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WOORD VAN DE PROVINCIAAL 

 

Maurits Gijsbrechts, sss 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medebroeders, 
 
Zou er in deze dagen nog over iets anders 
gesproken en geschreven worden dan over 
‘Covid-19’, dat wereldverspreide en nu wel 
wereldbekende en wereld-verdoemde virus, 
dat heel onze wereld op zijn kop heeft 
gezet? 
 
Verwacht van mij geen uitgebreide 
beschrijvingen, aanmaningen of diepzinnige 
beschouwingen; dat laat ik over aan 
analisten, virologen en andere geleerde 
heren. We kunnen alleen maar hopen, voor 
mekaar bidden en geduldig afwachten. Ik 
denk dan bijzonder aan onze confraters in 
een verzorgingstehuis of alleen op aan 
appartementje… 
 
Toch kan ik het niet laten enkele fragmenten 
mee te citeren uit een interview dat Paus  

 
 
 
 
Franciscus einde maart heeft gegeven in 
‘The Tablet’. 
 

 
 
Op de vraag hoe hij deze crisistijd beleeft, 
antwoordt de paus: “Ik bid meer, want ik 
voel dat ik dat hoor te doen. En ik denk aan 
de mensen; het zijn zij die me zorgen baren, 
de mensen. Het aan mensen denken, haalt 
me uit mijn zelfbekommernis…” 
 
Méér bidden? “…minstens één uur iedere 
dag”, vraagt onze Leefregel (nr. 29) 
 
En een beetje verder: “We moeten met al 
onze creativiteit reageren op ons isolement.  
We kunnen ofwel depressief en vervreemd 
raken of we kunnen creatief worden. Thuis 
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hebben we behoefte aan een apostolische 
creativiteit, een creativiteit die ontdaan is 
van zoveel nutteloze dingen, maar met een 
verlangen om ons geloof in gemeenschap 
uit te drukken, als het volk van God. Dus in 
lockdown zijn, maar hunkerend, met de 
herinnering die verlangt en hoop geeft, dat 
is wat ons zal helpen om aan ons isolement 
te ontsnappen.” 
 
 

 
 
Als ik dan toch een “goede raad” mag 
meegeven? Hij komt van Dirk de Wachter, 
in Vlaanderen alom bekend onder meer 
door zijn boek ‘De kunst van het ongelukkig 
zijn’. 
 
Hij raadt ons aan om “op een verantwoorde 
wijze, van tijd tot, de ‘onnozele’ uit te 
hangen, wat gek doen…”  
 
Er zijn opdrachten die veel moeilijker zijn uit 
te voeren… 
 
Hou je kloek, taai en gezond. 
 
Zorg goed voor jezelf, maar nog beter voor 
de ander! 
 
OP BEZOEK IN MOZAMBIQUE… (deel 3) 
 
Jullie hadden nog drie dagen van onze reis 
tegoed, nietwaar? 
 
Er nog even aan herinneren dat Eugène van 
Heijst, Theo Ewals en ikzelf de grote eer en 
een nog groter genoegen hadden van 5 tot 
16 december bij onze medebroeders in 
Maputo te mogen verblijven. Het zou 
vandaag totaal onmogelijk zijn! We mochten 
aanwezig zijn bij de indrukwekkende (en dat 
niet alleen wegens de duur) plechtigheid 

van de priesterwijding van vier jonge 
confraters. 
 

 
 
Mijn vorig relaas eindigde op donderdag 12 
december. ’s Anderendaags hebben we een 
uitgebreid bezoek gebracht aan 
verschillende onderwijsinstellingen in de 
stad. Onder meer aan de “Université 
Catholique” (splinternieuw), waar Pater 
Bravo lesgeeft en eveneens aan het ‘Institut 
de formation’ en de “Ecole secundaire, 
beide scholen worden flink door Cena 
ondersteund. En het resultaat is goed te 
zien! In de namiddag zijn we in de ‘Costa 
del Sol’ aan het strand van de Indische 
Oceaan ‘een “hapje’ gaan eten, ’s avonds 
waren we te gast bij twee confraters in ‘Le 
Cénacle’. 
 
Zaterdag in de namiddag bezochten we de 
sloppenwijk ‘Mafalala”, waar weer dankzij de 
steun van Cena en de inzet van Pater Jef 
Willems en Pater Geraldo al enkele 
‘fatsoenlijke’ huisjes zijn gebouwd. Ook het 
Groot Seminarie en de Isma-instellingen zijn 
we gaan bezoeken. 
 

 
 

Opmerking [E1]:  
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En dan werd het zondag en dus weer hoog 
tijd om te gaan feesten! Met onze vier 
pasgewijden vierden we hun ‘eremis’ en het 
feit dat ondergetekende vijftig jaar geleden 
tot priester werd gewijd. Zoals de vorige 
feesten: grandioos, met geen woorden te 
beschrijven. Dat ga ik dus ook niet doen. 
 
Waar zat Theo al die tijd heb je je misschien 
afgevraagd? Wel, die werd door vele 
families op de koffie (of was het soms iets 
anders?) uitgenodigd. De mensen zijn hem 
inderdaad nog niet vergeten. Zelfs in het 
pikken donker werd hij herkend! Teken van 
waardering en dankbaarheid voor zovele 
jaren inzet en dienstbaarheid! 
 
Wat ik ook moet vermelden is het feit dat de 
kat van Pater André tijdens ons bezoek haar 
staart heeft gebroken; maar daar zaten we 
voor niets tussen! 
 
En dan zat ons blitzbezoek erop. We zijn 
ons bezoek op vrijdag 6 december 
begonnen met samen de Eucharistie te 
varen, we hebben op maandag 16 
december ons bezoek afgerond met weer 
samen de Eucharistie te vieren. Zo was de 
cirkel rond. Mooier konden we als 
Sacramentijnen niet doen. 
 
Ik wil nogmaals onze medebroeders van 
Maputo danken voor het hartelijk onthaal en 
de broederlijkheid die we samen mochten 
beleven. 
 
Inderdaad, ‘wat is het goed als broeders 
samen te zijn’. (Ps. 133) 
                                                                                                                                           
DERNIERES NOUVELLES / 
NACHRICHTEN  /  NOTICIA / NIEUWSJES 
 
HET LEZEN WAARD…. 
 
In Communio 2020, nr 4: 
Mirjam SPRUIT: Binnenkerkelijke obstakels 
voor de nieuwe evangelisatie. 
 
Tim SCHILLING: Evangelisatie en de weg 
naar schoonheid. 
 
Henk VRIJDAG: Zingen van binnenuit 
(Berne Media, 2019) 

Dit werk is een ‘verzameling’ van jarenlang 
opgebouwde ervaring. We mogen de auteur 
danken dat hij die schat wil delen. Zijn werk 
is een echte aanrader voor elke dirigent die 
op zoek is naar achtergrond om zijn of haar 
koorleden ‘van binnenuit’ te leren zingen.  
(Collationes, jrg. 50, nr. 1) 
 

 
 

AD MULTOS ANNOS 
 
MEI 
04 Bertho Schols (Lommel) 
08 Carlos Manhique (Maputo) 
17 Edgar Brüls (Düren) 
17 Remi Goossens (Lommel) 
 Antonio Manuel Viegas (Maputo) 
22 Jean-Marie Sandoz (Paris) 
24 Jef Deferme (Lommel) 
 
JUIN 
14 Pieter van Wijlick (Amsterdam) 
18 Francisco Nacua (Maputo) 
20 Theo Ewals (Nijmegen) 
21 Aloys van Velthoven (Nijmegen) 
24 Geraldo Uaiare (Maputo) 
25 Jean-Claude Cuenne (Marly) 
 Felix Florindo Tupasso (Maputo) 
 
                 JUBILEA 
 
09.05    Jean-Claude Cuennet : 50 ans de   

   Profession 
17.05    Hub Kuijpers : 50 jaar priester 
 

P R O F I C I A T 
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LE MOT DU PROVINCIAL 
 
Chers confrères, 
 
Y a-t-il autre chose que le ‘Covid-19’, ces 
derniers jours, dont on parle ? Disséminé 
dans le monde entier, maintenant bien 
connu, qui a mis notre monde à cul … 
 
N'attendez pas de ma part de larges 
descriptions, des remarques ou de 
profondes considérations. Je laisse tout cela 
aux analystes, virologues ou autres 
personnes savantes. Tous, nous ne 
pouvons qu'espérer, prier les uns pour les 
autres et attendre patiemment. Je pense en 
particulier à nos confrères dans les maisons 
de retraite ou seuls dans un petit 
appartement… 
  
Je ne peux quand même pas m'empêcher 
de citer quelques morceaux d'un interview 
du Pape François publié dans "The Tablet" 
de fin mars. 
 
A la question de savoir comment il vivait ce 
temps de crise, il a répondu : "Je prie plus, 
car je sens que c'est ce que je dois faire. Et 
je pense aux gens ; ce sont eux dont je me 
soucie, les gens. Penser aux gens, me 
dégage de mes tracas personnels…" 
 
Prier plus ? "… au moins une heure par 
jour", demande notre Règle de Vie (n° 29). 
 
Et un peu plus loin (le Pape) : "Avec notre 
créativité, réagir contre notre isolement. 
Nous pouvons devenir dépressifs ou 
étrangers à nous-mêmes, ou encore devenir 
créatifs.  Nous en avons besoin à la maison, 
pour un travail apostolique, une créativité 
qui nous sorte de nous-mêmes et des 
choses futiles, et avec un désir d'exprimer 

notre foi en communauté, comme Peuple de 
Dieu. Donc être confinés, mais désirant, 
avec une mémoire qui soutient l'espérance. 
Cela nous aidera à échapper à notre 
isolement". 
 
Puis-je malgré tout donner un 'petit' conseil 
? Il vient de Dirk de Wachter, bien connu 
dans les Flandres, entre autres pour son 
livre "L'art d'être malheureux". 
 
Il nous conseille "d'une manière 
responsable, d'abandonner de temps en 
temps les 'irrationalités', et de faire quelque 
chose de fou". 
 
Il y a des tâches qui sont bien plus difficiles 
à réaliser ! 
 
Attention à vous, mais plus encore aux 
autres ! 

 
En visite au MOZAMBIQUE… 
(3e partie) 
 
Vous aviez encore droit à 3 jours de notre 
voyage, n’est-ce pas ? 
 
Il y a encore de bons moments auxquels 
Eugène van Heijst, Theo Ewals et moi 
avons eu l’honneur et le plaisir du 5 au 16 
décembre chez nos confrères de Maputo. 
Ce serait impensable de nos jours ! Nous 
avons pu participer à l’impressionnante (et 
pas seulement à cause de la durée) 
cérémonie de l’ordination de nos quatre 
jeunes confrères. 
 
Ma précédente relation se terminait à la 
date du jeudi 12 décembre. Les jours 
suivants, nous avons effectué une large 
visite des différents établissements 
d’enseignement dans la ville. Entre autres, 
“l’Université Catholique” (toute neuve), où le 
P. Bravo donne cours. Et aussi l“Institut de 
formation” et l”Océan” pour un repas sur le 
pouce ; les oir, nous étions invités par deux 
confrères au “Le Cénacle”. 
 
Samedi après-midi, nous avons visité le 
quartier misérable ‘Mafalala”, où grâce à 
l’aide de Cena et les engagements des P. 
Jef Willems et Geraldo quelques 
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maisons « convenables » ont déjà pu être 
construites. Le Grand Séminaire et les 
établissements Isma ont également reçu 
notre visite. 
Et ce fut encore un dimanche et donc 
occasion de fête ! Avec nos jeunes juste 
ordonnés, nous avons participé à leur 
“première messe” et fêté aussi le 50e 
’anniversaire d’ordination de votre serviteur. 
Comme les fêtes précédentes : grandioses, 
les mots manquent pour décrire. Et je ne 
vais donc pas l’essayer. 
 
« Où reste donc Théo durent toute ce 
temps, » vous êtes-vous sans doute 
demandé. Eh bien, il était invité pour le café 
dans des familles (ou peut-être ailleurs ?) 
Les gens ne l’avaient pas oublié. Même 
dans la nuit il était reconnu ! Témoignage 
d’estime et de reconnaissance pour toutes 
ses années de services rendus ! 
 
Je dois aussi signaler le fait que le chat du 
P. André a cassé sa queue durant notre 
visite.  Mais nous n’y pouvions vraiment 
rien ! 
 
Et notre visite éclair prenait fin . Nous 
l’avions commencée le 6 décembre par une 
célébration eucharistique, et le lundi 16 
nous la terminions de la même façon. Les 
choses étaient faites. Comme Pères du St 
Sacrement, nous ne pouvions pas mieux 
faire. 
 
Je veux encore une fois remercier nos 
confrères de Maputo pour leur accueil 
chaleureux et la fraternité que nous avons 
pu vivre avec eux. 
 
En effet, « qu’il est bon pour des frères 
d’être ensemble ». (Ps. 133) 

 
VORWORT PROVINZIAL 
 
Liebe Mitbrüder! 
 
Wird in diesen Tagen noch über etwas 
anderes berichtet oder geschrieben als über 
„Covid-19“ diesen weitverbreiteten und 
nunmehr weltberühmten Virus, welcher 
unsere ganze Welt auf den Kopf stellt? 

Erwartet bitte jetzt keine ausführliche 
Beschreibung, Ermahnung oder andere 
tiefsinnige Betrachtung hierüber von mir. 
Das überlasse ich gerne den Spezialisten, 
Virologen oder Gelehrten. Wir können nur 
abwarten, hoffen und beten. Ich denke 
besonders an die Mitbrüder in 
Pflegeeinrichtungen oder die alleine leben. 
 
Doch ich möchte an dieser Stelle Papst 
Franziskus zitieren. 
 
Auf die Frage, wie er die Krise erlebt 
antwortet der Papst: „Ich bete jetzt öfter, 
denn ich meine dies ist angebracht. Und ich 
denke an die Menschen, die machen mir 
Sorgen. Das Denken an andere lenkt mich 
von meiner Sorge um mich selbst ab!“ 
 
Mehr beten! „…mindestens eine Stunde am 
Tag“ sagt die Lebensregel (Nr.29) 
 
Etwas weiter: „Wir sollten mit all unserer 
Kreativität auf unsere Isolation reagieren. 
Wir können deprimiert werden oder kreativ. 
Wir brauchen apostolische Kreativität, das 
Ablegen so vieler unnützer Dinge, vielmehr 
sollten wir unser Bedürfnis unseren Glauben 
in der Gemeinschaft zu leben, als Volk 
Gottes, beleben. Also, uns Zurückziehen mit 
der Erinnerung die nach Hoffnung verlangt, 
das wird uns helfen der Isolierung zu 
entgehen.“ 
 
Wenn ich dann doch noch einen guten Rat 
mit auf den Weg geben darf… Er kommt 
von Dirk Wachter, den in Flandern 
bekannten Autor des Buches „Die Kunst 
unglücklich zu sein“. 
 
Er rät „um auf verantwortungsvolle Weise, 
von Zeit zu Zeit, auf unschuldige Weise 
auszuhängen, etwas verrücktes zu tun…“ 
 
Es gibt Aufgaben, die schwieriger 
auszuführen sind… 
 
Bleibt wacker und gesund! 
Kümmert Euch um Euch und um den 
Nächsten! 
 
Herzlichst 
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Auf Besuch in Mosambik (3.Teil) 
 
Ihr habt noch drei Tage unserer Reise nicht 
miterlebt… 
 
Eugène, Theo und ich hatten vom 5. Bis 16 
Dezember noch die Ehre und das 
Vergnügen bei den Mitbrüdern in Maputo zu 
weilen. So waren wir noch bei den 
Festlichkeiten der Weihe der vier jungen 
Konfratres anwesend. 
 
Nach dem 12. Dezember waren wir bei 
verschiedenen pädagogischen 
Einrichtungen zu Besuch. U.a. bei der 
katholischen Universität. Dort gibt P. Bravo 
Unterricht. So auch das 
„Bildungsinstitut“ und dem „Gymnasium“. 
Beide Schulen werden durch Cena sehr 
gefördert. Die Resultate können sich sehen 
lassen! Am Nachmittag dann ein Besuch an 
der „Sonnenküste“. Sehr nett. Abends 
wieder zu Gast im „Zönakel“. 
 
Samstag besuchten wir die Elendsquartiere 
„Mafalala“. Mit der Unterstützung von 
„Cena“ konnten dort durch Unterstützung 
von P. Jef und P. Geraldo einige ordentliche 
Häuschen gebaut werden. Darauf waren wir 
noch im Großseminar und bei der Isma-
Einrichtung. 
 
Am Sonntag die Primiz der Neupriester und 
der fünfzigste Jahrestag meiner 
Priesterweihe waren wieder Anlass zum 
Feiern. Wie schon zuvor: grandios, mit 
Worten nicht zu beschreiben… 
 
Wo war eigentlich Theo die ganze Zeit, mag 
man fragen. Nun er wurde häufiger zum 
Kaffee eingeladen (vielleicht manchmal 
auch etwas anderes). Die Menschen hier 
haben ihn noch nicht vergessen. Selbst im 
Dunkeln wurde er erkannt. Ein Zeichen der 
Würdigung und Dankbarkeit für die vielen 
Jahre seines Dienstes hier! 
 
Was noch zu vermelden ist, ist dass die 
Katze von P. André sich ihren Schwanz 
gebrochen hatte; aber das war sicher nicht 
unsere Schuld. 
So war unser Kurzbesuch schon wieder 
vorbei. Wie wir ihn mit der Eucharistie am 6. 

Dezember begannen so schlossen wir auch 
damit am 16. Dezember. Der Kreis schließt 
sich. Schöner konnten es Eucharistiner nicht 
machen. 
 
Noch einmal möchte ich den Mitbrüdern in 
Maputo danken für diesen herzlichen 
Empfang und die Brüderlichkeit, die wir 
erleben durften. 
 
In der Tat „war es gut als Brüder zusammen 
zu sein“. (Ps 133) 
 

PALAVRA DO PROVINCIAL 
 
Caríssimos Irmãos 
 
Fala-se ou esceve-se nestes dias  sobre 
outros assuntos além do “Covid – 19” , 
aquele virus mundialmente espalhado e 
mundialmente conhecido, que virou o nosso 
mundo totalmente?  
 
Não esperem de mim descrições 
detalhadas, conselhos ou reflexões 
profundas. Deixo isso para os analistas, 
virologistas e outros homens eruditos. Só 
podemos ter esperança, rezar uns pelos 
outros e esperar pacientemente. Penso de 
modo  particular nos nossos irmãos  num lar 
de idosos ou sozinhos num pequeno 
apartamento. 
 
No entanto , não resisto a citar uns textos 
duma entrevista dada pelo papa Francisco 
no final do Março no semanário “The 
Tablet”:  
 
Quando lhe perguntaram como estava a 
passar este tempo de crise, respondeu o 
Papa: “Rezo mais, porque sinto a 
necessidade de fazê-lo. E penso nas 
pessoas;  são elas que me preocupam. 
Pensar nas passoas tira-me da auto-
preocupação”.......... 
 
Rezar mais?”.... pelo menos uma hora por 
dia”, pede a nossa Regra de Vida( n.29) 
 
E um pouco  mais adiante: “Temos de 
responder ao nosso isolamento com toda a 
nossa criatividade. Podemos ficar 
deprimidos e alienados ou tornar-nos 
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criativos. Em casa precisamos de uma 
criatividade apostólica, uma criatividade 
despojada de tantas coisas inúteis, mas 
com o desejo de exprimir a nossa fé na 
comunão, como o povo de Deus. Por isso , 
estar fechados(lockdown), mas com 
ansiedade, com a memória que deseja e dá 
esperança, é que nos vai ajudar a fugir do 
nosso isolamento” 
 
E quando me é permitido de dar um 
conselho, vem esse de Dirk de Wachter, um 
conhecido psiquiatra de Flandres, no seu 
livro “A arte de ser infeliz”. Ele nos 
aconselha de fazer-nos de vez em quando  
e de manaira responsável um “bobo” ou um 
pouco “louco”. 
 
Existem tarefas que são mais difíceis de 
realizar !! 
Mantenham-se corajosos, fortes e 
saudáveis. 
 
Cuidem de  si, mas ainda mais do outro! 
     
VISITANDO MOCAMBIQUE........ (parte 3) 
 
Restaram-nos os três últimos dias da nossa 
visita , não é verdade? 
 
Mas gostaria de vos recordar que Eugène 
van Heijst, Theo Ewals e eu tivemos a 
grande honra e o prazer de estar com os 
nossos irmãos em Maputo, de 5 a 16 de 
Dezembro. Hoje seria isso impossível. 
Tivemos a oportunidade de estar presentes 
na impressionante(não só devido à 
duração) ceremónia da ordenação 
sacerdotal de quatro jovens irmãos. 
 
A minha história anterior terminou na quinta 
feira dia 12 de Dezembro. 
 
No dia seguinte fizemos uma visita 
pormenorizada às várias instalações de 
ensino, entre as quais da Universidade 
Católica, onde padre Bravo leciona, o 
Instituto de Formação e uma Escola 
Secundária. Todos estas instalações 
situam-se no terreno da nossa paróquia. 
Como também uma escola primária 
recentemente devolvida á paroquia e que 
exige uma grande recuperação. Cena já 

ofereceu dinheiro para o tal. À tarde fomos 
á praia da Costa do Sol( Oceano Índico) , 
onde tomamos uma refeição. À noite 
tivemos um convite de dois irmãos da casa 
de “Cenáculo” que trabalham na paróuia de 
S. Joaquim. 
 
No Sábado visitamos o Bairro de 
Mafalala(Favela) onde os padres Jef 
Willems e Geraldo contruiram algumas 
casas em condição com a ajuda da Cena. E 
á tarde fizemos uma visita ao  Seminário 
Maior e ás instalações do ISMA( Istituto 
Superior da Conferência dos Religiosos). 
 
E já era Domingo, novamente Festa. A 
missa Nova dos quatro irmãos recém- 
ordenados juntamente com o abaixo 
assinado que foi ordenado há cinquenta 
anos. Eu é que devia ser o presidente, mas 
por causa da língua portuguesa foi Theo a 
presidir.  Mais uma vez uma celebração 
magnífica, não há palavras para descrever! 
Talvez já se tenha perguntado onde estava 
Theo durante este tempo. Ele foi convidado 
por muitas famílias para tomar um café( ou 
outra coisa?) Na verdade as pessoas ainda 
não o tinham esquecido, mesmo foi 
reconhecido à noite em frente da Igreja de 
S. Joaquim, por uma filha da Dona Gilda da 
costura! É um sinal do apreço e gratidão por 
tantos anos de serviço e dedicação! 
 
Não posso deixar de mencionar que o gato 
do Padre André partiu a cauda durante a 
nossa visita! 
 
E assim chegou  a nossa visita de 
relâmpego ao fim. Começámos na sexta 
feira dia 6 de Dezembro, celebrando juntos 
a Eucaristia e terminamos a visita no dia 16 
também com a celebração da Eucaristia, o 
círculo completo!!. Como Sacramentinos 
não podia ser melhor! 
 
Mais uma vez gostaria agradecer aos 
nossos irmãos de Maputo o caloroso 
acolhimento e a fraternidade que vivemos 
juntos. 
 
Na verdade: “Que bom estarmos juntos 
como irmãos” (Ps. 133) 
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NIEUWS UIT BRAKKENSTEIN  
 

Piet Wouters, sss 
 

Ondanks het wereldwijde Coronagebeuren 
leven we toch nog, ook al voelen we ons als 
haringen in een ‘gelukkig grote’ ton. 
U zult begrijpen, dat hier niet zoveel gebeurt 
en dat heeft o.a. tot gevolg dat er tijdens het 
eten en de koffiepauzes nogal eens stiltes 
vallen en hoor je ergens de mensen denken: 
welk onderwerp kan ik nu nog aansnijden. 

Maar dan hebben we enkele 
dagen in de week Violetta, 
onze interieurverzorgster, in 
ons midden en deze spring in 
het veld laat altijd wel een 
opgewekte noot horen. Ook 
Alois, die vanwege zijn 

pastoraal werk, nogal eens buitenshuis 
komt, doet nog wel een duit in het zakje, 
alhoewel dat ook steeds vaker over 
begrafenissen hier en crematies daar gaat. 
Deze bijdrage wil ik beginnen met enkele 
minder prettige berichten. Dat kun je maar 
gehad hebben! 
Op een zondagmiddag hoorden we ineens 
een bons tijdens de middagpauze. Harrie 
bleek gevallen te zijn op zijn kamer. Zijn 
schouder en linker bovenarm waren 
gekneusd. Enige tijd later gebeurde dat nog 

eens. Toen 
kreeg zijn 
linkeroog een 
blauwe 
koplamp. En 
nu, terwijl ik dit 

opschrijf, is hij wederom gevallen. Dit keer 
bij de voordeur. Enkele verpleegkundigen 
van Aqua Viva waren snel te hulp 
geschoten. Hij heeft er, gelukkig, niets aan 
over gehouden. Hij zelf schrijft het vallen toe 
aan een gevoelig evenwichtsorgaan, dat 
tijdens de oorlog geraakt is geweest door 
een granaatscherfje.  
 
Gerard Smeele in St. Anna Boxmeer had 
een te hoge ontstekingswaarde in zijn bloed 
en zijn hersens waren wat gekrompen. Ook 
bleek hij een longontsteking te hebben.  
Nader onderzoek volgt. Henk Kuijs gaat een 
ommetje lopen, maar de weg bleek veel 
langer dan zijn neus en vermoeid stort hij in 
het zicht van de haven ter aarde. Enkele 

malen ziekenhuisbezoek geeft geen 
uitsluitsel over de vraag of zijn pols wel of 
niet gebroken is...  
 
Met een pijnlijke pols in een mitella loopt hij 
enkele weken 
door het huis. 
Omdat hij 
geholpen moet 
worden bij het 
aan- en 
uitkleden gaat 
hij tijdelijk 
overnachten in 
Aqua Viva. 
Inmiddels is alles vergeten. Maar onlangs 
deed hij ons weer schrikken toen hij tijdens 
de Eerste Lezing onderuitging. Met een 
rolstoel werd hij naar zijn kamer gebracht. 
Eenmaal tot rust gekomen, ging het beter en 
zat hij die middag ook weer aan tafel. Zelf 
schreef hij het toe aan vermoeidheid. 
 
Regina, onze kokkin heeft begin dit jaar te 
kennen gegeven het wat kalmer aan te 
willen gaan doen. Vandaar dat zij op vrijdag 
en zaterdag niet meer komt werken. 
Onlangs moest zij plotseling met 
hartklachten naar het ziekenhuis gebracht 
worden. Met een stent rijker mocht, ja moest 
zij vanwege coronaopnames, weer naar 
huis. Deze dagen kwam zij, redelijk hersteld, 
het kost immers tijd want zoiets gaat je niet 
in de koude kleren zitten, op bezoek en 
bracht ook nog 2 prachtige koude schotels 
mee. Enkele dagen eerder had zij ons een 
paar mooie chocoladepaashazen laten 
bezorgen. Fons sukkelt nog steeds met zijn 
rechterarm. De fysiotherapeut gaf wel enige 
verlichting maar vanwege de 1,5m afstand 
strategie mag hij er nu niet naar toe.  
 
Piet de Bruin, Frans Weersink en Frans 
Vrijdag mogen Aqua Viva in noch uit en dus 
blijft er geen ander contact mogelijk dan via 
de telefoon. 
Dan zijn er altijd nog mensen die niet het 
verschil kennen tussen eigen huis en dat 
van anderen. Zo hebben een paar 
onverlaten maandag 3 februari op 
klaarlichte dag in verschillende kamers 
ingebroken en daar autosleutels en allerlei 
pasjes meegenomen. Je moet maar durven! 
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Dat leverde wel een heel gedoe op om alles 
weer op orde te krijgen zoals bezoek o.a. 
aan stadskantoren en garages. Onze Wim 
in Meerssen heeft het ook behoorlijk voor de 
kiezen gehad. Besmet met het Coronavirus 
had hij nog maar één wens door met Job te 
zeggen: “De dood is mij liever Heer.” 
Inmiddels is hij weer aan het opknappen en 
heeft hij Job toch maar naar huis gestuurd.  
 
Ook hadden we verschillende doden te 
betreuren. Ik denk aan Pater Alphons Viot, 
pater Rafael Claes, die al een half jaar over-
leden was, eer we er iets van hoorden. Oud 
kokkin van Stevensbeek Bep Verberkt, 
Margreet Hoogervorst, medewerkster van 
sss op de pastorie in Gouda, pater Germain 
Comment in Marly. Dan werden we 
opgeschrikt door de opvallend veel 
sterfgevallen (5) in Ponteranica. Via via 
kwam ons ter ore dat heel de communiteit 
daar in het ziekenhuis zou liggen. We 
vinden het vreemd dat we vanuit Rome 
helemaal niets te horen krijgen over de 
situatie van onze medebroeders in deze 
Coronawereld. Wel het overlijden van de 
moeder van pater Benzy. Verder noteren we 
de vader van Mirjam Spruit van het CPS, 
zuster Madeleine Hélène Deshaies, 
dienares van het Heilig Sacrament in Parijs, 
Dom Aldo di Cillo Pagotto uit Fortaleza en 
Jo de Bruin, zus van Piet de Bruin, die aan 
het coronavirus is overleden.  
 
Na al deze miserie nog wat ander nieuws. 
We ontvingen het provinciaal bestuur in ons 
midden en hebben die avond ouderwets 
gelachen om uitspraken van leerlingen die 
werden voorgelezen uit het boekje ‘verha- 
len en anekdotes’ dat Piet Wouters enkele 
jaren geleden had samengesteld. Inmiddels 
is ook een 2de deeltje verschenen. Verder 
kwam er bezoek uit het verre Westen in de 
persoon van zuster Manalo Fe, die 
benieuwd was naar de gezondheid van 
zuster Fulgentia in Tegelen. Marijn Pauwels 
uit Groesbeek was hier enkele dagen voor 
persoonlijke bezinning. En we mochten 
enkele sollicitanten verwelkomen voor een 
opvolgster van portierster Maria Hoogvelt 
die over enkele maanden met pensioen 
gaat. 
 

Professor Reimund Bieringer hield voor het 
CPS een lezing over de spiritualiteit van het 
Johannes Evangelie: “Wie de waarheid 
doet, gaat naar het licht.” Dat zijn voordracht 
regelmatig werd onderbroken door vragen 
vanuit het publiek vonden sommigen niet zo 
leuk. 
 
De Uitgebreide Generale raad en 
provinciale vergaderingen worden voor 
onbeperkte tijd uitgesteld. Eveneens de 
landelijke conferentie in Oudenbosch ‘De 
Missionaire Parochie – Als God renoveert’. 
Het doel van deze conferentie is om 
parochies in Nederland en Vlaanderen te 
inspireren en te ondersteunen bij het 
vormgeven van een missionaire parochie. 
Een belangrijke sleutel in het boek van 
Mallon is, om mensen te helpen om 
‘missionaire leerlingen’ van Jezus Christus 
te worden: niet alleen binnen in de eigen 
gemeenschap, maar ook daarbuiten. Dit 
betekent voor de meeste parochies een 
cultuuromslag. Het CPS had er vele uren 
aan voorbereiding ingestopt, maar het 

coronavirus strooide roet in 
het eten. 
In de kerkzaal werden twee 
films vertoond ‘London 
River’ en ‘Stil Life’. In 
Google kan men opzoeken 
waarover ze gaan. 
 
 

We worden de laatste tijd bedolven onder 
allerlei brieven van kerkelijke en wereldlijke 
autoriteiten over hoe je je in dit 
coronatijdperk behoort te gedragen. Daar 
kun je een sss-contactbrief mee vullen. Nu 
de mensen niet naar buiten kunnen, zo 
denken ze waarschijnlijk, zullen we ze maar 
wat leesvoer geven. 
We vierden de verjaardag van  
Piet de Bruin (97),  
Frans van den Bosch (88),  
Henk Kuis (88),  
Piet(er) Wouters (88)  
en Louis Zaat (74).  
Zij moesten het allen stellen met nagenoeg 
zonder bezoek, maar de inwendige mens 
werd niet vergeten. Met een hapje en een 
drankje kon er toch nog enige kleur aan 
gegeven worden. 
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En wat te denken van de Brexit? Je hoort er 
momenteel niets meer over. Maak je 
evenwel geen zorgen. Dat komt heus wel 
terug. Boris Johnson is na zijn ‘corona- 
feestje’ zijn messen al weer aan het slijpen. 
 
Geruime tijd nu al vieren we ’s morgens om 
acht uur de dagelijkse Eucharistieviering in 
besloten kring achter gesloten kerkdeuren, 
gelukkig niet als bange paashazen. Overdag 
is wel een aantal uren de kerk open voor 
persoonlijk gebed, waar mensen regelmatig 
gebruik van maken.  
 
Indrukwekkend was vanuit Rome de ‘Urbi et 
Orbi’ uitzending van paus Franciscus: 
”Waarom ben je bang? Heb je nog geen 
vertrouwen?” 
 

 
 
Af en toe komt een zangeres of muzikant 
haar/zijn vrijwillige bijdrage leveren aan de  
‘opgesloten’ bewoners van Aqua Viva om 
hen een hart onder de riem te steken. En wij 
applaudisseren en luiden de klokken voor al 
het verpleegkundig personeel, dat stinkend 
zijn best doet om al die coronapatiënten 
weer op te lappen. Hun ter eer wil ik hier 
eindigen met het coronalied, waarop zij 
heerlijk kunnen swingen. Danst u mee?? 
 

 
 
Vandaag draag ik het hart van iedereen 
Door de dalen over bergen heen  
En ik doe wat een ander van me nodig heeft 
En ik hoef niks terug van wat ik geef 

Wat is de afstand van jou naar mij? 
’t Is maar een stap en een stap erbij 
Ik voel je. Weet dat ik bij je ben. 
 
REFREIN: 
En oh, laat ons schijnen als de zon 
Laat de wereld zien hoe het kan zijn 
Zo oneindig mooi Als we schijnen als de zon 
Schijnen als de zon. 
 
COUPLET: 
Ik zie hoe jij aan iedereen 
Onvoorwaardelijke liefde geeft 
Tijd voor jezelf daar kom je niet aan toe 
Want je deelt en je heelt ook al ben je moe 
Er is geen afstand tussen jou en mij 
Want onze harten reizen vrij 
Dus ik voel je Ik weet dat je bij me bent 
 
REFREIN: 
En oh, laat ons schijnen als de zon 
Laat de wereld zien hoe het kan zijn 
Zo oneindig mooi Als we schijnen als de zon 
Schijnen als de zon 
En oh, laat ons schijnen als de zon 
Laat de wereld zien hoe het kan zijn 
Zo oneindig mooi Als we schijnen als de zon 
Schijnen als de zon. 
 

NIEUWS UIT ITALIË 
 
Ponteranica – Een vasten en een Pasen 
getekend door lijden en dood. 
 
De pandemie van het coronavirus is de 
wereld aan het geselen en zoals je weet is 
in Italië de streek van Lombardije bijzonder 
is aangetast. In het bijzonder de provincie 
Bergamo is een epicentrum geweest van 
deze weerzinwekkende ziekte, die lijden en 
dood gebracht heeft. 
Ook onze gemeenschap van Ponteranica is 
niet gespaard gebleven. Veel tehuizen van 
ouderen hebben een sterke verspreiding 
van het virus gehad en zijn de oorzaak 
geweest van verschillende sterfgevallen. 
Onze communiteit is vooral een huis waar 
oudere en zieke confraters zijn en eveneens 
een kleine communiteit van zusters van het 
heilig Sacrament. 
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De eerste tekenen zijn verschenen, 
wanneer pater Remo Rota half februari een 
beetje koorts begon te krijgen, die stillaan 
gestegen tot 28 februari. Toen kreeg pater 
Remo hoge koorts en rillingen en is hij 
overgebracht naar de spoed opname met de 
kenmerken van de malaria, omdat hij nog 
niet lang geleden van een reis uit Afrika met 
pater Provinciaal was teruggekeerd. Na een 
nacht in het ziekenhuis, negatief scorend op 
malaria, komt hij, ontslagen, de volgende 
dag terug naar de communiteit, maar de 
besmetting in de communiteit was toen 
waarschijnlijk al bezig. 
 
De volgende morgen, zondag 1 maart, heeft 
pater Andrea Agazzi een sterke crisis 
doorgemaakt. Na hem geholpen te hebben 
en hij zich weer goed voelt, hoort hij een 
hulpgeroep terwijl hij de trap op gaat. Het 
was pater Vitale Chiarolini, die ‘s nachts 
gevallen was wegens een longontsteking, 
die al bezig was. Door de val had hij veel 
bloed verloren. Direct hebben we een 
ambulance gebeld, die hem naar de kliniek 
Gavazeni vervoerde. Na enkele dagen 
hebben wij de bevestiging gekregen dat het 
coronavirus positief was. 
 
De volgende dagen waren heel moeilijk: de 
een na de andere pater van de communiteit 
begon koorts te maken en had een moeilijke 
ademhaling. Enkele van hen, wegens hun 
zwakheid, meenden ‘s nachts heel de tijd 
geschreeuw te horen: hulp! 
De paters, die in de ziekenkamer waren, 
droegen het zwaarste gewicht van de 
moeilijke en zorgwekkende situatie, 
waardoor ze zich hulpeloos voelden. Wat de 
situatie nog verergerde was de ziekte van 
het personeel in huis of van hun 

familieleden, die besmet waren met het 
coronavirus: de kok, de wasserij, de 
verpleger, die zorgden voor de bejaarde 
paters. Dit maakte zowel het beheer van het 
huis als de zorg van de confraters die 
voortdurend hulp nodig hadden voor hun 
dagelijkse behoeften, nog ingewikkelder. 
Terwijl sommigen het stadium van hoge 
koorts doormaakten, verergerden de 
situaties geleidelijk aan. Pater Benedetto 
Crotti, was de eerste die op 8 maart 
overleed.  
 
Toen pater Remo altijd koortsachtig bleef en 
zijn ademhaling zo veel verslechterde, was 
een ziekenhuisopname vereist. Ik wil erop 
wijzen dat op dit moment, in het midden van 
de noodsituatie, de vraag van vervoer naar 
het ziekenhuis niet gemakkelijk was, omdat 
alleen degenen die in ernstige toestand, 
maar met levensverwachting werden 
aanvaard, zozeer zelfs dat twee paters niet 
eens werden genomen. Het was ook op 
bepaalde momenten een tragedie, de 
schaarste van medicijnen en zuurstof. In 
feite was er maar één cilinder zuurstof voor 
twee personen, maar gelukkig werd dan een 
pater opgenomen in het ziekenhuis. 
 

 
 
 
Terwijl de situaties van Pater Cirillo Gheza 
en Pater Andrea Agazzi verergerden, werd  
Broeder Giambattista Tasca op 13 maart 
opgenomen in het ziekenhuis van Ponte St. 
Peter. Na de dood van Pater Crotti verlieten 
ze ons in een paar dagen tijd: pater Remo, 
pater Andrea en pater Cirillo.  
Pater Remo stierf in het ziekenhuis op 17 
maart en werd naar de gemeenschap 
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teruggebracht in een gesloten kist zonder de 
mogelijkheid hem nog te zien. 
De anderen stierven in hun bed (pater 
Andrea op 16 maart en Pater Cyril op 18 
maart).  
Voor geen van hen was het mogelijk om de 
begrafenis te vieren met de aanwezigheid 
van familieleden en vrienden. De begrafenis 
vond strikt privé plaats, zoals bepaald door 
de huidige regels. 
 
Toen begonnen de dingen in de 
gemeenschap een beetje beter te worden. 
Geleidelijk aan herstelden de andere zieke 
religieuzen, zelfs als de ziekte zijn stempel 
gedrukt had op hun fysieke conditie en 
leidde soms tot mentale verwarring.  
Broeder Giambattista verbleef ondertussen 
in het ziekenhuis. Zijn toestand was ernstig 
als gevolg van nier complicaties  
en pater Vitale, die in plaats daarvan, een 
beetje herstelde, werd overgebracht voor 
revalidatie naar de Quarenghi kliniek van St. 
Pellegrino.  
 
Ondertussen begon de Goede Week: het 
Paas triduüm werd gevierd in bescheiden 
vorm en altijd zonder de deelname van het 
volk. De paasvreugde en de hoop op een 
geleidelijk herstel, werd abrupt onderbroken 
door het nieuws van broeder Gianbattista's 
dood in het ziekenhuis op 13 april. Niemand 
heeft hem tijdens zijn ziekenhuisopname 
kunnen bezoeken. 
Alleen een afscheidsviering met de 
gemeenschap, een groet en begrafenis in 
aanwezigheid van zeer weinig familieleden 
in de Kapel van de paters van het heilig 
Sacrament op het kerkhof van. 
De moeilijke situatie is nog niet voorbij, we 
moeten nog steeds goed opletten en de 
gezondheidsregels volgen die het afstand 
houden en het gebruik van 
beschermingsmiddelen vereisen. In het licht 
van zo'n dramatische situatie voelen we de 
noodzaak om een warme dank te betuigen 
aan al diegenen die, zelfs hun gezondheid 
in gevaar brachten om ons in deze moeilijke 
dagen te helpen: ten eerste is dokter Maria 
Teresa Lorenzi altijd dicht bij onze 
gemeenschap geweest, in tegenstelling tot 
veel andere artsen, die alleen telefonisch op 
verzoeken hebben gereageerd, nooit heeft 

zij verzuimd onze zieken te bezoeken. Dan 
het personeel en de verpleegkundigen, onze 
kok Michela, de Paters, die de 
verpleegkundigen en verzorgenden in de 
verschillende diensten en nachtzorg 
ondersteunden. En tenslotte, onze zusters 
die hun waardevolle bijdrage hebben 
geleverd aan de keuken en de wasserij. In 
het bijzonder willen we mevrouw Carla 
vernoemen, die vele jaren in onze 
gemeenschap heeft gediend en aan de 
ziekte is overleden. 
 
Er waren vele getuigenissen van 
vriendschap en nabijheid en steun van 
gebed. We hebben een zeer bijzondere 
vastentijd meegemaakt, gekenmerkt door 
lijden, dood en verbijstering. De viering van 
de Pasen van de Heer heeft ons geholpen 
om deze moeilijke tijd met geloof te 
verlichten en om de belangrijke dimensies 
van het leven te herontdekken. De 
zekerheid is dat "De Heer werkelijk herrezen 
is!" Terwijl de liturgie in deze tijd zegt dat de 
dood overwonnen is en onze overleden 
broeders in vrede rusten en al deelnemen 
aan de vreugde, die hij beloofde. Maar deze 
noodsituatie heeft ons ook geholpen om de 
waarde van mensen te herontdekken en in 
het bijzonder de kracht, moed en 
vrijgevigheid van zoveel artsen, 
verpleegkundigen, vrijwilligers... te vaak niet 
gewaardeerd zoals ze dat verdienen.  
Als, zoals Jezus ons herinnert, gaat het om 
naastenliefde en solidariteit met de 
zwakken, dan zijn zij het vooral die ons een 
grote les hebben gegeven! Het zijn niet de 
grote woorden en nepnieuws die de wereld 
redden, maar zij die zich inzetten voor 
anderen, zelfs met het risico van het eigen 
leven, voor het welzijn van de andere. 
 
P. Guglielmo Rota sss 
(Overgenomen uit NOTIZIARIO; uit het 
Italiaans vertaald door Pater Bertho, 
waarvoor onze dank) 
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PATER REMO ROTA  
(08-04-1943 – 17-03-2020) 
 
Rizieri Santi, sss 
 
Er werd mij gevraagd om een kort artikel 
over pater Remo Rota te maken voor ons 
contactblad. Ik denk dat velen van jullie hem 
veel beter kennen dan ik, omdat jullie hem 
langer en beter kennen. Maar ik doe het 
graag. Hij kan voor ons een voorbeeld, een 
kracht en een steun zijn in de beleving van 
ons kloosterleven. 
 
Eerst enkele data: pater Remo Rota werd 
geboren in Roncola San Bernardo (BG) op 8 
april 1943. Hij werd op 11 april in zijn 
parochie gedoopt.  
Op 29 september 1963 ging hij naar het 
noviciaat in Castelvecchio en deed op 29 
september 1972 zijn eeuwige Professie in 
San Benedetto del Tronto.  
Op 28 april 1973 werd hij priester gewijd in 
San Benedetto.  
Hij was econoom in Ponteranica vanaf het 
jaar van zijn wijding tot 1977, toen is hij als 
missionaris vertrokken naar de 
Democratische Republiek Congo (voorheen 
Zaïre) en is er tot eind 2010 gebleven.  
In de nieuwe provincie RAZ (Autonome 
Regio Zaïre) heeft hij vele opdrachten 
gehad: overste, pastoor, econoom, 
regionale overste, regionale vicaris en 
regionale econoom.  
In 2010 keerde hij terug naar Italië en kreeg 
er de verantwoordelijkheid van 
missieprocuur, was lid van de Provinciale 
Economische Commissie en ook lid van het 
Team van het roepingenpastoraal. 
Bovendien kennen we allemaal zijn 
gevoeligheden en interesse, zijn hart voor 
de missies, zijn voortdurende inzet om de 
aandacht voor de missionarissen in onze 
provincie te versterken, maar ook in de  
parochies en vooral onder jongeren.  
 
Ik herinner mij een aantal feiten die ik met 
hem beleefd heb. 
Pater Remo heeft me op een dag in Zaïre 
deze bekentenis gedaan. Nadat hij mij erop 
had gewezen dat hij, ondanks al zijn 
inspanningen, nog steeds als een ‘blanke’ 
werd beschouwd:  

"Je weet niet hoe vaak ik tot de Heer heb 
gebeden om de grote genade een zwarte te 
zijn, zoals zij, helemaal gelijk aan hen."  
Het was buitengewoon van hem om te 
verlangen om helemaal gelijk te zijn aan hen 
als lid van hun gemeenschap en van hun 
parochie. 
 

 
 
Ik vertel u ook over een bezoek aan Kikwit 
in de RDC, toen hij daar econoom en 
overste was. Ik was aangekomen in 
Kinshasa vlak na Nieuwjaar en juist op de 
avond van 1 januari was een verschrikkelijk 
onweer (orkaan) losgebarsten die 
aardverschuivingen in de heuvels van de 
hoofdstad had veroorzaakt. Vele hutten 
waren weggespoeld van de helling naar de 
rivier en er waren tientallen doden en 
honderden vermisten. 
De ramp had ook onze parochie Kinshasa - 
Binza getroffen, met twee kleine kerken 
(kapellen), een was helemaal weggespoeld 
en een ander gedeeltelijk.  
 
Een paar dagen later nam hij me mee naar 
Kikwit om ook daar de communiteit te 
bezoeken. Dezelfde ramp was daar ook 
gebeurd en er waren ook verschillende 
jongeren omgekomen toen ze op straat 
nieuwjaar vierden. 
Toen ik aankwam waren de straten nog vol 
water en veel modder. In eerste instantie 
verbleef ik in de stad, waar de 
gemeenschap een huis had. De volgende 
dag vertrok ik met pater Remo naar een 
plaats, waar hij een nieuw klooster aan het 
bouwen was en waar er al een kerk en 
school was gebouwd. 
De weg, die klom naar een hoger gelegen 
plateau, was niet verhard, maar in normale 
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omstandigheden berijdbaar met de auto 
maar de orkaan had diepe kanalen 
uitgespoeld, zodat hij helemaal onberijdbaar 
geworden was. 
Het was een hele prestatie om daarboven te 
geraken. Pater Remo kwam me toen 
ophalen met zijn moto. Ik zat achterop met 
mijn bagage op mijn rug. In het begin ging 
alles goed, maar toen werden de problemen 
groter en groter. 
 

 
 
Het was niet gemakkelijk om die diepe 
uitgespoelde grachten te vermijden. Op een 
gegeven moment gleed het achterwiel uit en 
belandden we in de sloot. We stelden vast 
dat we niet gewond waren en geen stukken 
hadden. Alleen waren we een en al modder.  
De mensen, die getuigen waren geweest 
van het spektakel van de twee blanke 
missionarissen stonden krom van het 
lachen. We hebben ze tenminste 
gerustgesteld dat alles OK was. 
 
De volgende dagen liet pater Remo me niet 
alleen het werk aan het huis zien, dat al ver 
gevorderd was, maar ook wat er nog te 
doen was aan de kerk.  
Daarbij kwam nog het werk dat aan de 
school moest gebeuren, die door de storm 
dreigde in te storten. 
Hij liet mij nog heel wat andere werken zien, 
die door de missionarissen gerealiseerd 
waren en die allemaal erg mooi waren.  
 
Ik herinner me met name een zuster die in 
een gewoon huis voor kinderen 'ndoki', dat 
wil zeggen albino's en anderen met 

verschillende pathologiën, ondergebracht 
heeft. Deze 'ndoki mochten in de stad niet 
blijven, omdat de mensen geloofden dat ze 
bezeten waren door boze geesten en 
daarom buiten de gemeenschap gesloten 
moesten worden. 
 
Pater Remo had me ook een aantal soorten 
bomen, planten en groenten laten zien, die 
hij had geplant rond het huis.  
Ik herinner me nog hoe lekker de roze 
pompelmoezen waren.  
Ik herinner me ook de plantage van 
palmenbomen. 
Wanneer we door het dorp met hutten 
liepen, groette iedereen hem, groot en klein, 
jong en oud. Hij had een woord en een 
glimlach voor iedereen.  
Ik voelde me trots om naast hem te lopen. 
Maar bovenal besteedde hij veel tijd aan 
gebed, aanbidding en iedereen wist dat en 
waardeerde hem ervoor.  
Ook is me de zondagsmis bijgebleven met 
mooie en levendige liederen en dansen. Ik 
begreep hun taal niet, maar ze gaven me 
het gevoel dat ik welkom was, dat ik bij hen 
thuis was en me familie van hen voelde. 
Ik ben altijd goed met hem bevriend 
geweest. 
 
Een paar jaar geleden vroeg hij me om hier 
in de parochie Sant'Agata twee jonge 
jongeren te verwelkomen, die zich 
voorbereidden om een missie-ervaring van 
drie weken mee te maken in Afrika. Samen 
hebben we geprobeerd om hen de diepe 
motivaties voor die ervaring te geven,  
maar ook de praktische aanwijzingen, om 
die hij meedraagt in zijn verder leven en ze 
met een missionair hart laat terug keren.  
Bij hun terugkeer moesten zij hun parochies 
vertellen, wat zij hadden beleefd. 
Een paar maanden geleden vroeg hij me om 
die vormende ervaring te herhalen. Zeker de 
huidige situatie heeft zijn wens onmogelijk 
gemaakt.  
 
Ik herinner me ook zijn aanwezigheid in ons 
roepingenpastoraalteam, een stille, wijze, 
met geloof gevulde aanwezigheid, met veel 
aandacht voor de jongerenpastoraal en met 
een sterke focus op het leven van onze 
gemeenschappen. 
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Nu zal hij aan onze Lieve Heer over zijn 
missionair avonturen (belevingen) vertellen 
en terug denken aan zijn mensen.... 
Maar ik hoop dat hij ook tot de Heer over 
ons spreekt en dat hij Hem zal vragen om 
de gave van heilige roepingen. 
Dank u, pater Remo. 
                                                            

(Grazie, Padre Bertho, voor de vertaling.) 

 
NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 
Mgr. Jan van Burgsteden, sss 
 

Retraite voor priesters en permanente 
diakens van het bisdom Breda van 2 t/m 
5 maart 2020 
 
Meer dan een half jaar van tevoren had de 
diocesane bisschop, Mgr. Dr. J. Liessen, mij 
gevraagd om de retraite voor de priesters en 
permanente diakens van zijn bisdom te 
begeleiden. 
 

 
 
Tijdens de retraite logeerden wij in de Abdij 
van de zusters benedictinessen, gelegen in 
het bisdom Breda. Deze abdij is bekend om 
haar bijzonder goed verzorgde liturgie. 
Wij volgden de dagorde van de abdij voor 
de Eucharistieviering en het Getijdengebed. 
Naast de inleidingen was er genoeg tijd voor 
stilte en persoonlijk gebed. De deelnemers 
bevestigden dat er door de retraite in hen 
een grotere intimiteit met Jezus in de 
Eucharistie was gegroeid. De laatste dag 
riep de bisschop, die de hele retraite had 
gevolgd, mij en overhandigde mij een kaart 
van iedere deelnemer met zijn persoonlijke 
ervaring, die hij meenam naar huis. De 
retraite is bijzonder goed verlopen voor alle 
deelnemers. 

Andere afspraken voor voordrachten over 
de heilige Eucharistie en de Aanbidding 
liggen nu even stil vanwege het coronavirus. 
Aan iedereen mijn hartelijke groet en goede 
gezondheid! 

 
************************** 

 
Pieter van Wijlick, sss 
 

Kapel open voor gebed 
 
In deze tijd waarin wij moeten leven met het 
wereldwijde Coronavirus hebben wij als 
communiteit gekeken wat wij kunnen doen. 
We hebben besloten om onze Kapel 
dagelijks open te houden voor persoonlijk 
gebed voor de mensen. In begin was dit 
spannend want we wisten niet hoe het zou 
gaan met de veiligheid en met het aantal 
bezoekers. Ook werd het Begijnhof 
afgesloten voor alle toeristen. 
Kapelbezoekers mochten echter blijven 
komen. 
 
Nadat we de desinfectie van de handen 
hebben ingevoerd, bleek dit kapelbezoek 
toch mogelijk voor tien tot twintig mensen en 
een enkeling voor gebed of om een kaarsje 
te branden. Wij hebben nu als communiteit 
meer dagelijkse stille aanbidding in de 
Kapel. Verder bidden wij twee keer per dag 
een korte liturgie met de geestelijke 
communie voor de mensen nu ze geen 
communie meer kunnen ontvangen. Dit 
doen we 15 minuten om 12 uur en om 
16.45u. Dit wordt zeer gewaardeerd door de 
mensen. Ook bidden wij meerdere keren per 
dag samen met de kapelbezoekers het 
gebed van de Nederlandse bisschoppen 
vanwege het Coronavirus.  
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Gebruik van videoconferentie 
 
Net als veel anderen hebben ook wij het 
gebruik van een videoverbinding via internet 
ontdekt. Op die manier was het mogelijk om 
een aantal bijeenkomsten van de Eerste 
Communievoorbereiding te doen vanuit de 
pastorie. Dit vraagt wel een andere aanpak. 
Op een gegeven moment hadden de 
kinderen ontdekt hoe het tekenprogramma 
werkte en waren er gekleurde lijnen op het 
beeldscherm te zien!  
Ook kon dit middel gebruikt worden voor de 
associé avond en voor de jongerenavond. 
Als pastores van de binnenstad hebben we 
zo overleg en uitwisseling gehad met elkaar 
op welke wijze wij met onze kerken open 
willen zijn. 
 

In Memoriam Amsterdam 

 
In de nacht van 20 op 21 april 2020 is toch 
nog onverwacht onze associée José 
Thoomes rustig in haar slaap overleden op 
de leeftijd van 69 jaar. 
 

 
 
José tijdens het uitspreken van haar belofte. 
 

Op 4 juli 2019 (zie foto) deed zij haar 
associébelofte in de Begijnhofkapel te 
Amsterdam. Tijdens de voorbereiding op 
haar belofte putte zij veel kracht uit de 

contacten met de familie van Eymard om 
haar ziekte te kunnen dragen. 
In september 2019 nam zij, samen met een 
andere associé, deel aan de 
spiritualiteitsreis naar La Mure onder leiding 
van pater Wim van Meijgaarden en Ellen 
Kleinpenning. 
 

 
 
José (helemaal rechts) tijdens de 
spiritualiteitsreis 2019 in Saint-Romans. 
 
Haar ziekte, kanker, stak na de 
spiritualiteitsreis opnieuw de kop op. 
Als familie van Eymard zijn wij blij dat wij 
haar in deze moeilijke tijd hebben kunnen 
ondersteunen.  
Op onze laatste bijeenkomst met de 
associés op Witte Donderdag was zij nog 
met ons verbonden via Zoom. De blijheid 
straalde van haar gezicht af. 
 

Wij vragen voor haar gebed. 

 
LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 
 
En ce temps de pandémie du Covid-19, 
voici la manière dont, à Bruxelles, nous 
mettons en œuvre les directives des 
évêques et celles du gouvernement. Nous 
observons strictement le confinement, la 
distanciation sociale et la désinfection par le 
lavage des mains et des objets utilisés. 
  

Les trois communautés vivant sur le site du 
Saint Sacrement à Bruxelles ont un rythme 
différent.  
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Les cinq Pères du Saint Sacrement vivent, 
célèbrent la Messe, et prient l’Office entre 
eux dans leur oratoire privé.  
Les quatre Jésuites, et les jeunes qui 
forment la communauté de La Viale Europe, 
célèbrent la Messe et prient l’Office aussi en 
communauté. 
Pour les familles vivant dans l‘habitat 
groupé du Béguinage, un « délégué » par 
famille vient prier à l’Office du matin et 
recevoir les Hosties pour les distribuer à sa 
famille en une petite liturgie familiale.  
Une Messe dominicale a été célébrée en 
plein air dans le jardin intérieur du 
Béguinage, chaque famille restant dans sa 
maison à distance, suivant la liturgie par la 
fenêtre. 
 
La Chapelle reste ouverte de 8h30 à 19h, 
avec un temps d’Adoration Eucharistique 
silencieuse de 11h à 12h et de 16h à 19h, et 
un espacement des chaises important 
(environ 10 personnes maximum en même 
temps). 
 
Après l’expérience d’une semaine, nous 
croyons que, dans les circonstances 
actuelles et en respectant les différentes 
normes, cela correspond à la « créativité » 
encouragée par le Pape François et par nos 
évêques pour nous aider à vivre dans la Foi 
et l’Espérance. 
 
Une forme de communion universelle est 
aussi vécue par le confinement en famille, le 
renoncement à beaucoup de choses 
superficielles et la fragilité face à l’avenir. 
 
Père Guy Martinot sj 
La Viale-Europe 
205 chaussée de Wavre  
1050 Bruxelles 
02 640 79 67 
 

NEWS OF BRUSSELS – 
BEGUINAGE VIADUC 
 
In this time of the Covid-19 pandemic, here 
is how, in Brussels, we are implementing the 
directives of the bishops and those of the 
government. We strictly observe 
confinement, social distancing and 

disinfection by washing hands and the 
objects used.  
 

 
 
The three communities living on the site of 
the Blessed Sacrament in Brussels have a 
different rhythm. 
The five Fathers of the Blessed Sacrament 
live, celebrate Mass, and pray the Office 
among themselves in their private oratory. 
 

The four Jesuits, and the young people who 
make up the community of La Viale Europe, 
celebrate Mass and pray the Office also in 
community. 
 

For families living in the grouped housing of 
the Beguinage, one "delegate" per family 
comes to pray at the morning office and 
receive the hosts to distribute them to his 
family in a small family liturgy. 
 

A Sunday Mass was celebrated outdoors in 
the inner garden of the Beguinage, each 
family staying in their house from a distance, 
following the liturgy through the window. 
 

The Chapel remains open from 8:30 a.m. to 
7 p.m., with a silent Eucharistic Adoration 
time from 11 a.m. to 12 p.m. and from 4 
p.m. to 7 p.m., and significant spacing of the 
chairs (around 10 people maximum at the 
same time). 
 

After a week's experience, we believe that in 
the current circumstances and respecting 
the different standards, this corresponds to 
the “creativity” encouraged by Pope Francis 
and by our bishops to help us live in Faith 
and 'Hope. 
 

A form of universal communion is also 
experienced through family confinement, 
renouncing many superficial things and 
being fragile in the future. 
 
 

tel:02%20640%2079%2067
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Father Guy Martinot sj 
La Viale-Europe  
205 chaussée de Wavre  
1050 Brussels 
 

NIEUWS UIT BRUSSEL 
 
Zo proberen wij in deze tijd van Covid-19 
méér dan te overleven: de voorschriften van 
bisschoppen en de regering nauwkeurig 
navolgen! Dat wil zeggen: voldoende 
afstand bewaren en regelmatig de handen 
wassen. 
 
De drie gemeenschappen op onze site 
leven op een verschillend ritme. De vijf 
religieuzen van het heilig Sacrament vieren 
de Eucharistie en bidden het koorgebed 
samen in hun huiskapel. 
 
De vier Jezuïeten en enkele jongeren, die 
deel uitmaken van de gemeenschap van La 
Viale Europe, vieren de Eucharistie en 
bidden het koorgebed ook in gemeenschap. 
 
Vanuit de families in het Begijnhof komt 
iemand als ‘afgevaardigde’ voor het 
morgengebed, tijdens een korte huisliturgie 
delen ze samen de communie uit. 
 
De zondagsviering ging door in openlucht, in 
het midden van de binnentuin. De families 
bleven op afstand en volgden de viering van 
achter het raam. 
 
De kapel is open van 8u30 tot 19u. Stille 
aanbidding van 11u. tot 12u. en van 16u. tot 
19u. Maximum 10 personen tegelijkertijd, op 
voldoende afstand van mekaar. 
 
Na een week ervaring geloven wij dat, in de 
actuele omstandigheden en de voorschriften 
in acht nemend, wij zo beantwoorden aan 
de ‘creativiteit”, zoals die door Paus 
Franciscus en door onze bisschoppen 
aangemoedigd wordt, om ons geloof en 
vertrouwen te beleven. 
 
Ondanks de afzondering waarin de families 
leven, heerst er toch een sfeer van 
universele verbondenheid. We laten veel 
oppervlakkige dingen vallen en zijn ons 

bewust van de broosheid en de 
kwetsbaarheid van de toekomst. 
 

 
 
 

NOUVELLES DE BRUXELLES 
 
Gérard Daix, sss 
 
Tout le monde se porte bien. Dieu merci.  
Nous avons célébré les Jours Saints dans 
notre petit oratoire, présidant à tour de rôle, 
et en mode 'domestique'. Ce furent de 
beaux offices. 
 
Les précautions sont évidemment à leur 
point le plus sérieux quand nous 
sortons…sans masques encore !  
Peut-être seront-ils obligatoires quand nous 
sortirons en rue. Nous l'apprendrons demain 
mercredi (15 avril). 
 
Le chemisier de la rue du Trône, juste après 
le coin vers la Couronne, en a disposé 
quelques exemplaires à sa vitrine. Si nos 
autorités nous obligent à en porter, nous ne 
devrons pas en coudre nous-mêmes ! Nous 
savons où aller nous approvisionner… 
Nous espérons que tous, vous allez bien, et, 
comme Maurits nous le dit : Attention à 
vous, et aussi aux autres !!! 
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DU CÔTÉ DE LA SUISSE 
 
Alain Voisard, sss 
 
La vie ne s'arrête pas... 
 
Notre vie à deux se poursuit en notre 
maison de Marly. Comme chacun de vous, 
nous partageons la prière du monde entier 
pour un retour à un monde en meilleure 
santé. 
 
J'ai parlé déjà des travaux commencés en 
mars 2019 et qui seront terminés fin 
décembre de cette année 2020. Il s'agit de 
permettre le passage sur voie spéciale des 
bus qui régulièrement font la navette. 
Condition pour cela : chaque propriétaire de 
terrain qui longe la route offre 10m. de ses 
biens. 
 
Quittant notre propriété, nous arrivions sur 
la route légèrement courbée, et peu de 
visibilité. Nous avons dit adieu à une rangée 
de grands sapins et surtout à une haie de 
thuya. Les voisins ayant fait de même, il 
nous est donné d'avoir une vision beaucoup 
plus intéressante de la circulation.   
 

 
 
Notre propriété nous a permis d'accueillir le 
quartier général des travaux. 
Un lieu je crois idéal qui ne gêne en rien la 
circulation et qui facilite beaucoup les 
choses. Les seuls qui peuvent en souffrir, ce 
sont les moutons qui ont perdu une belle 
partie de terrain !  Cette proximité nous 
permet d'être en dialogue avec les ouvriers, 
de nous distraire un peu en voyant les 

grandes machines ou camions à l'œuvre. 
Nous ne sommes gênés en rien par le bruit 
habituel...  Aurons-nous mal au cœur de les 
voir partir ? 
 
Positif : la circulation a été très peu 
dérangée par ces travaux. Chez nous, à par 
un ou deux moments, tout a été normal. Ce 
jour, justement, un camion fait la navette : le 
temps de recevoir sa charge, et le voilà 
parti. Je viens de voir le camion s'avancer 
pour laisser passer une voiture et a reculé 
pour retrouver sa machine à chargement. 
 
Pour ceux qui connaissent Marly, du 
nouveau dans le quartier. Juste en face de 
chez nous, la route des Ecoles, jamais 
goudronnée sur env. 400 m. 
Depuis 4 jours, elle est belle comme elle n'a 
jamais été. Mon vélo en a fait une heureuse 
expérience !  Un plaisir! 
 

NIEUWS UIT BRAZILIË 
 
CORONA IN BRAZILIE - COVID 19 AU 
BRESIL 
 

Onze Paters bieden in Brazilië hulp aan de 
armen die slachtoffer zijn van het 
coronavirus, voedsel en onderdak, enz... 
Van de kerk hebben ze hun verblijfplaats 
gemaakt: een keuken, een slaapruimte en 
zelfs een... badkamer. 
 

Nos Pères au Brésil aident les plus pauvres 
qui sont victimes de Covid 19 : nourriture, 
logement, etc... 
Ils ont transformé l'église en leur résidence : 
cuisine, dortoir et même... une salle de 
bains. 
 

Comme illustrent quelques photos - Enkele 
foto's ter illustratie 
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NIEUWS UIT PARIJS 

 

 
 

Visite du Père Eugène Van Heyst SSS 
dans les fraternités de Colombier, 
Décines, Grenoble et La Mure 
Samedi 18, Dimanche 19 et Lundi 20 
Janvier 2020 

 

Pour répondre à la demande des Frats de 
Colombier, Décines, Grenoble et La Mure, 
le Père Eugène Van Heyst SSS est venu 
rencontrer les communautés qui souhaitent 
renforcer leur appartenance à la famille 
eymardienne. L’objectif est de créer des 
liens entre tous les laïcs, leur communauté 
et la Province : mieux se connaître, parler 
de leur vie, de leurs souhaits, de leurs 
attentes. 
 
A Colombier, Samedi 18 Janvier, le matin 
Valérie pour la fraternité de Colombier. 
 
Nous avons eu la joie d’accueillir le p. 
Eugène, conseiller Provincial chargé des 
laïcs, dans notre fraternité qui compte 9 
membres laïcs dont 3 agrégés. Chacun a pu 
se présenter brièvement, dire comment il a 
connu les pères du Saint Sacrement et 
raconter sa joie de partager le charisme 
eucharistique du Père Eymard.   
 

 
 
Notre supérieur, le père Paul a ensuite 
présenté le parcours que nous avons 
effectué l’année passée pour approfondir les 
différents temps de la messe. 
Après ce temps de présentation, nous 
avons relus ensemble le “plan de 
campagne” que père Eugène avait envoyé à 
tous les laïcs en septembre dernier. Ce fut 
l’occasion d’un partage riche et constructif. 
Plusieurs points ont été mis en évidence 
 
1- La collaboration entre les laïcs et les 
religieux du saint sacrement pour une même 
mission est quelque chose d’encore récent 
qui reste à élaborer : qu’attendent les 
religieux des laïcs ? quelle place ont les 
agrégés au sein de la congrégation ? Ces 
questions restent sans réponse pour le 
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moment. Peut-être pourrons-nous y réfléchir 
lors des prochaines journées provinciales à 
Colombier le 1er juin et à Lommel le 27 
juin ? 
2- Nous avons parlé du journal sss contact 
que nous aimerions recevoir. Il est un lien 
nécessaire entre les différentes fraternités 
de la Province, mais aussi entre le conseil 
Provincial et les fraternités/communautés. 
L’absence de traduction dans les 3 langues 
principales nous a semblé un obstacle à 
cette communion car chacun ne peut savoir 
ce qui se passe que dans son pays. Il 
faudrait chercher des volontaires pour 
traduire les articles afin que nous ayons 
tous le même journal dans notre propre 
langue. 
3- Certains d’entre nous ont parlé de leur 
désir de ne pas rester “en vase clos” au sein 
de notre fraternité, mais de s’ouvrir 
davantage pour faire connaître et partager 
notre amour de l’eucharistie.  
L’idée d’organiser une journée “porte 
ouverte” comme ce fut le cas il y a quelques 
années nous a paru intéressante. Mais 
avant tout, notre fraternité épaulée par celle 
de Décines/Grenoble va se concentrer sur 
l’organisation de la retraite annuelle en Mars 
qui sera prêchée par Mgr. Dubost. Cette 
retraite sera, elle aussi, l’occasion de faire 
connaître notre charisme.  
4- Afin de mieux rayonner, nous avons 
évoqué rapidement la possibilité de nous 
retrouver pour le 2 Août à La Mure, fête de 
saint Pierre-Julien Eymard.  
Malheureusement le temps nous a rattrapé 
et nous n’avons pu parler de tous les points 
du “plan de campagne”. Les pères de la 
communauté nous attendaient pour célébrer 
l’eucharistie, suivie d’un repas fraternel, 
moins spirituel, mais plus consistant. 
Père Eugène a ensuite rejoint nos frères et 
sœurs de Décines/Grenobles pour faire leur 
connaissance. 
 

Encore merci père Eugène pour votre visite. 
Nous espérons vous retrouver bien vite ! 
 
A Décines, Samedi 18 Janvier, l’après-
midi  
Denise pour la Fraternité de Décines 
 
 

Notre Frat Décines est composée de 10 
membres dont 2 agrégés, accompagnée par 
le Père Patrick SSS. 
Nous retenons quelques points forts qui 
vont nous permettre d’aller de l’avant. 
 

 
 
Le Père Eugène nous a demandé de 
réfléchir sur les questions suivantes : 
1. Dire ce que l’on attend des Pères du 
Saint Sacrement. 
2. Participer à une diffusion de réflexion 
de notre Frat sur un texte du Père Eymard. 
Participer à la réflexion de la Province sur 
l’avenir des Frats. 
3. Nous sommes heureux de l’initiative 
des deux journées provinciales en 2020 : le 
lundi 1er juin à Colombier et le samedi 27 
juin à Lommel. Nous participerons à la 
journée du 1° Juin à Colombier. 
4. Nous attendons sa proposition d’un 
texte du Père Eymard à méditer. Nous 
sommes convaincus que nous devons 
garder un lien avec les textes du Père 
Eymard qui nous offrent une spiritualité 
ouverte sur le monde de notre temps. 
5.  Denise propose d’être le porte-parole 
de l’équipe dans le comité de réflexion.  
Denise et Gaby Cardenti ont célébré leur 
engagement en même temps que Marie-
Louise et Bernard Melot ainsi que Solange 
Cangina, de Colombier. Ce lien est très 
important, et de ce fait, Denise sera aussi 
leur porte-parole au sein du comité de 
réflexion de la Province.  
 
Nous avons vécu ensuite un temps 
d’adoration à l’église St Pierre de Décines, 
puis nous avons partagé le repas chez 
Anne-Marie et Gérard, membres de la Frat. 
Encore tous nos remerciements au Père 
Eugène pour le partage enrichissant qui 
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nous ouvre des portes de la communication 
entre Frats eymardiennes. 
 
A Grenoble, Dimanche 19 Janvier  
Edith pour la Fraternité de Grenoble 
 
Une dizaine de membres de l’équipe 
MANNA et le Père Patrick ont accueilli le 
Père Eugène dans les locaux de la paroisse 
St Joseph. Patrick a présenté sa mission au 
sein de sa Paroisse St Joseph, Paroisse 
des jeunes adultes à Grenoble, évoquant 
ses multiples activités : écoute, 
accompagnement, pèlerinages, retraites, 
sacrements, prière, adoration, célébration 
quotidienne des Laudes et de l’Eucharistie, 
auprès de jeunes étudiants et jeunes 
professionnels dont certains ont des 
responsabilités pastorales dans cette 
paroisse. Une dizaine de membres de 
l’équipe MANNA et le Père Patrick ont 
accueilli le Père Eugène dans les locaux de 
la paroisse St Joseph.  
 

 
 
Patrick, religieux du saint Sacrement, 
accompagne aussi la fraternité des laïcs 
dans le cadre de MANNA. 
Cette fraternité Eucharistique est composée 
de personnes de différentes spiritualités : 
Salettin, Equipe Notre Dame, fraternité 
Charles de Foucaud, Sève, et’ engagés 
dans différentes paroisses du centre-ville de 
Grenoble de Grenoble. 
 
Ce qui nous rassemble est notre soif de 
vivre l’Eucharistie dans notre vie, 
d’approfondir l’Eucharistie et de la faire 
découvrir à d’autres. 

Avec les Pères Eugène, Patrick et des 
membres du groupe MANNA nous avons 
vécu un temps de partage sur le thème de 
« EUCHARISTIE ET RENCONTRE » 
Nous avons partagé à partir des 3 questions 
suivantes : 
- Une rencontre importante heureuse ou 
malheureuse vous a marqué 
Pourquoi et quels en sont les fruits ? 
- Dans les Evangiles Jésus fait beaucoup de 
rencontres. Laquelle avez- vous envie 
d’évoquer et pourquoi ?  
- Ceci est mon Corps…. Ceci est mon 
Sang … 
Comment cette invitation raisonne en vous ?  
Le partage de tous, laïcs et religieux a été 
riche. Il a été suivi d’un repas. 
L’après-midi nous avons fait un tour du 
centre-ville pour montrer au Père Eugène 
l’ex-grand Séminaire où le Père Eymard a 
vécu, les fondations moyenâgeuses de 
l’ancien Baptistère, la Cathédrale avec les 
statues du Père Eymard et du Curé d’Ars. 
Le soir nous avons participé en la basilique 
de Saint Joseph à la messe des jeunes 
concélébrée par Patrick, Eugène, et les 2 
prêtres confrères de Patrick sur cette 
paroisse. 
 
Lundi nous sommes montés à La Mure et 
nous avons rencontré la communauté, Les 
Pères Nino, Antoine et Thaddée et les 
laïques engagées Marie Thérèse et Thérèse 
et 2 autres laïques. 
Le soir se sont rencontrés chez nous les 
Pères Eugène, Patrick, Norbert et Armand 
tous religieux du saint sacrement. 
Avant de prendre son train le Père Eugène 
a visité la Basilique du Sacre Cœur.  
Nous avons été très heureux de la visite du 
Père Eugène ce qui nous a permis de faire 
pour nous tous plus ample connaissance.  
A la suite de ces rencontres, nos questions 
rejoignent celles posées par les autres 
groupes que le Père Eugène a rencontrés, 
insistant ce pendant sur l’importance d’une 
communication des religieux et des laïcs et 
sur l’intérêt qu’il y aurait de rencontrer les 
laïcs d’autres nationalités, dans la famille 
Eymardienne s’enrichissant les uns les 
autres. 
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A La Mure, Lundi 20 Janvier  
Pour l’Agrégation du Saint Sacrement de la 
paroisse Saint Pierre-Julien Eymard de La 
Mure, Marie-Thérèse Joubert et Thérèse 
Malone 
 
Nous rendons grâce pour la visite du père 
Eugène à La Mure. Sa présence a été une 
grande joie et a été bénéfique pour notre 
petit groupe d’agrégées. 
Ce que nous attendions du père Eugène, 
c’était d’avoir un regard extérieur et de nous 
éclairer, de nous conseiller. Il nous a 
écoutés, questionnés. Il a eu un bon esprit 
de discernement. 
L’Agrégation, constituée, pour le moment de 
deux membres, a connu quelques difficultés 
pour se mettre en route mais cette année, la 
communauté du Saint Sacrement s’est mise 
en chemin avec nous. Nous l’en remercions.   
Nous avons discerné, ensemble, quelques 
personnes qui pourraient se mettre en 
chemin et rejoindre l’Agrégation. Nous 
espérons que cela se fera. Laissons l’Esprit 
Saint discerner et souffler où il lui semblera 
bon ! 
Nous préparons régulièrement des 
adorations animées et avons des projets 
pour essayer de mieux faire connaître le 
père Eymard dans le diocèse et également 
l’Agrégation. Nous avons lancé des pistes, 
le travail reste à faire. 
Après notre rencontre, le Père Eugène a 
discuté également avec les membres du 
bureau de l’Association : Les amis du père 
Eymard en Matheysine, qui gèrent le Centre 
de spiritualité Saint Pierre-Julien Eymard, la 
maison Eymard, l’Exposition Saint Pierre-
Julien Eymard et la chapelle Saint Pierre-
Julien Eymard. 
Nous avons ensuite pris un repas partagé. 
L’après-midi, avec Brigitte Cassard, membre 
du bureau de l’Association, nous avons 
visité la Chapelle Saint Pierre-Julien Eymard 
pour, entre autres, présenter les nouveaux 
vitraux.  

 

M-T Joubert, p. Thaddée Mupapa, qui suit 
particulièrement l’Agrégation et T. Malone 
 
Reliquaire du père Eymard à la Chapelle 
 

 
 
 

Laatste nieuws uit Mozambique!!!! 
 

Hub Kuijpers, sss 
 

Heel de maand mei hebben we nog de 
avondklok met dezelfde maatregelen. 
 
In de Provincie Nampula, het dorp Netia, 
waar onze seminarist Jackson zijn familie 
heeft wonen (hijzelf studeert nu hier op 
afstand, met Wazai), zijn 12 huizen/hutten in 
brand gestoken en vlakbij, heeft men het 
huisje gemarkeerd van een familielid. Daar 
komt men nog terug!!!. In de buurt wonen 
ook Oswaldo en Delito met hun familie. De 
aanslagen in het Noorden, Cabo Delgado, 
komen dus langzaam naar het midden van 
het land. Erg zorgwekkend.    
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RETRAITE COLOMBIER MARS 
2020 

 

 

 

 

Retraite spirituelle, en silence 
« Avec Saint Irénée, 

Grandir dans l’unité et la paix 
Par l’Eucharistie » 

Dimanche 1° au Jeudi 5 Mars 2020 
 

Communauté du Saint Sacrement 
Cénacle St Joseph 
101 rue de la Tour 

69124 Colombier-Saugnieu 
 

La retraite de communauté s’est déroulée, 
en Français du 1° au 5 Mars 2020, pour les 
religieux du Saint Sacrement de la Province, 
pour les membres des Fraternités ou 
Agrégation du Saint Sacrement et les Laïcs 
en lien avec les communautés du Saint 
Sacrement. Elle a été animée par Mgr 
Dubost évêque administrateur du diocèse 
de Lyon. 
 
Le programme a permis un enseignement et 
un temps de retraite spirituelle avec Messe, 
temps d’Adoration et Vêpres. Trente-cinq 
personnes se sont rencontrées, en 
communion avec le Seigneur dans le 

silence. Une partie des participants, habitant 
près de la communauté de Colombier, a 
rejoint son domicile le soir. Une chambre 
était à la disposition de chacun pour un 
temps spirituel de solitude afin de compléter 
les temps de promenade dans le parc à une 
période de printemps quelque peu pluvieux. 

 

 

L’enseignement de Mgr Dubost « Avec 
Saint Irénée, grandir dans l’unité et la paix 
par l’Eucharistie » s’est échelonné du 
Dimanche 1° après-midi au Jeudi 5 à midi. 
Les conférences, pour la plupart, sont 
introduites par des textes bibliques et 
suivies d’une série de questions invitant à   
méditer la Parole et à faire le lien avec la 
situation dans laquelle chacun se trouve. 
 

 La conférence du Dimanche soir 
nous a rappelé qui était Saint Irénée, 
évêque du II° s, dans un monde païen, où 
1/60°seulement de la population était 
chrétienne. Irénée est un homme de Dieu, 
pour qui l’Ecriture est un fondement : la 
Bible est source de prière et source de 
l’action. Les questions portent sur la place 
de la Bible dans notre vie. 
 

 Le lundi 2 Mars la connaissance de 
Saint Irénée est développée selon deux 
sources : Tradition et Bible. Irénée, 
contemplatif de la Création, lutte contre les 
gnostiques qui croient en un démiurge. 
Dans la Création, l’homme a une place « à 
part » tout à l’image de Jésus. Les 
questions traitent de la collaboration de Dieu 
avec les hommes pour faire grandir le 
monde. 
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 L’après-midi, l’enseignement a 
abordé « Eucharistie et Saint Irénée » à 
partir des lectures sur la 1° lettre aux 
Corinthiens 11, 17-23 ; Luc 22, 15-20 ; 
Marc 14, 22-29 ; Mathieu 26,24-29. Parmi 
les questions, dans la réalité de notre 
expérience, faisons-nous un lien entre la 
messe et la réalité de la vie éternelle ? 
 

 Le mardi matin a conduit à 
approfondir le réalisme eucharistique chez 
Irénée, en lien avec l’Eglise avec pour 
soutien le chapitre 6 de St Jean. Le thème 
des questions est le lien entre l’Eucharistie, 
la Création et l’Eglise. 
 

 L’après-midi, à partir de la lettre aux 
Colossiens 1, 14-23 Irénée parle du plan 
de Dieu dans lequel l’Eucharistie est pour la 
vie entière. Pour Irénée, Dieu a créé le 
monde pour l’homme. Une seule question : 
croyons-nous que l’Economie* de Dieu est 
de faire de nous, ses amis ? 
*Economie : gestion de la maison 
(étymologie grecque) 
 

 Le mercredi matin, à partir de ST 
Jean 17, 12-23 Irénée montre le lien entre 
Jésus et le monde, un énorme appel à 
l’unité. Les questions proposent de réfléchir 
à ce qu’apporte l’Eucharistie à l’Unité de 
l’Eglise. 

 L’après-midi, la Genèse 32, 23-33 et 
St Jean 1, 9-18 la conception d’Irénée est 
fondée sur la prophétie de la Création ; 
l’Eucharistie, comme pain de route pour 
grandir. Les questions portent sur La 
définition du plan de Dieu : estimons-nous 
que l’humanité grandît spirituellement au 
cours de l’Histoire ?  
 

 Le Jeudi matin, avec la 1° lettre aux 
Corinthiens 12, 12-30, Irénée affirme que 
Dieu n’a pas besoin de nous : Il veut nous 
aimer et nous rencontre gratuitement : 
l’Eucharistie est une transformation 
spirituelle intérieure qui agit sur le concret 
de la vie.  
La retraite s’est achevée par la célébration 
de la Messe suivie d’un repas le Jeudi à 
midi, autour d’une grande table, temps 
convivial au cours duquel chacun a pu 
échanger avec ses voisins.  

 

 

 

      

Chacun a pu repartir enrichi de 
l’enseignement de Mgr. Dubost, avec des 
textes à s’approprier et des questions 
fondamentales pour une méditation qui 
permet de grandir dans l’unité et la paix par 
l’Eucharistie. La 4° prière eucharistique 
exprime en français courant ce que pense 
Irénée, et l’on peut dire, avec lui, que 
l’Eucharistie fait entrer dans la Vraie Vie.   
 
Denise Cardenti, Frat Décines et membre 
du Comité SSS. 

 
TER OVERWEGING IN DEZE 

CORANATIJDEN…… 

 
De coronacrisis is hét moment voor de 
Kerk om te veranderen. 
 
De Kerk kan een immuunsysteem creëren 
tegen de kwaadaardige virussen van angst 
en populisme. De Kerk zou, zoals paus 
Franciscus bepleit, een veldhospitaal 
moeten zijn. De paus bedoelt hiermee te 
zeggen dat de Kerk niet geïsoleerd moet 
blijven van de wereld, maar buiten zijn 
grenzen moet treden. Ze zou hulp moeten 
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bieden aan mensen die fysiek, mentaal en 
spiritueel getroffen zijn. Daarmee kan de 
Kerk boete doen voor de verwondingen die 
door haar eigen vertegenwoordigers aan de 
meest weerlozen zijn toegebracht… 
 
Als de Kerk als veldhospitaal moet 
functioneren, dan moet het natuurlijk 
gezondheidszorg, sociale en liefdadige zorg 
bieden. Maar om een goed hospitaal te zijn, 
moet de Kerk ook andere taken vervullen. 
Ze heeft een diagnosticerende rol te 
vervullen (het wijzen op ‘de tekenen van de 
tijd’), een preventieve rol (het creëren van 
een ‘immuunsysteem’ in een maatschappij 
waarin de kwaadaardige virussen van angst, 
haat, populisme en nationalisme 
wijdverbreid zijn) en een herstellende rol 
(het helpen verwerken van trauma’s door 
middel van vergeving). 
 
Het is tijd om de diepgaande implicaties van 
de klap die onze wereld hier heeft 
opgelopen te onderzoeken. Het 
onvermijdelijke proces van mondialisering 
lijkt zijn top te hebben bereikt: de 
kwetsbaarheid van een mondiale wereld is 
duidelijk zichtbaar. Welke uitdaging brengt 
deze situatie mee voor het christendom, de 
Kerk, één van de eerste ‘mondiale 
spelers’…? 
 

 
 
De taal van God begrijpen, zoals die 
zichtbaar wordt in de gebeurtenissen van 
onze wereld, vraagt om (kunst van de) 
onderscheiding der geesten. In tijden van 
rampen zie ik God niet als slechtgeluimde 
regisseur die zich comfortabel in de 
coulissen heeft teruggetrokken terwijl de 

gebeurtenissen in de wereld zich voltrekken. 
In plaats daarvan die ik Hem als een bron 
van kracht, die zichtbaar wordt in mensen 
die solidariteit en opofferingsgezindheid 
tonen…God is nederige en discrete liefde… 
Ik kan het niet helpen om me af te vragen of 
deze tijd van lege en gesloten kerken, niet 
een soort waarschuwend visioen is van wat 
ons in de nabije toekomst te wachten staat: 
dit is hoe het er over enkele jaren in een 
groot deel van onze wereld zou kunnen 
uitzien…. Misschien staan de lege 
kerkgebouwen wel symbool voor de leegte 
in onze Kerken. Als de Kerk geen serieuze 
poging waagt om de wereld een compleet 
ander gezicht van het christendom te laten 
zien, zal leegte de toekomst van de Kerk 
zijn. We hebben ons te veel bezig gehouden 
met het bekeren van ‘de wereld’ en minder 
met het bekeren van onszelf. Dat bekeren 
betekent niet simpelweg ‘onszelf 
verbeteren’, maar een radicale verandering 
van een statisch ‘christen-zijn’ in een 
dynamische ‘christen worden’…Wellicht kan 
ook nu de herontdekking van de 
contemplatie de wegen naar nieuwe 
hervormingen vrijmaken. 
 
Misschien zouden we de huidige onthouding 
van kerkelijke vieringen en het functioneren 
van de Kerk, als ‘kairos’ moeten zien: een 
kans om tot stilstand te komen en tot een 
diepgaande reflectie vóór God en met God.  
Ik ben er zeker van dat de tijd gekomen is 
om te ontdekken hoe we het pad van de 
hervorming kunnen verder bewandelen. Dat 
betekent niet dat we moeten proberen terug 
te keren naar een wereld die niet meer 
bestaat, of dat we ons vertrouwen stellen op 
hervormingen in de structuur van de Kerk. 
Het betekent: een wending naar het hart van 
het Evangelie, de diepte in. 
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We kunnen de huidige tijd, met zijn lege en 
stille kerken, simpel beschouwen als een 
tijdelijke maatregel die we snel weer zullen 
vergeten. Maar we kunnen deze tijd ook 
omarmen als kairos, als het juiste moment 
voor verandering, om ‘het diepere water op 
te zoeken’, om te zoeken naar een nieuwe 
identiteit voor het christendom in een wereld 
die voor onze ogen radicaal verandert. De 
huidige pandemie is zeer zeker niet de 
enige mondiale dreiging waar onze wereld 
nu en in de toekomst mee te maken zal 
krijgen. 
 
Laten we deze Paastijd zien als een oproep 
om Christus opnieuw te zoeken. Laten we 
de levende niet zoeken onder de doden.  
Laten we hem moedig en vasthoudend 
zoeken en niet in de war raken als hij ons 
als een vreemde voorkomt. We zullen hem 
herkennen aan zijn wonden, aan zijn stem, 
wanneer hij tot ons spreekt, in de geest die 
vrede brengt en angst verjaagt.      
(In “Trouw”, 8 april 2020) 
 
Tomás Halik, Tsjechisch priester, een van 
de meeste toonaangevende rooms-
katholieke denkers van het moment, 
vermaard hoogleraar. 

 
DE KUNST VAN HET WAARDIG 
VIEREN VAN DE LITURGIE 
  

Ars celebrandi (21) 

 
Liturgische spiritualiteit 
 
In de liturgie, in het bijzonder die van de 
sacramentele vieringen, wordt ons het kader 
gegeven voor de Godsontmoeting. Deze 

ontmoeting heeft primair een kerkelijk 
karakter, omdat God een verbond gesloten 
heeft met het volk van het nieuwe verbond, 
de Kerk, waarvan Christus zelf het hoofd is. 
Hij heeft dat verbond niet gesloten met de 
individuele leden van de Kerk afzonderlijk.  
Dit onderstreept dat liturgie ook kerkelijk 
gebonden is. Wel vindt binnen dit 
verbondsvolk door de bemiddeling van 
Christus de persoonlijke aanraking van en 
met God plaats. Dit bepaalt ook de opbouw 
van de liturgie. 
 
Het Sacrament ontstaat na de 
heilsverkondiging in Schriftlezingen en 
homilie door het gebed van de Kerk over de 
materie, die vervolgens aan de individuele 
gelovige wordt toebedeeld, wanneer deze 
het Sacrament ontvangt. In de liturgie 
komen zo het persoonlijke en het 
gemeenschappelijke samen.  
 

 
 
De opbouw van de sacramentele liturgische 
vieringen maakt duidelijk dat de liturgie een 
dialogaal karakter heeft, waarbij God het 
eerste woord heeft. Dit komt al direct tot 
uiting aan het begin van de viering, wanneer 
na de openingszang begonnen wordt met 
het kruisteken en de aan de Bijbel ontleende 
groet. Pas daarna volgt het menselijke 
woord ter inleiding op de viering. De daarop 
volgende liturgie van het woord, die zoals 
het woord liturgie al aangeeft, een lofprijzing 
van God wil zijn, maakt duidelijk dat Gods 
spreken tot ons in de heilige Schrift en de 
homilie voorop staat, eerst daarna 
antwoorden wij met het lof prijzende 
dankgebed, waarin wij ons de wonderbare 
daden van God herinneren om zo God 
eraan te herinneren dat Hij altijd getrouw is 
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en wij in de aanroeping van zijn Geest tot 
uitdrukking brengen dat wij geloven dat zijn 
trouw ook nu weer heilzaam zal zijn voor 
ieder van ons. 
 
Liturgische spiritualiteit is echter niet 
hetzelfde als persoonlijke vroomheid, al 
wordt deze niet uitgesloten. Bij vroomheid 
kan men blijven hangen in infantiliteit 
waardoor de wederkerigheid van het 
dialogale ontbreekt.   
Liturgische spiritualiteit is eerder te typeren 
als een vreze des Heren, een van de zeven 
gaven van de Heilige Geest, die tot ons 
gekomen is in het Sacrament van het 
vormsel als be-zegel-ing van het doopsel. 
Over de vreze des Heren vertelde de 
franciscaan Theo Zweerman in zijn 
afscheidscollege dat het hem was 
opgevallen ‘dat de vreze des Heren’ bij 
Franciscus van Assisi niet uitsluitend 
bestaat uit het gevoel van eerbied dat wij 
ten aanzien van God of Christus hebben, 
maar dat het omgekeerde evengoed waar 
is. De ‘vreze des Heren’ is ook de 
terughoudendheid, de gereserveerdheid, de 
eerbiedige vrees die de Heer zelf ten 
aanzien van ons, zijn schepselen, ervaart.  
De genitief achter het woord vrees slaat dus 
niet op het voorwerp maar op het onderwerp 
van de vrees. Een verbazende omkering 
toch! Omschakeling van de blik, fijnzinnig 
luisteren naar de overkant, verwezenlijking 
van een vreemde wederkerigheid aan het 
eind van een lange zoektocht naar God… 
De vrees die ik tegenover Hem ervaar, blijkt 
ten langen leste op een geheimzinnige 
manier bijgehaald te worden door Gods 
eigen terughoudendheid, zijn oneindige 
vrees, met al de zachtmoedigheid en 
tederheid de ze nauwelijks verhult… 
 
 
De eigen kracht van het ritueel 
 
Ofschoon er veel afhangt van de wijze 
waarop de liturgie gevierd wordt, toch bezit 
het liturgische ritueel een eigen kracht, op 
grond waarvan het ritueel ook herhaalbaar 
is: het biedt immers een vastomlijnd kader, 
waarbinnen de afwisseling in zang en gebed 
het eigene van die dag, die zondag, die 
feestdag bepaalt. Zoals elk ritueel kent dan 

ook het liturgisch ritueel zijn eigen 
wetmatigheden vanwege de onderling goed 
op elkaar afgestemde opbouw, ordening of 
samenspel van de verschillende elementen 
in de orde van dienst. Daarin vormen de 
symbolen en de riten, de gebaren en de 
handelingen, de woorden en de gezangen 
één geheel en ontstaat er een 
samenhangende structuur. Deze structuur 
wil een garantie zijn dat het gestelde doel, 
het verhoopte resultaat, namelijk de 
communicatie of ontmoeting met God, tot 
stand gebracht wordt. Dit zal echter alleen 
maar kunnen gebeuren wanneer het ritueel 
volledig en correct, met aandacht en in alle 
rust en ook met waardigheid verricht wordt 
volgens de door de Kerk gegeven richtlijnen 
in de rubrieken. 
 

 
 
Correct ritueel handelen is echter niet 
juridisch af te dwingen en moet op die 
manier ook niet afgedwongen worden, zoals 
gesuggereerd wordt door de erg negatief 
geformuleerde instructief van de 
Congregatie voor de Eredienst en de 
Regeling van de sacramenten, 
Redemptionis sacramentum. Dat juridische 
staat immers haaks op de vanzelfsprekende 
kracht die eigen is aan een goed ritueel.  
Een juridische benadering leidt tot 
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formalisme en rubricisme, waarvan, de 
liturgische vernieuwing afstand heeft willen 
nemen. Alleen de overtuiging en het inzicht 
in wat liturgie is en wat zij tot stand wil 
brengen, zal garant staat voor een goede 
ars celebrandi. 
 
In zaken die niet het geloof of het welzijn 
van heel de gemeenschap raken, wenst de 
Kerk niet een starre gelijkvormigheid op te 
leggen, ook niet in de liturgie. Integendeel, 
zij heeft eerbied en zorg voor de 
geestesgaven die de onderscheiden 
stammen en volkeren sieren. Al wat in de 
zegen van de volkeren niet onverbrekelijk 
met bijgeloof en dwaling vervlochten is, 
beoordeelt zij met welwillendheid en houdt 
zij voor zover die van haar afhangt, 
ongeschonden in ere, ja, soms laat zij het in 
de liturgie zelf toe, mits het niet en de 
beginselen van de ware en echte liturgische 
geest verenigbaar is. 
(Constitutie over de heilige liturgie, nr.37) 
 
 

L’ART DE CELEBRER   
 
L’ART DE CELEBRER (21) 
 
C’est après la guerre de 39-45 que le chant 
de l’assemblée retrouve progressivement sa 
place dans la liturgie. Le passage à des 
assemblées vraiment chantantes est dû au 
travail dévoué et exigeant de ceux que l’on 
a d’abord appelés « meneurs de chant », 
puis « animateurs de chants » et qu’il faut, 
ici, féliciter avant de redéfinir leur fonction. 
 
Une situation qui change 
 
A partir du moment où les assemblées se 
sont mises à chanter dans les églises, on 
aurait pu croire que le rôle de l’animateur de 
chants allait diminuer. On a vu, au contraire, 
cet acteur de la célébration, non seulement 
se maintenir, mais s’imposer partout, quasi 
institutionnellement. 
 
Force-nous est donc aujourd’hui d’amorcer 
une réforme du statut et du rôle de 
l’animateur de chants dans les célébrations.  
C’est une opération que l’on sait délicate, 
car il est toujours difficile de bousculer des 

situations établies, surtout si elles le furent 
avec tant de bonne volonté, mais c’est une 
opération nécessaire et même urgente.  
Donnons-lui quelques orientations après 
avoir rappelé ce premier principe de base : 
l’animateur est au service de l’assemblée 
dans le respect du rituel. 
 
Une voix 
 
En réalité, l’assemblée a besoin d’une 
bonne voix plus que d’une gestique 
d’animation, d’autant que cette gestique – il 
faut le reconnaître – est souvent malhabile, 
donc tout à fait inefficace et inutile, sinon 
parasitaire. 
 
Une voix ? Oui, une voix juste, timbrée, 
posée, adaptée à l’action liturgique. Une 
voix pour lancer un refrain bref que toute 
l’assemblée reprendra d’autant mieux qu’il 
aura d’abord été clairement et joliment 
lancé. Une voix pour entonner un chant 
auquel toute l’assemblée se joindra. Une 
voix pour chanter un couplet de telle 
manière que l’assemblée ait envie de 
répondre par le refrain. 
 
Et voici l’animateur devenu chantre. Par sa 
voix, il invite l’assemblée à chanter. 
Précisons que cette voix peut aussi chanter 
avec l’assemblée, mais évidemment hors 
minor, car, contrairement à ce qui se dit 
souvent, chanter dans le micro est le plus 
sûr moyen d’empêcher l’assemblée de 
chanter, ce qui serait un comble. En effet, 
une voix chantant au micro remplit à elle 
seule toute l’église. L’assemblée n’a même 
plus envie de chanter : on lui a pris sa 
place ! 
 
 
Une économie de gestes 
 
Le deuxième principe d’animation, dont 
l’application est urgente, est l’économie de 
gestes. Les animateurs « dirigent » trop et 
font trop de gestes. 
 
La célébration est ponctuée de brèves 
interventions chantées par l’assemblée qu’il 
est absolument inutile de diriger. Elles 
structurent la liturgie et fonctionnent d’elles-

Opmerking [E2]:  
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mêmes sans avoir besoin d’un seul geste, 
même de départ : c’est le cas, non 
seulement des « Amen », « Et avec votre 
esprit » ou « Alléluia », mais aussi des 
refrains de préparation péntentntielle, de 
psaumes ou de prière universelle. 
 
Quant aux chants plus conséquents : chant 
d’ouverture, Gloire à Dieu, Sanctus, 
Anamnèse, Agnus, chant de communion, ils 
ont tout au plus besoin d’un geste de départ 
(mais un vrai !), d’un geste de relance à une 
nouvelle phrase et, éventuellement, mais ce 
n’est pas systématique, d’un petit geste 
d’entretien qui indique discrètement la 
pulsation. On sera loin, d’une continuelle et 
uniforme agitation de bras dont il faut bien 
dire qu’elle est souvent disgracieuse, voire 
inutile. Et voici alors, l’animateur devenu 
incitateur. Par son geste, il invite 
l’assemblée à chanter. 
 
Dans un tout 
 
Un chant et, à plus forte raison, un refrain 
bref, s’inscrit fans une célébration qui a un 
rythme. Il doit par sa fonction et par la forme 
qu’il présente, servir ce grand rythme 
célébratoire. Tout n’est pas pareil : un 
Sanctus n’est pas un refrain de prière 
universelle, une litanie n’est pas un hymne.  
Il revient donc à l’animateur-incitateur de 
conduire la succession des divers actes de 
chants en en manifestant les différences.  
Comment ? 
 
S’il ne dirige pas tout (par exemple, pas les 
petits refrains), c’est que l’assemblée est 
capable de faire d’elle-même les 
interventions chantées brèves et sans grand 
développement mélodique ; ce peut être le 
contraire dans une hymne d’entrée ou 
d’action de grâce. 
 
S’il ne dirige pas, il n’est au pupitre avec 
micro : il s’efface et montre là que ce ne 
sont pas son chant et sa place qui sont 
premiers, mais le chant et la place de 
l’assemblée au service de laquelle il 
intervient, et seulement lorsque c’est 
indispensable. 
 

En prenant des attitudes plus justes, il peut 
aider l’assemblée à entrer dans l’action 
liturgique. Si, par exemple, il chante et fait 
chanter « Seigneur, prends pitié » sans 
diriger le chant, mais en étant tourné 
comme l‘assemblée, vers le crucifix et 
l’autel, il fait mieux vivre le mystère de cette 
prière. 
Voici donc toute une série importante de 
points à réformer. Le mieux est alors de 
réunir les animateurs de chants d’une 
paroisse ou d’un secteur et d’en discuter 
pour décider ce qu’il est possible d’améliorer 
dans un premier temps. 
 

NIEUWS VAN HET CPS 
 

 
 

Nieuws van het Centrum voor 

Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen (NL)  
 

De Kerk blijft ook nu missionair! 

Op dit moment ervaren we allemaal de 

kwetsbaarheid van het leven. Voor velen wordt 

het leven stilgezet, anderen moeten nu juist vol 

aan de bak. In onze parochies zijn er geen 

vieringen en alle bijeenkomsten zijn afgelast. 

Ook de grote conferentie ‘De missionaire 

parochie – Als God renoveert’, is vanwege het 

coronavirus helaas uitgesteld naar 5 en 6 

november 2020, in Oudenbosch. 

Hoe beleven we in deze tijd ons geloof, ook als 

parochie? Gaat het hele verhaal van 

parochievernieuwing pas verder als het 

coronavirus is ingedamd? Of biedt deze tijd een 

uitnodiging aan ons om juist hier en nu kerk te 

zijn? 
 

Als CPS proberen we parochies nu op 

verschillende manieren te ondersteunen!  

De eerste vragen voor online inleidingen komen 

nu binnen, bijvoorbeeld van het bisdom 

Rotterdam. Ook als CPS zijn we aan het 

onderzoeken wat van ons aanbod we de 

komende tijd online, bijvoorbeeld via Zoom 

kunnen aanbieden. In het Verenigd Koninkrijk 
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zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met 

zogenaamde webinars voor parochies. 
 

 
Gelukkig bestaat ons werk voor een deel ook uit 

het schrijven van artikelen (bijv. op de website 

van www.geloventhuis.nl ) of voor het blad 

Communio.  

 

Daarnaast proberen we contacten te 

onderhouden met pastorale beroepskrachten en 

vrijwilligers door te bellen, via onze nieuwsbrief 

en social media. We proberen parochies attent te 

maken op de kansen die er nu liggen! Het valt 

ons op dat parochies deze tijd heel verschillend 

beleven. Bij sommige parochies staat alles stil, 

andere parochies grijpen deze kans aan om te 

groeien als team, om aanwezig te zijn waar er 

hulp nodig is en om hun digitale communicatie 

te verbeteren.  

Veel parochies zorgen voor ruimere 

openingstijden van hun kerken. Ook het aantal 

plaatsen waar eucharistische aanbidding wordt 

aangeboden, lijkt voorzichtig te groeien in deze 

tijd waar geen publieke vieringen mogelijk zijn.  

 

Nu de vieringen en catechetische bijeenkomsten 

niet kunnen doorgaan, verschuift de Kerk meer 

naar het leven zelf: “De parochie is de Kerk zelf 

die leeft temidden van de huizen van haar zonen 

en dochters” (naar Paus Johannes Paulus II, 

Christifidelis Laici, 26 en ook paus Franciscus, Evangelii 

Gaudium, 28). Dat is wat we nu zien gebeuren. 

Laten we bidden dat wij persoonlijk en ook 

parochies deze tijd mogen gebruiken om te 

groeien in liefde tot God en onze naaste. 

 

Op de hoogte blijven?  

Met name voor de actuele stand van zaken, zie 

hiervoor de website van het CPS met de daarbij 

behorende Facebookpagina en Twitter account: 

www.parochiespiritualiteit.org 

 
NIEUWS VAN HET I.C.E.W. 
 

Moeilijk nieuws te brengen als er geen is! 
 

Door de maatregelingen genomen door de 
Belgische overheid naar aanleiding van het 
uitbreken van het corona virus, waren wij 
genoodzaakt al onze aankomende 
activiteiten te annuleren! 
 

Dit omvatten onze gebedsnamiddag die op 
4 plaatsen zouden plaatsvinden en onze 
jaarlijkse bedevaart naar Banneux op 11 juni 
a.s. waar zo’n 1000 mensen aanwezig 
zouden zijn. 
 

 
 
Een zware klap voor onze organisatie 

want de bedevaart op Sacramentsdag is het 
hoogfeest van de Congregatie en voor onze 
leden van de gebedsgroepen. 
 

Alles was geregeld. Het draaiboek was 
klaar en een nieuw koor stond te trappelen 
om de vieringen op te luisteren. De bussen 
waren ook al besteld en de folders en 
affiches lagen klaar om verstuurd te 
worden en zo konden de inschrijvingen 
beginnen. 

http://www.geloventhuis.nl/
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Het voelt zo raar aan. Normaal is dit de 
drukste tijd van het jaar…. 
 

Maar het belangrijkste is toch dat 
iedereen gezond en wel is en we deze 
moeilijke periode goed doorkomen 

zodat we volgend jaar met veel vreugde  
Sacramentsdag met velen kunnen vieren! 
 

Elly en Veerle wensen jullie allen een goede 
gezondheid toe en mensen die je liefdevol, 
maar toch op 1,5 meter afstand, omringen! 

 

 
 

Goede moed en hou vol!!! 
 

Denk vanavond, voor je in slaap valt, 
aan de tijd waarin we opnieuw 
de straat op zullen gaan. 
 

Wanneer we weer mogen knuffelen, 
wanneer het samen winkelen 
opnieuw een feest zal zijn. 
 

Laat ons denken aan de tijd 
waarin de koffies weer zullen gedronken 
worden in de cafés, 
aan het gezellig babbelen, 
aan de foto’s van ons, dicht bij elkaar. 
 

Laat ons denken aan de tijd 
waarin dit allemaal 
een herinnering zal zijn, 
wanneer ‘de normale gang van zaken’ 
een onverwacht en 
mooi geschenk zal blijken te zijn. 
 

We zullen genieten van alles 
wat ons voordien futiel leek. 
Elke seconde zal kostbaar zijn. 
 

Zwemmen in zee, een zonsondergang 
in de late uren, toasten en lachen. 
We zúllen opnieuw samen lachen. 
 
Kracht en moed aan iedereen! 
 
                        Naar Paus Franciscus 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


