appartementen wonen nu 22 kinderen en 46
volwassenen. Van over de vier werelddelen:
België, Frankrijk, Nederland, Duitsland,
Oostenrijk, Spanje, Ierland, Italië, Polen,
Hongarije, Slovakije, Albanië, Rusland,
Verenigde Staten, Democratische Republiek
Congo, Burundi, Syrië. En twee geboortes in
het vooruitzicht de volgende maanden!

Het Begijnhof Viaduc (is naam van de
straat) groeit eveneens in wijsheid: sinds
een goed jaar is geleidelijk aan een
handvest opgesteld om het dagelijkse leven
wat te organiseren en nieuwe initiatieven te
stimuleren, samen met verschillende
afgevaardigden.
Zo ontstaan ook op pastoraal vlak een
aantal initiatieven:
* Het Festival van de aanbidding ‘Venite
adoremus’: 11 dagen van eucharistische
aanbidding dag en nacht verspreidt zich
stilaan over heel België.
* Enkele families hebben het initiatief
genomen elke week samen de rozenkrans
te bidden.
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Een ander initiatief in wording: elke familie
nodigt een andere familie, die niet zo
kerkelijk is, uit om deel te nemen aan de
Eucharistie gevolgd door een brunch.
Elke maand zijn er twee bijeenkomsten van
alle bewoners: nuttig om nieuwe initiatieven
bekend te maken en het groepsgevoel
evangelische wortels te geven.

DU CÔTÉ DE LA SUISSE

Alain Voisard, sss

PUSSILUS  GREX.

En 1961, à Bruxelles où j'étais en théologie,
notre cher Père de Geyter avait rassemblé les
Messieurs de l'Adoration nocturne, et comme
entrée de prédication, il leur servit ces 2 mots
latins : Pussilus grex ! ce qui se traduit : petit
troupeau ! Pourquoi cette entrée d'homélie
est-elle restée en moi, et pourquoi à mon tour,
en discussion, je la cite facilement ?

En notre Province et ses 5 pays, nous nous
sentons encore forts ! Mais ici, à Marly, depuis
plus de 2 mois, nous le vivons pleinement ce
"pussillus grex", Père René et moi. René
peut-être plus que moi, parce que, il y a peu de
jours,  il a dit Adieu à sa soeur Marie, 97 ans, qui
était   la "maman" et  la terre d'accueil des 3
frères   Fernand, Alfred et René lorsqu'ils

quittaient l' Afrique pour quelques semaines d
'un repos  bien mérité.

Pusillus grex... c'est aussi notre paroisse de
Marly qui le vit, ainsi que les 5 autres paroisses
qui font Unité pastorale. 60 ans que nous
sommes à Marly.
Les paroissiens s'attendaient à une présence
des Pères beaucoup plus longue...des années
et encore des dizaines d'années !
Comme nous, ils se font à la réalité du moment.
Leur grand désir, c' est que la maison et le
terrain restent au service du village. Je ne suis
pas encore au courant du fruit des rencontres
qui ont eu lieu à ce sujet.
Dans la prochaine édition, j'aurai de plus
amples informations.

NIEUWS UIT PARIJS

Nieuwe modetrend voor de paters uit Parijs

De paters leren reanimeren
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NIEUWS UIT KAMEROEN

Jef Willems, sss

DE CONGREGATIE IN KAMEROEN

De tegenwoordigheid van de Congregatie in
Kameroen is nog heel schuchter. Ik ken haar
geschiedenis niet in détail maar ik weet wel
dat reeds in de jaren 80 een confrater van
Tirol (Pater Valtingoier) hier werkzaam was.
Een zekere tijd was hij vergezeld een
scholastiek, ook uit Tirol. De pater ligt hier
trouwens ook begraven. Rond de
eeuw-wisseling heeft de Regio van

Congo-Brazzaville enkele jongere priesters
gestuurd. Ze werden ingeschakeld in de
pastoraal van enkele parochies in de
hoofdstad Yaoundé. Even later hebben ze
een huis gekocht waarin we nu wonen.
Toen viel de communiteit van Kameroen
onder de verantwoordelijkheid van de
Italiaanse provincie. Rond 2005 werd de
eerste communiteit in het binnenland
gesticht, namelijk in Ndoumbi in het
aarts-bisdom Bertoua op ongeveer 350 km
ten oosten. Daar heb ik 2 Italiaanse
confraters vervoegd bij mijn eerste
aankomst in het land, in december 2017.
De parochie ligt uitgestrekt over een tiental
dorpen langs een grote baan. In 2020 zullen
de 2 communi-teiten van Yaoundé en
Ndoumbi, onder het bestuur vallen van de
Regio van Congo-Brazzaville. De twee
Italiaanse confraters in Ndoumbi zijn nu
vervoegd door Pater Claude uit Brazzaville,
en in januari aanstaande komt er nog een
Congolees bij. Zo heeft Pater Ugo nog de
tijd om de twee wegwijs te maken in de
parochie, alvorens  in de zomer volgend jaar
definitief terug te keren naar Italië. Zopas
vierde de parochie van Ndoumbi de 10de

verjaardag van haar bestaan. Mijn verblijf
aldaar is maar van korte duur geweest want
ik werd gevraagd de communiteit van
Yaoundé te komen versterken. We leven er
in een buitenwijk, ongeveer 10 km van het
centrum. Mijn confraters zijn 3 jonge
Congolezen: Paters Nicaise, Gires en
Chally. De twee laatsten studeren op de
universiteit, de ene Kerkelijk Recht en de
andere Filosofie. Pater Nicaise is pastoor
van een nieuwe parochie die ons enkele
jaren geleden werd toevertrouwd in een
andere buitenwijk, op ongeveer 15 km van
hier. De parochie omvat 3 oude
dorps-kernen met elk een kapel, maar ze
worden opgeslorpt door de snel uitbreidende
stad.  Er zijn zeker even veel huizen in
aanbouw als die bewoond zijn. De kapellen
kunnen nog nauwelijks de toeloop van
gelovigen opvangen. We staan voor een
grote uitdaging want we moeten plannen
maken en stappen zetten naar de uitbouw
van de parochie waar de infrastructuur
onbestaan-de is. Een eerste grote stap die
we reeds gezet hebben is het bouwen van
onze eigen woning ter plaatse en die is nu

14



ongeveer klaar. Pater Nicaise heeft er zijn
eerste nacht reeds doorgebracht. Volgende
week, op 25 oktober mag ik hem gaan
vervoegen, maar 2 dagen later vertrekt hij
op verlof en ook naar de vergadering van de
Afrikaanse Conferentie einde november. Ik
vergat nog te zeggen dat ik zijn vicaris ben.
In novem-ber sta ik er dus alleen voor. Maar
we hebben ook een aspirant die pas klaar is
met de middelbare school. Hij krijgt ook
onderkomen in ons nieuw huis. Zo zullen we
gespaard zijn van de moeilijke en kostelijke
verplaatsing iedere dag: de eerste 12 km
weg is uitstekend maar men heeft bijna een
uur nodig om ze af te leggen wegens de
slierten gele taxi’s die eender waar stoppen
om passagiers in- of uit te laden. Ze stoppen
niet naast de weg want dat kan gewoon niet
wegens de gracht of andere hindernissen.
Dus ze moeten op de weg stoppen en al het
verkeer tegenhouden. In het algemeen
verkeer tel ik ongeveer evenveel taxiwagens
als de gewone auto’s. Dit omdat het
open-baar verkeer totaal onbestaande is. De
laatste 3 km die ons dan nog scheiden van
de parochie, is aarden weg, maar in een
onbeschrijfelijke staat. Als je die ziet, dan
zeg je: neen, hier kan geen enkele auto
door.

Hoe is hier de godsdienstbeleving? De
katholieken zijn zeker in de meerderheid.
Daarnaast hebben we de verschillende
protestantse kerken, maar het krioelt ook
van ontelbare sekten. Onze gelovigen zijn

nogal devotioneel ingesteld. In de parochies
heeft men tientallen groepen en bewegingen
vooral gewijd aan Maria, het Heilig Hart en
volksheiligen. Zij vormen zo wat de
ruggen-graat van de parochie, spijtig
genoeg ten koste van de
basisgemeenschappen. Zoals in de meeste
zwart-Afrikaanse landen staat de priester
hoog in aanzien en blijven de roepingen ook
niet uit. Wij hebben 2 novicen, één postulant
in de filosofie en hier hebben we enkele
aspiranten. Ik denk dat de Congregatie een
mooie toekomst tegemoet gaat.

LA CONGREGATION AU CAMEROUN

La présence de la Congrégation au
Cameroun est encore très timide. Je ne suis
pas en possession de donnés historiques
mais je sais qu’autour des années ’80 il y
avait déjà un confrère Tyrolien, le Père
Valtingoier. Pendant un certain temps il était
accompagné d’un scholastique Tyrolien.
Autour de l’an 2000 la province Italienne
s’est chargé de l’implantation de la
Congrégation au Cameroun. Ils ont acheté
une maison à la périphérie de Yaoundé et
envoyé 2 religieux. Après ils ont eu le
concours de la Région du
Congo-Brazzaville. Les  religieux exerçaient
leur ministère en quelques paroisses. Autour
de 2005 est fondée la mission de Ndoumbi,
à environ 350 km à l’est de la capitale. Elle
se trouve dans l’archidiocèse de Bertoua.
Quand je suis arrivé au pays en décembre
2017 j’étais affecté à cette communauté. J’y
trouvais les pères Mauro, professeur de la
bible au grand séminaire de Bertoua, et le
père Ugo, curé de la paroisse. La paroisse
compte une dizaine de villages que
s’étendent au long d’une route nationale.
L’année passée on m’a muté pour Yaoundé.
Il y a une convention entre l’Italie et le
Congo que l’Italie se retirera en 2020 et le
Cameroun sera donc annexé à la Région du
Congo-Brazzaville. Il y a quelques semaines
celle-ci a déjà envoyé le père Claude à
Bertoua et au mois de janvier il sera rejoint
par un autre prêtre du Congo. Ainsi le père
Ugo aura encore tout le temps pour initier
les deux jeunes prêtres à la gestion de la
paroisse, avant de quitter définitivement le
pays l’année prochaine en été. La paroisse
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vient de fêter le 10ème anniversaire de son
existence.

Notre communauté de Yaoundé se trouve à
une dizaine de km. du centre. Mes confrères
sont les pères Gires en Chally qui sont aux
études à l’université, l’un en Droit
Canonique et l’autre en philosophie. Il y a
aussi le père Nicaise, curé de la paroisse,
récemment érigée dans une autre banlieue
de la ville, à environ 15 km d’ici. La paroisse
recouvre 3 vieux villages avec chacun une
chapelle. Mais ces villages sont déjà
pratiquement absorbés par l’explosion
démographique de la ville. C’est à peine que
les chapelles peuvent encore contenir les
fidèles qui affluent toujours en plus grand
nombre. Nous nous trouvons donc devant
un grand défi : il faut penser à l’élaboration
de l’infrastructure de la paroisse qui est
encore totalement inexistante. Pourtant,
nous avons déjà fait un grand pas : la
construction de notre maison qui est
pratiquement achevée. Le père Nicaise
l’occupe déjà et moi je vais le rejoindre le 25
octobre, mais à partir du 28 je serai tout seul
parce le père Nicaise prendra son congé et
participera à la réunion de la Conférence
Africaine qui se tiendra à la fin du mois de
novembre. J’ai oublié de dire que je suis son
vicaire. Nos deux prêtres étudiants restent
ici où nous sommes maintenant. Un de nos
aspirants sera aussi avec nous dans notre
nouvelle maison. Une fois sur place nous
serons épargnés des déplacements
quotidiens couteux en temps et en énergie.
Les premiers 12 km sont bons mais pleins
d’embouteillages, provoqués par les taxis
qui s’arrêtent n’importe où pour prendre ou
déposer leurs clients. Si au moins ils

pouvaient s’arrêter à côté de la route, mais
cela est impossible. Il y a au moins autant
de taxis que d’autres voitures parce que le
transport commun est inexistant. Les 3
derniers km. qui nous restent c’est de la
terre battue, mais quand on voit ça, on dit :
non, ici il ne passent pas des voitures.
Et quelle est la situation des institutions
religieuses ? Les catholiques sont en
majorité à côté des autres églises
protestantes, mais aussi un nombre
innombrable de sectes qui se multiplient
constamment. Nos fidèles sont fervents et
cela se manifeste surtout dans un grand
nombre d’associations dévotionnelles
dédiés surtout à la Vierge Marie, St. Joseph,
le Sacré Cœur et à plusieurs saints. Je peux
dire que c’est l’épine dorsale de la paroisse,
mais malheureusement au dépens des
communautés ecclésiales de bases.
Comme dans le plupart des pays Africains,
le prêtre est estimé et il y a pas mal de
vocations. Nous avons quelques aspirants,
un postulant qui fait la philosophie à Brazza
et deux novices au Sénégal. Je pense que
la Congrégation chemine vers un avenir
prospère au Cameroun.

NIEUWS UIT MOZAMBIQUE

Geraldo Bernardo Uaiare, sss

BIOGRAPHIE DE MGR. PAULO
MANDLATE, SSS
Evêque émérite de Tete / Mozambique

Mgr. Paulo Mandlate est né le 4 février 1934
à Macupulane, district de Manjacaze,
province de Gaza - Mozambique. Fils de
Noa Mandlate e de Manuensa. Dans une
famille de quatre enfants dont un frère et
trois Sœurs. Il fût baptisé le 3 Avril 1940
dans la mission des muchopes et il a reçu la
confirmation le 14 Avril 1940 dans le
Diocèse de Xai-Xai. Il fît ses études
primaires dans une École Catholique (Sainte
Anne de Munhuana).

Après ses études primaires, il continue au
séminaire mineur Saint Brito, Zobuè (Tete).
Justement dans les années 50, il a
fréquenté ses études au Séminaire majeur
de Christ-Roi de Namaacha, Archidiocèse
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de Lourenço Marques (Maputo), dans ce
dernier séminaire fît ses trois ans de
philosophie et quatre ans de théologie.

Le 23 de Décembre 1967, il a reçu le
ministère d’Acolytat et le même jour
l’ordination diaconale. Il fût ordonné prêtre
deux semaine après son ordination diaconal
justement le 6 Janvier 1968 dans la
Paroisse Sainte Anne Munhuana - Maputo.
D’ailleurs, passionné par la congrégation du
Saint Sacrement il émit ses premiers vœux
en 1970.

En 1971 fût le responsable de l’internat ou
bien du foyer de Messano – Province de
Gaza.

Mgr. Paulo a travaillé comme prêtre pendant
9 ans dans la mission de Saint Paul
Messano comme curé, district de Bilene. Il
fût enseignant pendant 5 ans. Devenu un
homme irréprochable, infatigable par la
pastorale, toute ses énergies et Cœur
étaient pénétrés pour le salut des âmes dont
lui prenait tout son temps. Un bon religieux
au milieu du village. Il fût élu Évêque de Tete
en 1976.

Il fût ordonné évêque le 31 Mai 1976,
devenant le premier évêque SSS au monde
et premier évêque Mozambicain pour cette
Diocèse de Tete. Ayant travaillé pendant 33
ans au service du Peuple de Dieu dans ce
diocèse de Tete. Il était un bon pasteur

engagé pour le bien du diocèse.
Néanmoins, Mgr. Paulo n’a jamais cessé de
rendre visite à ses frères SSS à chaque fois
qu’il venait à Maputo.

Comme évêque et membre de la conférence
épiscopale, il fût président de ladite
conférence épiscopale ayant marqué
l’histoire du Mozambique parce que celui qui
a reçu le Pape Saint Jean Paul II en 1988
quand il venait en visite apostolique. A vrai
dire, il fût un évêque bien-aimé par ses
confrères évêques. Il était un homme
humble et obéissant. Il fût président de la
commission épiscopale de la liturgie et
président de la commission de Caritas
Nationale.

Après 33 ans au service du diocèse de Tete
et ayant atteint l’âge de la retraite,
autrement dit, ayant accompli 75 ans d’âge
que le droit canonique prescrit, le Pape
Benoit XVI a accepté sa renonce de la
charge pastorale pour le Diocèse de Tete en
2009. Dès l’année qu’il est devenu évêque
émérite de Tete , il a bien voulu retourner
dans sa famille religieuse SSS – Maputo où
il partagé la vie communautaire SSS
pendant 10 ans jusqu’au jour de son départ
vers le Père.

Il est décédé le 21 Août 2019, à l’âge de 85
ans. 49 ans de Profession religieuse SSS et
51 ans de sacerdoce ou bien de vie
sacerdotale. Dans la congrégation du Saint
Sacrement il était le religieux numéro 1559.
Dont l’enterrement a eu lieu le 27 août 2019.

PELGRIMSTOCHT NAAR GEORGIË

Hub Kuijpers, sss

Ik heb een goede vakantie gehad in
Nederland, met dank aan mijn confraters in
Brakkenstein. De vluchten heen en terug
Nederland-Maputo zijn goed verlopen en
kwamen aan op de voorziene tijd.
In Maputo was dat om 12.30 uur 20 oktober.
Enkele woorden over mijn pelgrimsreis naar
Georgië  als afsluiting van mijn vakantie.
Het was een mooie tijd samen met 16
medepelgrims op de Orthodoxe tour. Het
thema was “Tussen Hemel en Aarde”. We
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hadden zeer goed weer en de herfst met
bomen in allerlei kleuren maakte het
landschap extra mooi. Het is een prachtig
bergachtig land zo groot als de Benelux met
een 4.500.000 inwoners, waarvan 1.500.000
in de hoofdstad Tbilisi. Mongolië, vele malen
groter, telt ook zoveel inwoners, vernam ik
van een Mongoolse apotheker, die op zeker
moment naast mij in het vliegtuig zat.
Georgië grenst aan Rusland, Turkije,
Armenië en Azerbeidzjan. Het maakt deel uit
van de hoge en lage Kaukasus. Het land is
bedekt met 80% bos. Toch is er plaats voor
landbouw en veeteelt. Het zuiden is voor
een deel woestijn. Desondanks dit isolement
is het vaak geplunderd en vernield,
voornamelijk door de Islamitische volken en
de communistische Sovjetunie. Vooral
kerken en kloosters moesten het ontgelden.
Sinds de onafhankelijkheid is het Russisch
door het Engels als tweede taal vervangen.

Velen weten dat de Nederlandse Sandra
Roelofs getrouwd is met de ex-president van
Georgië, Mikheil Saakashvili (2008-2013).
Zij wil nog burgemeester worden daar, waar
ze erg populair is. Hij leeft in Nederland als
politiek vluchteling.
Georgië is gekerstend in begin vierde eeuw
door de heilige Nuno, nog voor het Edict van
Milaan. Dus lang voordat Willibrord bij ons
kwam als missionaris.
We hebben dagelijks ongeveer drie
monumentale en historische kerken en
kloosters bezocht, met erg mooie iconen.

Veel kerken zijn nog in restauratie. Ze liggen
veelal op hoge punten. Een op bijna 3.000
meter. Vele gebouwen met dikke muren uit
steenblokken zijn uit het eerste Millennium.

De bus liet ons meestal op een punt
uitstappen van waaruit het nog een toch wel
zwaar stuk klimmen was. Het was inderdaad
zwaar klimmen en dalen, totdat je knieën
begonnen te knikken, maar er waren overal
toeristen. Bijna nergens, ook niet in de
hoofdstad, was er plaats voor rollators of
rolstoelen, in de hotels was er zelden een
lift. Een keer kwam een monnik uit een
holenklooster mij en een Limburgse dame
ophalen per auto, vanaf het punt waar de
bus stopte. Wij waren de twee oudsten. Drie
kloosters met kerk, die wij bezocht hebben
zijn gebouwd in grotten en een op een steile
rots van een 30 meter hoog, waar Vader
Maxim, zoals dat heet, leeft als een
zuilmonnik. Overal winkeltjes waar je iconen
en kaarsjes kunt kopen.

Wij hadden een zeer goede sfeer in de
groep van 17, waarvan drie Zuid-Afrikanen,
vier Belgen, drie Limburgers en de rest
Hollanders. De orthodoxen onder ons waren
meestal bekeerlingen van uit het
Katholicisme, er was een dominee echtpaar,
een protestantse dame en de rest was
katholiek. Enkelen onder ons hebben iconen
geschilderd.
In de Orthodoxe wereld, in de
Oecumenische beweging, is Georgië
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behoorlijk conservatief. Op internationale
bijeenkomsten laten zij het wel eens
afweten. In hun Goddelijke Liturgie, tijdens
de Communie Ritus, moeten de niet
orthodoxen de kerk verlaten, zoals wij dat
kennen van de catechumenen, die tijdens
hun laatste voorbereiding van de Paas-
doop, na de Woorddienst de kerk verlaten
omdat ze niet ingewijd zijn in het “Mysterie
van het geloof”, de Eucharistie.
Het bezoek aan de Patriarch ging niet door
omdat hij ziek was. Het diepe geloof van de
Georgiërs was erg inspirerend voor ons.
Voor de toerist is Georgië een goedkoop
land. Voor 7 euro heb je een goede maaltijd
en de benzine kost nog geen euro per liter.

DE KUNST VAN HET WAARDIG
VIEREN VAN DE LITURGIE
Ars celebrandi (18)

Gebedshouding
Elke vorm van eredienst heeft als
kernhouding die van gebed. De christelijke
gestalte van deze houding vinden wij in de
catacomben. De figuren in orantehouding
zijn personen die staan met hun opgeheven
handpalmen naar boven gekeerd. De
geheven handen maken duidelijk dat de
christen alle heil en zegen van God
verwacht. De staande houding wijst erop dat
de gelovige, zoals de apostel Paulus zegt in
zijn Romeinenbrief (6,3 – 11), met Christus
verrezen is in het Doopsel. Als gedoopte

christen mogen wij rechtstaan voor de Heer
en moeten wij niet meer als een slang door
het stof te kruipen.

Wanneer de orantehouding op de juiste
manier wordt aangenomen, zal dit er vanzelf
toe leiden dat de voorganger zich niet richt
tot de mensen in naam van wie hij het
samenvattende presidentiële gebed
uitspreekt. Zelfs als hij bidt met zijn gezicht
naar het volk dat hij overigens tijdens het
gebed niet zal aankijken. Bovendien zal hij
zich ervan bewust zijn dat in het door de
Heer samengeroepen volk van God de Heer
zelf aanwezig is, zoals staat in de
Constitutie over de liturgie. Persoonlijk is Hij
(Christus) tenslotte aanwezig, wanneer de
Kerk bidt en zingt. Hijzelf die beloofd heeft:
“Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn
Naam, daar ben Ik in hun midden.” (Mt., 18,
20) Zo richt hij zich in het gebed tot de Heer
zelf. Helaas is dit bewustzijn vaak niet
ervaarbaar in de houding van de priester/
voorganger, die zich tijdens het gebed nogal
eens richt tot de voor hem zittende
gelovigen, waarbij het zelfgemaakte gebed
niet altijd uitstijgt boven een soort
onder-richting van de aanwezigen.

Of een gewijde voorganger en dat geldt ook
voor de andere deelnemers, zelf op een
waarachtige, gelovige en biddende manier
aan de viering deelneemt, wordt door de
aan de viering deelnemende gelovigen bijna
feilloos aangevoeld, ja in zekere zin
geproefd. Deze innerlijke houding dient
gezien te worden als een aspect van de
veritas liturgica. Waarachtigheid in de liturgie
heeft immers niet alleen betrekking op het
gebruik van voorwerpen, van materialen,
van tekenen en symbolen. Men kan ook
zeggen: het gaat er in de liturgie om dat
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allen op een authentieke wijze aan de
viering deelnemen. Wanneer het voorgaan
in de viering zou verworden tot het afwerken
van een programma of een routinematig
handelen dan doet dat te kort aan het
religieuze spel voor Gods aangezicht, zoals
de liturgie wel eens is aangeduid. Overigens
kunnen wij ons voorstellen dat wanneer van
een priester gevraagd wordt in het weekend
vele malen voor te gaan, de priester
overbevraagd wordt en derhalve niet meer
kan voldoen aan de vereisten, die
voortkomen uit het goed vieren van de
liturgie. Goede liturgie vieren is een zeer
vermoeiende bezigheid.

Het doel van de viering
Heel de opzet van de viering, in al zijn
onderdelen en de wijze waarop deze
gestalte krijgt door onze gedragingen, dient
bij te dragen aan het centrale doel namelijk
het mogelijk maken van een waarachtige
ontmoeting met God door allen die aan de
liturgische viering bewust en actief
deelnemen. “Het is nodig”, zegt de
Constitutie over de liturgie, “dat de gelovigen
in de juiste geestesgesteltenis tot de heilige
liturgie opgaan, hun gezindheid in
overeenstemming brengen met wat zij
zeggen en met de genade van boven
meewerken, om deze niet tevergeefs te
ontvangen.” (nr. 11)  Het gaat er daarbij om
dat de gelovigen echt geraakt worden door
het Woord van God waartoe de manier van
voorlezen van de niet-evangelische lezingen

of de wijze van verkondiging van de
evangelielezing of de manier van bidden en
zingen van groot belang zijn. Het gaat er om
dat door het gebed van de Kerk allen die
aan de viering deelnemen, komen tot een
biddend contact met de Drie-ene God. Dat
vraagt wel dat degene die voorgaat, zelf
staat achter hetgeen hij of zij leest of wat in
het gebed verwoord wordt. Komt in wat je
uitspreekt of wat je doet, duidelijk naar
voren, dat het iets van jezelf geworden is of
klinkt door dat je het jezelf toegeëigend
hebt? Met andere woorden: klinkt er bij de
deelnemers hun eigen geloofshouding door?
Allen komen immers samen om hun geloof
in God, dat ingekapseld is in het geloof van
de Kerk om deze te beleven, te verdiepen
en te versterken. Liturgie vieren is de relatie
met God levend houden. De inzet en de
inspanning van allen die aan de viering
deelnemen, zullen erop gericht zijn om dit
doel te realiseren. Daarbij is een goede ars
celebrandi een noodzakelijke en
ondersteunende voorwaarde om dat doel te
bereiken. Terecht heeft Schillebeeckx de
Eucharistie aangeduid als het Sacrament
van de Godsontmoeting. Deze
Godsontmoeting vindt zijn hoogtepunt
wanneer wij op sacramentele wijze het
Lichaam en Bloed des Heren tot ons nemen.

“Ik heb me voorgenomen het Woord van
God te lezen met het grootste respect. Ik wil
de liturgische gebeden met genegenheid
uitspreken.. Ze zijn door de heilige Geest
ingegeven”. (P.J.Eymard, NR 44, 63)

“De Eucharistie verbindt alle christenen. Zij
maakt ons tot verwanten, doet ons eten aan
dezelfde tafel. Wij hebben dezelfde Vader in
de hemel. Hoe zouden wij, die eten van
hetzelfde eucharistisch brood, dan niet
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dezelfde geest van liefde in ons hebben…?”
(P.J. Eymard, PG 242, 3)

L’ART DE CELEBRER

L’ART DE CELEBRER (18)

Petit examen de conscience à partir des
cinq sens, en vue d’accueillir le pardon
de Dieu

La conversion : affaire de cœur, affaire de
corps aussi !

‘Mon cœur et ma chair cris de joie vers le
Dieu vivant’ (Psaume 84, 3).

Pour vivre en amitié avec Dieu et avec les
autres, tous mes sens sont en alerte. Je
peux donc les passer tous les cinq en revue
pour voir je que j’en fais…

L’OUÏE (l’art de bien utiliser ses oreilles !)
Avec mes oreilles, j’ai plaisir à écouter de la
musique.  J’aime aussi entendre dire du
bien de moi..…cela m’encourage.

Mais il m’arrive aussi de prêter une oreille
attentive aux médisances et aux
calomnies… Des fois, quand on me dit des
choses importantes, je ne fais pas attention
à ce qu’on me dit ; j’entends sans écouter

vraiment.  Quand je ne fais pas d’effort
d’écouter là où je devrais, pardon, Seigneur,
pour ma paresse ! Pardon aussi pour mon
inattention à ta Parole entendue à la messe
et dans tel ou tel groupe de chrétiens….
pour mon égoïsme qui ramène tout à les
petits soucis, plaisirs ou caprices… pour ma
lâcheté lorsque j’entends une calomnie sans
réagir !

LA VUE (l’art de bien utiliser les yeux !)
La télévision m’offre parfois des belles
images sur les prouesses des hommes et la
beauté de l’univers.  Il y a dans le monde qui
m’entoure des choses merveilleuses, mais
je ne sais pas toujours les voir…et parfois
même je ne veux pas les voir.  De même,
dans l’évangile, il y a plein de gens qui ne
veulent pas voir les signes de Jésus.

Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas ‘voir
plus que le bout de mon nez’ !...de ne pas
reconnaître que c’est toi qui agis dans les
mille petits gestes quotidiens inspirés par
l’amour ! Pardon pour mon ingratitude
(j’oublie si souvent de dire merci !) envers toi
et tous ceux qui m’aiment…pour la jalousie
qui fait que je ne veux pas voir et
reconnaitre ce que les autres savent mieux
faire que moi !

LE GOÛT (l’art de bien utiliser sa bouche !)
Mes parents m’ont appris à goûter peu à
peu à tous les plats qu’ils préparaient à la
maison.  Grâce à eux j’ai découvert que cela
vaut la peine parfois de se forcer un peu,
d’aller au-delà de ses envies ou de ses
répugnances !

Pardonne-moi, Seigneur, mes caprices.
Aide-moi à être témoin de ton amour et à
rendre service, pas seulement quand j’en ai
envie, mais chaque fois qu’on me le
demande et que je  le peux.

Avec ma langue, je peux non seulement
lécher les plats ( !), mais aussi prononcer
des mots qui font plaisir…

Pourtant je sais aussi être ‘mordant’ et il
m’arrive d’être une ‘langue de vipère’,
vouloir faire du mal par des paroles
blessantes.  Pardon, Seigneur !  De ma
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bouche sortent aussi des
mensonges…Pardon, Seigneur !

LE TOUCHER (l’art de bien utiliser ses
mains).
Quand il a de la peine, un enfant se réfugie
dans les bras de ses parents où il se laisse
câliner. Quand il est très heureux, il aime le
leur montrer en les embrassant.  Mes mains
aussi savent exprimer l’affection, l’amitié
…..mais mes poings savent aussi se fermer
et parfois même frapper…

Pardon, Seigneur, pour mes gestes de
violence injustifiés !... Pardon de ne pas me
laisser ‘toucher’ par la peine ou la solitude
des autres.

L’ODORAT (l’art de bien utiliser son nez !).
Il y a des gens qui, par leur manière de
vivre, laissent deviner qu’ils sont disciples
de Jésus-Christ.  On ‘sent’ qu’ils ne vivent
pas que pour eux et qu’ils sont habités par
une formidable espérance.. St. Paul nous
invite à répandre ‘la bonne odeur du
Christ ‘ !

Pardonne-moi,  Seigneur, tout ce qui dans
ma vie empêche les autres de ‘flairer’ que je
suis ton ami… Tu veux que je devienne ton
familier et que j’apprenne à ‘sentir’ comme
toi.  Pardon pour mon peu d’ardeur  à te
prier.

Quand on n’aime pas quelqu’un, on dit
parfois qu’on  l’a dans le nez’, ou encore
qu’’on ne peut pas le pifer’…
Pardon pour les désirs de vengeance et
mes réticences à pardonner !  Toi qui nous
invites  à aimer même nos ennemis,
apprends-nous à aimer comme toi !

Prière
Par toi, Jésus Sauveur, l’aveugle a vu la
lumière ; dévoile à nos yeux ta présence.

Tu as délié la langue du muet ;
apprends-nous à célébrer ta louange.

Tu as ouvert les oreilles du sourd ;
garde-nous attentifs à ta parole.

Tu as guéri le paralytique ;

donne-nous de courir dans la voie de ton
amour

Tu as fait sortir Lazare de son tombeau ;
ramène-nous à la vie de ceux que le péché
retient dans la mort.

THE EUCHARIST AND ME
Sally Maria Hogenhout-San

Sharing after making the pledge as the
Associate Aggregation of the Blessed
Sacrament.

Truly I tell you, as an active member of the
Legion of Mary for 38 years, I had never
thought of joining another laity group in the
past. But, God is the God of Surprise! He
had a plan for me 10 years ago!
At that time, the experience of grief and loss
drew me close to God. I went to church
prayed and talked to Jesus in the
Tabernacle. No one could comfort me as
Jesus did in the Eucharist. My heart and
mind gradually resumed peace and strength
by receiving the holy Eucharist and
adoration of the Blessed Sacrament. I knew
Jesus in the Tabernacle understood my
sufferings. I was in communion with Him
through the Holy Eucharist, together with all
the saints and departed holy people. A few
years later, I resigned my job in Hong-Kong
to explore the will of God on me. I had an
retreat in Knock, the national Mariam Shrine
of Ireland. After resaving the holy Eucharist,
I heart Jesus clearly for the first time, telling
me that He was knocking on my door! Half
year later, in response to His call, I left
Hong-Kong and worked as a fulltime
voluntary extension worker for the legion of
Mary in Dublin and the Netherlands. It was a
challenging and difficult mission for me.
Again, it was Jesus in the Blessed
Sacrament to become the sours of my
strength and direction of my mission. I still
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remembered I was in adoration one day in
Dublin, Jesus said to me, “Give it all, now
reservation!“ From then onwards, it became
my motto. Then I was send to Amsterdam
and I began to attend morning Mass and
adoration in this Begijnhof Chapel. I had no
Dutch at all, found it very difficult to fulfil mu
task. This time also is was Jesus in the
Blessed Sacrament who came to give me
encouragement. He said: “Keep praying,
keep going!” Then, I knew He would be it
was the my aid because I was working for
Him in His field. It was the Blessed
Sacrament to upkeep my zeal so that I could
leave Hong-Kong three times for the Legion.
During the past 10 years, I was easily
touched and my eyes were full of tears after
receiving the Holy Eucharist. Up till now, I
often say to Jesus after the Communion: “I
don’t know why You love me so much! Why
am I so precious in Your eyes? How could I
love and serve You in return?” Now, I start a
new chapter of my live here in the
Netherlands with a Dutch husband. I don’t
know what tomorrow will bring, but I’m sure
God, the Emmanuel is with me through the
Eucharist. His love to me will never fail.
Moreover, Mother Mary will never abandon
her child and her legionary. She will continue
to intercede for me and be my perpetual
help as she always does.
Last year one day in April while Dick and I
were in Hong-Kong preparing our wedding, I
asked him: “Could I be an Associate like
you?” “Of course!”, he replied. Today, my
wish comes true! I’m a member of the
Legion of Mary and also an Associate of the
Aggregation of the Blessed Sacrament! I’ll
model on Mother Mary for she is our Lady of
the Blessed Sacrament.

Lady Mary of the Blessed Sacrament, Lommel

Not only herself is close to Jesus, but she is
also leading others to Jesus. Thanks to our
Lady, the Mother of God, for guiding me to
Jesus, the Blessed Sacrament! O
Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine!
All praise and all thanksgiving, be ever
moment Thine!

VOLGENDE EUROCAMP P. 25
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NIEUWS VAN HET I.C.E.W.

Verslag schrijversberaad van maandag
7 oktober 2019
Aanwezigen: E.P. Provinciaal Maurits
Gijsbrechts; E.P. Jef Deferme; E.P. Aad van
Ruiten; Jim Schilder; Mw. Thea van der Klei;
Dhr. Thieu Cornelissen; Dhr. Bert Severens;
Mgr. Jan van Burgsteden
Mw. Mariette Gerits; Mw. Veerle Vreys; Mw.
Elly Vanbrabant.

Verontschuldigd: Dhr. Frans Ieven; E.P.
Daniël Maes

We hebben verschillende schrijvers die
vrijwillig en uit een sterk engagement voor
ons tijdschrift ‘Eucharistie & naastenliefde
schrijven maar we kenden elkaar niet van
gezicht. Wie zijn ze, wat doen ze in hun
dagelijks leven en wat inspireert hen om te
schrijven voor ons gebedenboekje dat wij
driemaandelijks uitgeven en verspreiden
met 700 exemplaren.

Het werd een zeer waardevolle samenkomst
waarin we ons aan elkaar voorstelde en
waar elk hun eigen inbreng toelichtte.

Doordat we zo verschillend zijn, zijn de
aanbiddingsteksten telkens met een andere
invalshoek geschreven. Dit  alles heeft een
invloed hierop. Ben je een man of vrouw,
geestelijke of leek en wat gaat er op dat
moment in je leven om.

Er waren vooraf diverse vragen ingediend.
We hebben die behandeld en iedereen kon
zijn mening hierover zeggen.

Volgende conclusies werden getrokken:

We schrijven voor eenvoudige mensen dus
we schrijven dan ook in eenvoudige,
begrijpbare taal.

Probeer de teksten eenvoudig te houden,
rekening houdend met de lengte van de
tekst (drukker).
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We houden de vierdelen aan met telkens
met magere tekst (hardop voorgelezen) en
een vette antwoordtekst (door de mensen).
Proberen ons gebedenboekje verder te
promoten via digitale kanalen.

We hebben samen van gedachte gewisseld,
samen taart gegeten en koffie gedronken en
het werd een gezellig samenzijn.

Afgesloten werd er met een glaasje en een
cadeautje als waardering voor het geleverde
werk.

Nieuws van het Centrum voor
Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen (NL)

Bezinningsdag over de Eucharistie op 28
september jl. met dr. Sam Goyvaerts
Het CPS kijkt terug op een hele boeiende en
inspirerende bezinningsdag over de Eucharistie
op 28 september jl. De Eucharistieviering werd
muzikaal ondersteund door enkele leden van de
Maria Geboorte parochie uit Nijmegen. Mooi om
zo een jonge moeder met een 6-weken oude baby
op de borst mee te zien zingen en een jonge
studente van rond de 20 jaar de antwoordpsalm
te horen voorzingen!

De inleider van de dag was dr. Samuel
Goyvaerts uit Vlaanderen. Hij is docent
liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of
Catholic Theology. Naast doceren doet hij
onderzoek naar de Liturgische Beweging en de
liturgiehervorming in de 20ste eeuw. Hij probeert
daarbij een evenwicht te zoeken tussen theologie,
liturgie en de hedendaagse kerkelijke praktijk.

‘Verhef je hart’
Hij nam de ruim 40 aanwezigen mee in het

bespreken van een
aantal onderdelen uit de
Eucharistieviering,
waarna er telkens
gelegenheid was om
hier in twee-of
drietallen over door te
spreken. Goyvaerts
deed dit aan de hand
van zijn boek ‘Verhef je
hart’ dat in het voorjaar
verschenen is. Het boek

bevat toespraken van paus Francicsus over de
Mis, en deze zijn bestudeerd en van commentaar
voorzien door Goyvaerts. Het boek leent zich
ook om te lezen in groepsverband, omdat er bij
elk hoofdstuk vragen ter overweging zijn
opgenomen. Het boek is te bestellen bij het CPS
of via Uitgeverij Halewijn.

Conferentie ‘De missionaire parochie – Als
God renoveert’
op 24 en 25 maart 2020 te Oudenbosch
Het CPS is ook betrokken bij met name het
vormgeven van het inhoudelijk programma van
een conferentie, die parochies wil inspireren en
ondersteunen bij het vormgeven van een
missionaire parochie. Alle pastorale
beroepskrachten en vrijwilligers uit Nederland en
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Vlaanderen zijn van harte welkom op deze
tweedaagse conferentie!

Hoofdspreker is de Canadese priester James
Mallon, auteur van het boek ‘Als God
renoveert’, dat in 2019 in Nederlandse vertaling
verscheen.

Voor meer informatie:
www.missionaireparochie.nl

Wilt u meebidden voor deze conferentie of
mensen hiervoor uitnodigen? Er geldt een vroeg
boekkorting t/m 12 januari a.s.

Vraag het gebedskaartje en/of de folder aan via
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Op de hoogte blijven?
Met name voor de actuele stand van zaken, zie
hiervoor de website van het CPS met de daarbij
behorende Facebook pagina en Twitter account:
www.parochiespiritualiteit.org.

EUROCAMP 2020

UITNODIGING-INVITATION

Du 14 au 24
novembre

Pendant 11 jours et 11 nuits nous allons
adorer Le Seigneur dans l’Eucharistie, jour

et nuit !

Plus de 150 lieux d’adoration
dans toute la Belgique !

Pour les lieux d’adoration les plus proches,

consultez le PROGRAMME.
Pour les nouvelles, suivez nous sur:

FACEBOOKet TWITTER
Plus d'information:

info@veniteadoremus.be
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http://www.missionaireparochie.nl
http://www.parochiespiritualiteit.org
http://www.veniteadoremus.be/festival/programme/
http://www.facebook.com/VeniteAdoremusB/
https://twitter.com/VeniteAdoremusB
https://youtu.be/RYFsgK_-nGs
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