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Medebroeders, 
In het januarinummer van dit jaar wenste ik 
u allen ‘zegen en alle goeds voor een 
gezond 2020!’ Wie had toen kunnen denken 
(zelfs de ‘waarzeggers’ niet) dat sinds  

 
vrijdag 13 maart onze wereld en onze 
manier van leven en omgaan met elkaar er 
geheel anders zou gaan uitzien. Het begon 
op een vrijdag en nog wel de 13de … 
Wie had toen durven voorspellen dat de 
Veertigdagentijd, die pas begonnen was, 
veel langer zou gaan duren? Wie had 
durven denken dat we de vieringen van de 
Goede Week, Pasen, Pinksteren, 
Sacramentsdag…. in lege kerken zouden 
moeten vieren? 
 

“Blijf in uw kot” werd de slogan voor de 
volgende drie maanden, al heeft men daar 
nu aan toegevoegd “…en doe niet te zot….” 
 

Onze confraters in Italië en dan in het 
bijzonder in Ponteranica, hebben aan den 
lijve ondervonden wat zo’n klein onooglijk 
virus kan aanrichten. 
Voor zover ik weet is onze Provincie (tot op 
vandaag althans) gespaard gebleven van 
besmettingen. Deo Gratias!! 
 

Het is ook voor ieder van ons een bizarre 
tijd geweest: geen publieke vieringen, geen 
homilies voor te bereiden, geen doopsel-, 
eerste communie- of vormselvieringen, geen 
bezoeken, geen vergaderingen… Plots een 
oceaan van vrije tijd! Ik hoop dat ieder van 
ons deze ‘lege tijd’ zo zinvol mogelijk heeft 
weten in te vullen, met meer gebed en 
bezinning, lectuur, cultuur, fiets- en 
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wandeltochten. Dan is het geen verloren tijd 
geweest. 
 

Ik hoop ook dat ieder niet alleen goed voor 
zichzelf maar vooral ook voor anderen 
bezorgd is geweest. Ik denk dan bijzonder 
aan al die mensen die maandenlang van elk 
fysiek contact verstoken zijn gebleven, op 
een appartementje, in een rust- of 
verzorgingstehuis. Men zegt wel eens dat 
eenzaamheid even dodelijk is als covid 19. 
Geen samenkomsten, dat betekende voor 
ons ook geen vergaderingen van het 
Provinciaal bestuur, geen provincie dag 
(met leken dit jaar), geen 
overstenontmoeting… 
Gelukkig is er de telefoon, de elektrische 
post en de sociale media, is er skype en 
chatten, Zoom en Messenger…. Maar het is 
toch niet dàt! We hopen vanaf september 
het gewone ritme te mogen/kunnen 
hervatten en dat de provinciale retraite (19-
24 oktober) alleszins kan doorgaan. 
 

 
 

Corona heeft er schuld aan dat het 50-jarig 
professiefeest van Pater Bert Janssen en 
van Jean-Claude Cuennet, alsook het 
gouden priesterjubileum van Pater Hub in 
Mozambique en het diamantenpriesterfeest 
van Frans van de Bosch in Nijmegen en 
Remi Goossens in Lommel in alle eenvoud 
en in beperkte kring zijn gevierd. Wat niet 
wil zeggen dat we de jubilarissen niet van 
harte gelukwensen en hen danken voor 
zovele jaren inzet als kloosterling en 
priester. 
 

Nu de ‘echte grote vakantie’ voor de deur 
staat, wens ik u allen een deugddoende en 
zalige vakantietijd toe, opdat we in 
september met goede moed en frisse 
ideeën aan een nieuw werkjaar kunnen 
beginnen.     
 

Van harte!                                                                                                                                       

DERNIERES NOUVELLES / 

NACHRICHTEN  /  NOTICIA / NIEUWSJES 

Op vrijdag 8 mei (een vrijdag) heeft Pater 
Henk Kuijs zijn ‘goede heup’ gebroken. Na 
een revalidatieperiode is hij weer thuis. 
“Voortaan voorzichtig zijn, Henk en goede 
moed!” 

  ******* 
Pater Omer Termote ligt al vele weken in 
het ziekenhuis. Men zoekt nog steeds… 
“Hou moed, Omer en kom maar snel naar 
huis!” 

  ******* 
Op 10 mei sprak Iris Maas in Amsterdam 
haar belofte uit als associé. “Welkom in 
onze eymardiaanse familie, Iris!” 

  ****** 
Broeder Guido is aan beide ogen 
geopereerd. Meer dan ooit “ziet hij het wel 
zitten…” 

  ******* 
Pater Jef Willems is tot overste benoemd 
van de communauteit van Yaoundé 
(Kameroen). Proficiat, Jef. 
 

 

  ******* 
Père Aimé Porret komt, na 50 jaar Afrika, 
weldra definitief naar zijn vaderland terug, 
“Welkom thuis, Aimé!” 

  ******* 
Vanaf 1 september zal Père Nobert Pagnier 
deel uitmaken van de communiteit van 
Colombier. “Wees welkom, Norbert.” 

       *******            
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AD MULTOS ANNOS 
 
Juillet 
01 Fr. Arlindo (Maputo) 
10    Frans Weersink (Nijmegen) 
14    Siegfried Neubrand (Retzstadt) 
17    Patricio Mateus (La Mure) 
25    Jim Schilder (Brussel) 
30    Pierre Duvillaret (Paris) 
 Remy Forrestier (Colombier) 
 
Augustus 
09 Carlitos Tinteiro (Maputo) 
15 Joseph Din Döng Sach (Paris) 
18 Fritz Schaub (Düren) 
 Otto Wagner (Düren) 
22 Maurits Gijsbrechts (Lommel)  
26 Jef Willems (Kameroen) 
27 Yves Malaquin (Paris) 
31 Zacarias Lemos Cardoso (Maputo) 
 
 
JUBILEA 
17 juli   Remi Goossens         

           60 jaar priester 
20 juillet Ernest Beutler       

           40 jaar priester 
24 juli  Frans van den Bosch    

           60 jaar priester 
9 augustus Hans van Schijndel    

           40 jaar priester 
 

P R O F I C I A T 
 
 

 

LE MOT DU PROVINCIAL 
 
Chers Confrères, 
Dans le numéro de janvier de cette année, 
je vous souhaitais à tous « une année bénie 
et toute bonne » pour une heureuse année 
2020. Qui aurait pu alors penser (même les 
diseuses de bonne aventure) que depuis le 
13 mars, notre monde et notre manière de 
vivre et de côtoyer les autres se 
présenteraient tout-à-fait autrement ? Cela 
commença un vendredi, et encore bien un 
13 ! 
 

Qui aurait alors parié que le Carême, à 
peine commencé, serait bien plus long ? Qui 
aurait osé penser que les Jours Saints, 
Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu … seraient 
fêtés dans des églises vides ? 
 

« Restez chez vous » devint le slogan pour 
les trois mois suivants, et souvent on 
ajoutait « Et ne faites pas les fous ». 
 

Nos confrères d’Italie, et en particulier ceux 
de Ponteranica, ont dû expérimenter ce 
qu’un si petit virus peut occasionner. 
 

Pour autant que je sache, notre Province a 
été épargnée (jusqu’à présent) des 
infections. Dieu soit loué ! 
 

Pour chacun de nous, ce fut un temps 
bizarre : pas de célébrations publiques, pas 
de préparation d’homélie, pas de baptêmes, 
ni de premières communions, ni de 
professions de foi, ni de confirmations, pas 
de visites, pas de réunions ! Subitement, un 
océan de temps libre ! J’espère que chacun 
de nous a pu utiliser ce temps libre en 
plein : plus de prière, plus de méditation, de 
lecture, de culture, de promenades en vélo 
ou à pied … Et que ce ne fut donc pas du 
temps perdu … 
 

J’espère que chacun n’a pas seulement fait 
attention à soi, mais aussi aux autres. Je 
pense particulièrement à ceux qui ont 
manqué, de longs mois, des contacts 
physiques : dans les petits appartements, 
les maisons de soins ou de repos … On dit 
bien parfois que la solitude était aussi 
mortelle que le covid-19.  
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Pas de réunions, cela dit pour nous aucune 
rencontre du Conseil provincial, pas de 
journée provinciale (prévue avec des laïcs 
cette année), pas de rencontre avec les 
supérieurs … 
 

Heureusement : le téléphone, internet et les 
médias sociaux, skype et mails, zoom et 
Messenger … mais ce n’est pas tout ! Nous 
espérons reprendre dès septembre le 
rythme normal, et que la retraite provinciale 
(19-24 octobre) pourra avoir lieu. 
 

Corona a été la cause de ce que le 50e 
anniversaire de profession de Bert Janssen 
n’a pu être fêté, de même que pour Jean-
Claude Cuennet, Hub au Mozambique et le 
jubilé de diamant de Frans van den Bosch à 
Nimègue, et celui de Remi Goossens à 
Lommel : fêtes toute simples et en cercles 
restreints. Ce qui ne veut pas dire que nos 
confrères jubilaires n’ont pas été 
chaleureusement félicités et remerciés pour 
ces nombreuses années d’engagement 
religieux et sacerdotal. 
 

Alors que de « vraies grandes vacances » 
sont à nos portes, je vous souhaite à tous 
un temps de vacances bienfaisantes et 
saintes, pour reprendre en septembre, 
pleins de courage et d’idées neuves, une 
nouvelle année pastorale. 
 

De tout cœur ! 
 
DERNIERES NOUVELLES  / 
NACHRICHTEN  /  NOTICIA / NIEUWSJES 
 

Le vendredi 8 mai (encore un vendredi !), le 
Père Henk Kuijs s’est cassé une hanche. 
Après un temps de révalidation, il est de 
nouveau à la maison … ‘Sois, Henk, bien 
prudent, maintenant, et bon courage …’ 
 
Le Père Omer Termote git depuis plusieurs 
mois à l’hôpital. On est encore en train de 
chercher … ‘Courage, Omer, et reviens vite 
à la maison !’ 

 

Le 10 mai, Iris Maas, à Amsterdam, a 
prononcé les vœux d’Associée. ‘Bienvenue 
dans la famille eymardienne, Iris !’ 
 
Le Frère Guido a été opéré aux deux yeux. 
Mieux que jamais ‘il garde ‘bon œil’ …’ 
 
Le Père Jef Willems a été nommé supérieur 
de la maison de Yaoundé au Cameroun. 
‘Félicitations, Jef !’ 
 
Le Père Aimé Porret, après 50 ans 
d’Afrique, retournera définitivement en 
France. ‘Bienvenue, Aimé !’ 
 
Dès le 1er septembre, le Père Norbert 
Pagnier fera partie de la maison de 
Colombier. ‘Bienvenue aussi, Norbert !’ 

 
VORWORT PROVINZIAL 
 
Liebe Mitbrüder! 
 
Im Januar hatte ich noch allen Gottes Segen 
und ein gesundes 2020 gewünscht. Wer 
hätte auch ahnen können, dass es seit 13. 
März in unserer gewohnten Welt so anders 
aussehen würde, - noch nicht einmal ein 
Wahrsager! 
 
Wer hätte vorausgesagt, dass die 
Fastenzeit, die gerade begonnen hatte so 
viel länger dauern würde? Karwoche, 
Ostern, Pfingsten und Fronleichnam wurde 
vor leeren Kirchen zelebriert! 
 
„Bleibt zu Hause!“ so wurde skandiert und 
dies galt volle drei Monate lang! 
 
Unsere italienischen Mitbrüder, besonders 
in Ponteranica, mussten selbst erfahren was 
so ein kleiner Virus alles anrichten kann. 
 
Soweit ich weiß ist unsere Provinz bis jetzt 
verschont geblieben. Gott sei Dank! 
 
Es war wohl für jeden von uns eine ganz 
neue Erfahrung: keine öffentlichen Feiern, 
keine Predigten, keine Taufen und 
Firmungen und keine Erstkommunion. 
Ebenso wenig Besuche und 
Versammlungen. Mehr freie Zeit! Hoffentlich 
wurde sie gut verwendet! Gebet, Besinnung, 
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Kultur, Fahrradtouren und Spaziergänge. 
Dann war die Zeit jedenfalls keine verlorene 
Zeit. 
 
Ich hoffe, dass jeder nicht nur für sich 
selbst, sondern auch für andere Sorge 
getragen hat! Ich denke an diejenigen, 
welche monatelang allein waren, in einer 
kleinen Wohnung oder im Seniorenhaus und 
Pflegeheim. Einsamkeit kann ebenso tödlich 
sein wie Covid 19! 
 
Keine Zusammenkünfte, das hat auch 
bedeutet: kein Provinzrat, kein Provinztag in 
diesem Jahr, kein Oberentag… 
 
Es gibt immerhin noch das Telefon, 
elektronische Post und soziale Medien, 
Skype und Chatroom… das ersetzt nicht 
vollständig die persönliche Begegnung. So 
hoffen wir, dass ab September wieder alles 
im gewohnten Rhythmus läuft und unsere 
Jahresexerzitien im Oktober (19-24) 
stattfinden können. 
 
Corona ist auch Schuld, dass die 
fünfzigjährige Profess von PP. Bert Janssen 
und Jean-Claude Cuennet und die 
Priesterjubiläen von PP. Hub in Mosambik 
(50) und Frans v.d. Bosch, Nimwegen und 
Remi Goossens, Lommel (60) in kleinem 
Rahmen stattfanden. Wir wünschen den 
Jubilaren alles Gute und danken für ihren 
Einsatz als Religiosen und Priester in diesen 
langen Jahren! 
 
Nun wünsche ich noch schöne Ferien, auf 
dass wir uns im September guten Mutes 
und mit neuen Ideen wiederum an die Arbeit 
im Weinberg des Herrn begeben können! 
 
Herzlichst 

 
PALAVRA DO PROVINCIAL 
 
Palavra do Provincial 

Irmãos 
 
No número de Janeiro deste ano, desejei a 
todos vós bênçãos e tudo de bom para um 
2020 saudável! Quem podia então 
imaginar(nem mesmo os “adivinhos”) que a 

partir da sexta feira 13 de Março, o nosso 
mundo e a nossa maneira de conviver  
seriam completamente alterados. Começou 
numa sexta feira e nota bem no dia 13. 
 
Quem podia então prever que a Quarema, 
iniciada havia  poucos dias, iria demorar 
muito mais tempo? Quem teria pensado que 
haviamos de celebrar a Semana Santa, a 
Páscoa, o Pentecostes, a Festa do Corpo e 
o Sangue do Senhor, em igrejas com as 
portas fechadas? 
 
“Fique na tua palhota” tornou-se o slogan 
para os mêses seguintes, até hoje, embora 
agora tenham acrescentado”.......e não seja 
ingênuo” 
 
Os nossos irmãos na Itália, especialmente 
em Ponteránica, têm experimentado 
terrivelmente o que um virus tão pequeno e 
invisível é capaz de causar. 
 
Pelo que eu sei, a nossa provincia(atè hoje!) 
tem sido poupado. Graças a Deus!! 
 
Foi também um tempo bizarro para todos 
nós: sem celebrações públicas, sem 
homilias a preparar, sem batismos, sem 
celebrações da Primeira Comunhão ,  
Confirmação, sem visitas, sem reuniões....... 
De repente um oceano  de tempo livre! 
Espero que cada um tenha sido capaz de 
preencher este “tempo vazio” de forma mais 
significativa possível, com mais oração e 
reflexão, leitura, cultura e passeios de pé  
ou bicicleta! Deste modo não terá sido 
tempo perdido! 
 
Espero  também que todos se tenham 
preocupado não só consigo próprios, mas 
também com os outros. Penso 
especialmente em todas as pessoas que 
estavam privadas de qualquer contato físico 
durante meses, num apartamento, numa 
casa de repouso ou de cuidados. Diz-se por 
vezes que a solidão é tão mortal que o 
covid-19. 
 
Sem reuniões: nem para o governo 
provincial, não houve Dia da Provincia(com 
leigos este ano), nem reunião para os 
superiores locais! 
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Felizmente temos telefone, correio 
electrónico e outros meios como chat, 
skype, whatsapp, zoom......etc......mas 
queremos aqueles outros contatos! 
Esperamos de podermos retomar o ritmo 
normal a partir de Setembro e que o retiro 
provincial(19-24 de Outubro)  possa 
realizar-se. 
 
Devido à corona,  as festas jubilares dos 
nossos confrades : 50 anos da profissão de 
Bert Janssen e de Jean-Claude Cuennet , 
os 50 anos de ordenação sacerdotal do 
Padre Humberto em Moçambique e os 60 
anos do sacerdócio dos Padres Francisco 
van den Bosch em Nijmegen e  Remi 
Goossens em Lommel, foram celebradas só 
a nível da comunidade, sem a presença de 
familiares e paroquianos. 
 
Mas não faltaram as nossas felicitações de 
todo o coração e os nossos agradecimentos 
por tudo o que têm feito em serviço da 
Igreja e Congregação. 
 
Agora estão a chegar as “verdadeiras 
grandes férias”. Para todos votos de felizes 
e abençoadas férias, para que em 
Setembro possamos iniciar as nossas 
atividades com coragem e ideias novas. 
 
De todo o coração    
    
Breves notícias 
 
Padre Henk Kuijs caiu em 8 de Maio e 
partiu a anca(a boa!) Foi operado e depois 
ficou durante 5 semanas numa casa de 
reabilitação.  Mas em 18 de Junho foi de 
novo operado por causa duma infecção 
bacterial e deve recomençar a reabilitação. 
Coragem!!! 
 
Padre Omer Termote também está de baixa 
no hospital já há várias semanas. Os 
médicos procuram, mas não conseguem 
descobrir as causas da doença.  Seja 
corajoso Omer e volte para casa em breve! 
 
Em 10 de Maio , Iris Maas expressou em 
Amesterdão a promessa como agregada. 
Bemvinda à nossa família Eymardiana. 

Irmão Guido(Lommel) foi operado aos dois 
olhos. E vê agora tudo bem! 
 
Padre Jef Willems foi nomeado superior da 
comunidade de Yaoundé(Camarões). 
Parabens! Jef. 
 
E padre Aimé Porret regressará em breve 
para sua terra natal. Depois de 50 anos de 
serviço em Congo Brazaville. “Bemvindo a 
casa, Aimé! 
 
E a partir de Setembro, padre Norbert 
Pagnier passará  a fazer parte da 
comunidade de Colombier.” Bemvindo, 
Norbert” 
 

NIEUWS UIT AMSTERDAM 

Mgr. Jan van Burgsteden, sss 
 
Het coronavirus 
 
Beste lezer(es), 
 
Nooit zou ik hebben kunnen denken dat zo’n 
wereldomvattend virus de wereld van 
aangezicht zou kunnen veranderen. Het 
was even wennen aan een nieuwe 
levensinstelling. Het begon met de ordening 
van mijn ladekast. De mappen puilden uit. 
Nu heeft heel de kamer een beurt gekregen. 
 

 
 
Een maand na de uitbraak van het 
coronavirus, op 16 april 2020, ontving ik een 
brief van Pater Generaal uit Rome. In zijn 
brief vroeg hij om, uitgaande van de 
nummers 21 en 34 van onze leefregel, 
enkele filosofische, theologische en 
spirituele gedachten op te schrijven over 
hoe wij met onze overdenkingen kunnen 
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samenwerken aan de toekomst die zich 
aftekent aan de horizon. 
 
Eerlijk gezegd aarzelde ik even of ik op zijn 
verzoek zou ingaan. Ik kreeg twee dagen de 
tijd om ja of nee te zeggen. Bovendien was 
de deadline bepaald, uiterlijk in de tweede 
week van mei en de tekst moest in het 
Frans worden aangeleverd. Het werd 
aanpoten. Binnen de tijd heb ik mijn tekst 
kunnen inleveren. Er zijn meer 
medebroeders in de congregatie gevraagd 
om hun gedachten op te tekenen. Alle 
bijdragen worden gebundeld in een 
brochure en uitgegeven in vier talen. 
 
De coronatijd is voor mij ook een tijd om de 
vele eenzamen te telefoneren. Iedere dag 
doe ik ten minste twee telefoontjes. Zo is 
iedere dag zonder moeite gevuld. De 
resterende tijd reserveer ik aan het 
voorbereiden van de associé-bijeenkomsten 
en van de jongerengroep, aan het 
apostolaat van het woord, van extra gebed, 
en het apostolaat van de studie. 
 
Van harte wens ik u lichamelijke gezondheid 
en geestelijke rust. 
 
Heel hartelijke groeten. 

 

NIEUWS UIT AMSTERDAM 

Thea van der Klei, associée sss 
 
Associés en vrienden van pater Eymard 
in Amsterdam. 
 
Graag neem ik u mee naar drie mooie 
associé-avonden in de Begijnhofkapel in 
Amsterdam. Zoals alle voorafgaande 
associé-avonden, mochten wij nu ook weer 
drie avonden met enorm veel verdieping 
ervaren door de voordrachten over 
onderwerpen die ons zo raken. Deze keer 
over de Aanbidding, over Maria en over 
Sacramentsdag met het prachtige Lauda 
Sion. De paters en een klein aantal associés 
waren in de pastorie ter plekke aanwezig, 
allen gezeten op ruime, veilige afstand van 
elkaar. Tegelijkertijd waren wij ook sterk 
verbonden met de associés en de vrienden 

van pater Eymard die thuis zaten en alles 
prima konden volgen via de Zoom-
verbinding. 
 

 
 
De eerste avond, maandag 18 mei, stond 
de ‘De geschiedenis van de Eucharistische 
aanbidding’ centraal, naar het boek History 
of adoration” van Father John Hardon sj 
(1914-2000) met als subtitel De ontwikkeling 
van een kerkelijke leer over de 
Eucharistische aanbidding.  
Wat is de Eucharistische aanbidding?   
                                                                                                     
Deze voordracht werd gehouden door 
associé Dick Hogenhout en werd door hem 
ingezongen met het vijfde en zesde couplet 
uit de Sacramentshymne Verbum supernum 
prodiens: het O salutaris hostia, geschreven 
door Thomas van Aquino.                                                                                                        
Dick vertelt welke mensen en gebeurtenis-
sen Father Hardon aanhaalt betreffende de 
geschiedenis over de Eucharistische 
aanbidding. De geschiedenis begint 
natuurlijk bij de apostelen. Door de eeuwen 
heen (Franciscus van Asssi, Juliana van 
Cornillon, het Corpus Christifeest, diverse 
pausen, Marguerite-Marie Alacoque) komt 
hij ook bij onze pater Eymard uit: “Onder de 
apostelen van de Altijddurende aanbidding 
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voor leken heeft niemand een blijvendere 
invloed gehad in de moderne wereld dan de 
heilige Pierre-Julien Eymard.”  
De gepubliceerde toespraken over de 
werkelijke tegenwoordigheid hebben talloze 
lekenassociaties geïnspireerd. Zij hebben 
zijn woorden letterlijk genomen toen hij zei: 
“In de tegenwoordigheid van Jezus Christus 
in het heilig Sacrament verdwijnt alle 
grootheid. Alle heiligheid vernedert zichzelf 
en wordt tot niets. Jezus Christus is hier.”                                                                                      
Over de pastoor van Ars vermeldt Hardon: 
Tijdens zijn preken keerde hij zich vaak 
richting het tabernakel terwijl hij met veel 
gevoel zei: “Hij is daar.” 
 

 
 
Dick haalt zelf nog een tekst van Thomas 
van Aquino aan, die hij in het ICEW 
tegenkwam: ”De eigenlijke werking van de 
Eucharistie is de transformatie van de 
mens.” Ja, juist door de Eucharistie en de 
Aanbidding voel je dat je, als je terugkijkt 
naar je eigen historie, dat daar duidelijke 
elementen van voortgang, transformatie in 
zitten die je eigen persoonlijkheid dichter bij 
Christus brengen. 
De voordracht wordt door Dick zingend 
afgesloten met het Panis angelicus. 
 

Op de tweede associé-avond, donderdag 
28 mei 2020, heeft emeritus pastoor Stam 
(wiens 59-jarig priesterschap wij ’s avonds 
een beetje mochten meevieren), over zijn 
persoonlijke spirituele ervaring met Maria 
gesproken.  
Een aantal prachtige uitspraken, recht uit 
zijn hart, zet ik graag op rij:   
Wat is het een prachtige leerschool als wij 
aan de hand van Maria het mysterie van 
God dichterbij mogen binnengaan. Dat is 
iets heel kostbaars waar ik persoonlijk geen 
woorden voor heb. 
Zij is een bron van inspiratie voor ons en Zij 
kan als gids ons de weg wijzen naar God in 
onze huidige wereldsituatie. (Ook in 
oorlogen, bij ziektes, etc. te midden van leed 
is zij een houvast). 
Van kinds af aan werd thuis elke dag het 
rozenhoedje gebeden. Zó belangrijk wat je 
in je jeugd meekrijgt van je ouders. Het 
patroon is gaan bloeien. Heel zijn leven is 
die band met Maria bewaard gebleven. 
De teksten over Maria in het heilig Schrift 
zijn weinig in aantal, maar ze zijn belangrijk, 
vanwege haar ontmoetingen met andere 
mensen en vooral door de innerlijke weg 
van Maria. 
De liefde van God die een mens beetpakt, 
Je voelt dat God van je houdt. 
In je leven zijn er ook ervaringen van een 
woestijn. Die fase hoort erbij om verder te 
groeien in de liefde van God. In de woestijn 
worden wij getest wie we nu eigenlijk aan 
het worden zijn, waar het nou eigenlijk om 
gaat. En dat is een punt dat Maria zo sterk 
heeft ervaren. Dat heeft tranen gekost, dat 
is een weg die God Maria heeft aangereikt. 
Geen geasfalteerde weg, maar mistig, een 
beproeving. Het was tevens een 
vormingsweg, nooit zonder Liefde, Hoop en 
Vertrouwen. 
De Bijbelse Maria laat mij zien welke weg 
God met mij als mens wil gaan en welk weg 
de mens met God kan gaan. 
Maria leefde in tegenwoordigheid van God, 
Zij is zo geraakt van binnen en zo gegroeid 
in een bijzondere liefde van God in haar 
leven. Zalig van hart want zij zullen God 
zien. Een innerlijk zien met de ogen van het 
hart. Je ziet meer in de diepte en je voelt 
meer aan. Het aanvoelen van binnenuit. 
Geloven is je hart geven (credere). Als je 
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ontdekt dat Iemand zo intens van je houdt 
en dat dat soms toch ook pijn doet omdat je 
er niet volledig aan kan beantwoorden en 
dat je toch iedere keer geroepen wordt om 
je hart te geven. Wonderlijk. Dat vind je 
terug bij Maria. 
Maria overdacht de woorden van de 
engelen en van de herders in haar hart en 
overwoog ze bij zichzelf. Daar de tijd voor 
nemen, het overwegen. Dan kom je ook bij 
jezelf. God krijgt de kans om ons om te 
vormen tot de mens die Hij bedoeld heeft. 
Via de lijn van Jezus om te leren zijn Wil te 
doen. Je mag je eigen eigenschappen, 
karakter bewaren, maar dat die gezalfd 
worden, niet tot een watje, maar tot iemand 
met een sterker karakter en die moge 
uitgroeien tot een getuige van de Blijde 
Boodschap. Dat proces van binnenuit. 
Maria, zij overwoog alles in haar hart, dat is 
een grote inspiratiebron voor mijn leven 
geweest. 
 
De derde avond viel op donderdag 11 juni, 
Sacramentsdag. De voordracht werd 
gehouden door Monseigneur van 
Burgsteden en associé Dick Hogenhout en 
bestond uit drie delen:                                                                                                   
1) Het ontstaan van Sacramentsdag en de 
heilige Juliana van Cornillon. De 
Monseigneur las daarvoor een tekst van 
Paus Benedictus  XVI voor.                  
2) Paus Urbanus IV, de bul (voorgelezen 
door pater Gerard) waarin het Hoogfeest 
van Sacramentsdag verplicht werd gemaakt 
tot Hoogfeest over de hele wereld in 1264.                                                                                                        
3) De sequentie Lauda Sion. Thomas van 
Aquino schreef in opdracht van paus 
Urbanus IV het Lauda Sion voor het officie 
(Lauden) van Sacramentsdag. Strofe voor 
strofe wordt deze hymne onder de loep 
genomen, de diepere ondergrond, met de 
loep van het hart (niet met die van de ogen). 
Mgr. Van Burgsteden vertaalde strofe voor 
strofe uit het latijn waarna Dick elke strofe 
zong. De liturgische teksten van Thomas 
van Aquino zijn teksten die de snaren van 
het hart doen trillen om de lof en de 
dankbaarheid aan het Allerheiligste 
Sacrament uit te drukken.                                                                                                        
De Monseigneur verwijst regelmatig naar 
gelijknamige citaten uit de Paashymne 
Exsultet, het Praeconium paschale. Het 

verband tussen de paasnacht en de 
Eucharistie vinden we in ons Projet de vie 
terug. 
Wat een prachtige avond op 
Sacramentsdag, het patroonsfeest van de 
sacramentijnen. 
 

 
 
Zo waren alle drie de avonden bijzonder 
geslaagd. Wat een rijkdom gaat er uit al die 
teksten en persoonlijke ervaringen open!                                                      
Het jaarprogramma t/m juni 2021 voor de 
associé-avonden en de associé-avonden 
samen met de vrienden van pater Eymard 
ligt al klaar. Moge de Heilige Geest ons dan 
ook weer helpen tot zo een prachtige 
verdieping en rijkdom te komen. Deo 
gratias. 
 

NIEUWS UIT AMSTERDAM 

Pieter van Wijlick, sss 
 
Sacramentsweek met Sacramentsdag 
 
Deze week (van donderdag 11 tot en met 
zondag 14 juni) met de viering van 
Sacramentsdag op 11 juni is heel anders 
verlopen dan gebruikelijk. Er was 
medewerking van meerdere associés.  
We moesten vanwege het Coronavirus ons 
houden aan het protocol dat de bisschoppen 
van de Nederlandse Kerkprovincie hadden 
opgesteld. Het was uiteraard voor ons aller 
veiligheid. Sinds 1 juni, tweede pinksterdag, 
mochten wij als kerken in Nederland weer 
openbare vieringen doen met maximaal 30 
gelovigen op de kerkbanken. Dat betekent 
werken met aanmelding via mail of telefoon. 
We mochten echter nog geen communie 
uitreiken, dat mocht pas weer tijdens de 
Sacramentsdag op zondag 14 juni. 
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De viering zelf van Sacramentsdag was heel 
mooi. Er werd gezongen door 2 cantors met 
orgelbegeleiding. De zang was Gregoriaans. 
De gelovigen zelf mochten echter vanwege 
de veiligheid niet meezingen maar alleen 
meebidden. Er was een hele mooie sfeer in 
de kapel. Omdat we nog geen communie 
mochten uitreiken op deze dag hebben wij 
wel de mensen één voor één naar voren 
laten komen. De priester gaf ieder de zegen 
met de gebroken priester-hostie vanachter 
het altaar. Zo ontstond er toch een heel 
mooi plechtig moment. De gelovigen en ook 
wij hebben de viering als zeer waardevol 
ervaren. Er waren minder mensen aanwezig 
vanwege het maximumaantal maar toch 
ervaarden wij die als intenser dan 
gebruikelijke vieringen voorheen.  
Tijdens Sacramentsdag op zondag 14 juni 
mochten wij wel weer de communie 
uitreiken. Volgens het protocol maar toch 
heel eerbiedig: eerst handen desinfecteren, 
dan, vanachter een plastic hoestscherm, de 
communie ontvangen die werd gegeven 
door de priester met een Eucharistisch 
pincet vanwege de hygiëne. We kunnen er 
natuurlijk van denken wat we willen maar ik 
hoorde van religieuzen in Ierland/ Engeland 
dat daar de kerken weer beperkt open zijn 
voor gebed en de mis maar nog geen 
communie kon worden uitgereikt! 
Alle dagen van donderdag tot en met 
zaterdag hebben wij de hele dag aanbidding 
gedaan. Wij merken dat mensen in deze tijd 
de Eucharistievieringen, de aanbidding en 
de stilte weer meer zijn gaan waarderen. 
 

 
 
 
 

Heilig Hartfeest van Jezus 
 

 
 
Tijdens de Eucharistieviering was de kapel 
vol (maximaal 30). Hoofdcelebrant was Mgr. 
Jan van Burgsteden sss. In zijn preek 
citeerde hij paus Pius IX (1856): "De 
Instelling van het hoogfeest werd tot een 
bron van genade."  
Iemand van de aanwezige gelovigen 
bedankte voor de serene sfeer en voor de 
bemoedigende woorden in de preek. We 
hebben denk ik dit feest voor Jezus waardig 
kunnen vieren. 
 

NIEUWS UIT BRAKKENSTEIN  

 
Frans van den Bosch, sss 
 

Franciscus Wilhelmus Josephus van 
DEN BOSCH, sss 
 

Op 24 juli a.s. zal het 60 jaar geleden zijn 
dat ik tot priester werd gewijd. Dat wilde ik 
wel eens vieren met mijn medebroeders en 
met de laatste twee van mijn familie…  
Maar nu is de coronacrisis erbij gekomen en 
daarmee rekening houdend moeten we het 
geplande feestje afzeggen. Misschien 
kunnen we het nog eens goed vieren, als wij 
bij Onze Lieve Heer zijn aangekomen…  
Om jullie toch een beetje van het feest te 
laten genieten, ziehier een verhaaltje over 
mijn leven… 
 

*********************** 
 
In het noviciaat heb ik eens een boek 
gelezen van een Braziliaan Gustavo 
Corcao, dat vertelt hoe een man aan kanker 
leed en die wist dat hij nog maar een paar 
maanden te leven had. Hij had nog zoveel 
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geld, dat hij nog drie maanden zijn 
medicijnen kon betalen en op die manier 
nog drie maanden kon leven. 
Iedere dag ging hij een stukje wandelen en 
daarbij zag hij eens in een café een meisje, 
dat de gebruikte glazen inzamelde en 
schoonmaakte. Dat meisje zag eens een 
rijke mevrouw die, met kostbare parels was 
opgesmukt. Voor de spiegel bekeek zij 
zichzelf en wenste ook eens zulke oorbellen 
te hebben. De zieke man zag haar en 
besloot haar in stilte zulke oorbellen te 
schenken, alhoewel dat een paar weken van 
zijn leven zou kosten vanwege de hoge prijs 
van de echte robijnen aan oorbellen. Door 
een jongen liet hij die bij haar bezorgen en 
die vroeg daar ook nog eens geld voor.  
’s Nachts op bed keek hij naar het kruis, 
waaraan Christus hing en toen zag hij die 
wijde wondtekens als vijf kostbare robijnen 
en hoorde hij hoe Christus tot hem zei: “Wat 
jij voor de geringste van mijn broeders of 
zusters hebt gedaan, dat heb je voor mij 
gedaan.” 
 

Christus heeft niet alleen een paar weken 
van zijn leven voor ons gegeven, maar op 
het Kruis zijn hele leven. Waarom zou ik dan 
niet mijn hele leven voor Hem geven “pro 
vobis et pro multis”, voor Hem, voor de 
christenen en voor de heidenen? Daarom 
ben ik sacramentijn, priester en missionaris 
geworden. 
 

 
 
Op 10 maart 1932 werd ik in Haps geboren 
en nog dezelfde dag door het doopsel in de 
parochie van het heilige Nikolaas 
opgenomen. Vóór mij waren er al een zus 
en een broer geboren en na mij kwam er 

nog een jongen bij. Op 6 februari 1934 stierf 
mijn vader aan longontsteking en acht 
maanden later werd er nog een jongen 
geboren. Toen stond mijn moeder er 
helemaal alleen voor om vijf kinderen groot 
te brengen en de boerderij in die crisistijd te 
runnen en schuldenvrij te maken. Als hulp 
hadden wij steeds een knecht om haar 
daarbij te helpen. Maar moeder kreeg het 
klaar, dat later vier van haar kinderen hun 
eigen boerderij hadden en ik mocht priester 
worden, alhoewel dat grote offers met zich 
bracht, zowel voor moeder als ook voor mijn 
broers en mijn zus. 
 

Op 29 december 1944 kwam ik in het klein 
seminarie van het bisdom den Bosch, wat 
erg duur was. Daarom veranderd ik na 
Pasen 1946 naar het klein seminarie van de 
Sacramentijnen in Stevensbeek.  
In september 1951 volgde het noviciaat op 
de Berckt in Baarlo en vandaar begonnen in 
1953 de studies in Brakkenstein-Nijmegen. 
Op 24 juli 1960 werd ik hier in Brakkenstein 
priester gewijd en op 31 juli vierde de familie 
en de parochie van de heilige Nikolaas mijn 
eerste heilige mis in Haps…. 
 

Op 17 september 1960 vertrok ik naar de 
missie in Mozambique, waar ik in oktober 
aankwam om op de missie van Sao Paolo 
de Messano als leraar Latijn en catecheet, 
later als econoom en boer, als 
novicemeester en kapelaan te werken in de 
wijngaard des Heren. De missieprocurator 
kwam in september 1968 samen met mijn 
moeder daar eens kijken hoe dat lukte.  
Later heb ik ingezien dat ik veel meer tijd 
geïnvesteerd heb in materiële zaken dan in 
het vormen van christenen en van nieuwe 
kloosterlingen. 
 
Begin 1971 werd ik om politieke redenen 
uitgewezen en ben dan op uitnodiging van 
een medebroeder naar Düren in Duitsland 
gegaan. Daar was ik eerst bezig met de 
jeugd en vanaf mei 1973 als kapelaan en 
vanaf oktober 1978 als pastoor in Sankt 
Peter Julian. 23 jaar was ik zielzorger, af en 
toe geholpen door een kapelaan. 
 

In 1985 kon ik als pastoor daar het zilveren 
priesterjubileum vieren met een prachtig 
feest zowel voor de familie als voor de 
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parochie. Het was mooi dat zoveel 
medebroeders, familie en mensen uit Haps, 
o.a. het gemengd koor, de fanfare en het 
gilde, dat feest meevierden. Vanaf augustus 
1987 tot februari 1988 mocht ik een half 
sabbatjaar doorbrengen in Brazilië, waar ik 
de theologie van de bevrijding studeerde en 
alle huizen van de Sacramentijnen kon 
bezoeken.  
 
In 2000 vierden we nog eens 40 jaar 
priester, maar het was het laatste feest want 
een paar maanden later werd de parochie 
opgeheven. Ik probeerde het na 30 jaren 
nog eens in Mozambique, maar de toestand 
was zozeer veranderd, dat ik het eenvoudig 
niet meer aankon. 
 
Daarom kwam ik begin 2002 naar Kerkrade, 
waar ik mijn oude dag doorbracht met 
eenvoudige diensten als de heilige Mis 
vieren, de Aanbidding en het begeleiden 
van de Erewacht van het heilig Sacrament 
en vanzelfsprekend mij voorbereiden op de 
dood. In deze tijd kon ik ook een meditatie 
over het Onze Vader, waarmee ik al sinds 
het scholastikaat bezig was, afmaken. 
Hier begonnen ook de bezwaren van de 
oude dag: eerste hartaanval, een 
heupoperatie, een operatie aan de prostaat, 
met alle gevolgen van dien. 
 
Ik had beloofd hier 10 jaar te blijven maar 
het werden er 16. Toen heb gevraagd om 
naar Nijmegen terug te keren en begin mei 
2018 heb ik in Brakkenstein mijn intrek 
genomen. Hier kan ik iedere dag rustig een 
uurtje bij Onze Lieve Heer doorbrengen en 
de heilige Mis bijwonen, het koorgebed 
meebidden en ’s morgens en ’s middags 
een wandelingetje maken in het park. Het is 
goed zo. Met 88 jaren kan mij rustig 
voorbereiden op het moment dat de Heer 
mij naar huis roept…. 
 

*************************** 
  
Ik wil Onze Lieve Heer hartelijk danken dat 
Hij mij, ondanks vallen en opstaan, steeds 
geholpen heeft in de dienst aan Hem en 
mijn naasten. En ik dank allen van ganser 
harte voor alle vriendschap, die mij in deze 
60 jaar betoond werd. En bid voor mij, arme 

zondaar, in het bijzonder op 24 juli, de dag 
van mijn priesterwijding.  
                                                                                                                     
Met hartelijke groeten! 
                                                                                                       

NEUES AUS BRAKKENSTEIN 
 
Liebe Familie! 
 
Am 24.07.2020 wird es 60 Jahren sein, dass 
ich zum Priestergeweiht wurde. Das hätte 
ich gerne ein wenig gefeiert mit meinen 
Mitbrudern und Verwandten, mit Freunden 
und Bekannten aus Mocambique, aus 
Düren, aus Kerkrade. Aber inzwischen sind 
schon viele gestorben oder können nicht 
mehr reisen. Und nun ist auch noch die 
Coronacrisis ausgebrochen, die uns am 
Feiern hindert. Es heißt jetzt: Zuhause 
bleiben und Distanz halten! Und damit muss 
ich das Fest leider absagen. Vielleicht 
können wir zusammen feiern, wenn der 
liebe Gott uns heimholt.  
Und wann wird das sein? 
 
Der Kelch, den ich als Geschenk bekam von 
meiner Mutter und meinen Geschwistern 
erzählt diese Geschichte auf eigener Weise. 
Der Stein, der den Knoten bildet vom Kelch, 
stammt aus Brasilien und erinnert an die 
Mission. Auf dem Fuß sehen wir fünf 
Kunstrubinen, die erinnern an die fünf 
Wundzeichen Christi am Kreuz. Und dabei 
stehen die Worte der Konsekration: “Pro 
vobis et pro multis”, d.h. für Euch und für die 
Vielen, für die Christen und für die Heiden, 
für die Menschen von hier und für die 
Menschen in den Missionsländern. 
Mit diesem Kelch habe ich sechzig Jahre die 
Eucharistie feiern dürfen für Euch und für 
die Vielen – in Mozambique, in Düren und in 
Kerkrade. 
Ich bedanke mich bei Gott für die Hilfe und 
die Gnade, die er mir trotz meiner Fehler 
und Vergehen immer wieder geschenkt hat 
und bedanke mich bei Euch, die mir immer 
wieder eure Freundschaft und Liebe 
erwiesen habt. 
 
Ich bitte um das Almosen euren Gebeten, 
speziell am Tag meiner Priesterweihe und 
Grüße Euch herzlich. 
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NIEUWS UIT NIJMEGEN 
 
Piet Wouters, sss 
 
De coronacrisis duurt voort. De Goede 
Week met al zijn plechtigheden hebben we 
in besloten kring gevierd d.w.z. Palmpasen 
‘s morgens om acht uur achter gesloten 
deuren, Witte Donderdag en Goede vrijdag 
in de vroege avond en paaszaterdag om  
 

 
 
21.00 uur, eveneens zonder aanwezigheid 
van gelovigen. Op de eerste Paasdag ’s 
morgens om 8u in besloten kring de lauden 
en de heilige Mis. Om 10u volgde koffie met 
monchoe gebak, door Violetta klaarge-
maakt. Onder het genot van een drankje 
volgden we via de tv de Pauselijke paastoe-
spraak met zegen. Daarna een heerlijk 
Paasdiner door onze chef-kok Fons bereid.  
Nu de dagen weer wat warmer worden zien 
we kleine kinderen genieten van het levende 
water uit de fontein van Aqua Viva.  
 

 
 
De bewoners daar blijven nog steeds alle 
dagen binnen. Gelukkig wordt hen af en toe 
van buitenaf wat vertier gebracht met het 
ten gehore brengen van volksliederen en 
muziek of het optreden van een bellen-
blaaster. Met wat stokjes en enkele touwtjes 

wist zij aardig wat bellen uit de emmer met 
zeepsop te toveren.  
Er gebeuren echter ook gewelddadige 
dingen. Zo gingen op een middag enkele 
volwassenen met elkaar op de vuist. Er 
vielen rake klappen. De reden is ons niet 
bekend. Even later stonden drie 
politieagenten het een en ander te noteren. 
 

In een huis met hoogbejaarden spelen ook 
allerlei onvoorziene gebeurtenissen een 
grote rol. Vertelde ik u in het vorige nummer 
over valpartijen, kort na het verschijnen 
ervan was het weer raak. Op vrijdag 8 mei 
struikelde Henk Kuijs, die een kennis achter 
glas op Aqua Viva wilde begroeten, over 
een balk van een speelveldje en kwam lelijk 
ten val. De ontboden huisarts constateerde 
een gebroken linker heup. Met een 
ziekenauto werd hij afgevoerd naar het 
CWZ in Nijmegen, waar hij de volgende dag 
geopereerd werd. Inmiddels verblijft hij voor 
revalidatie in Kalorama te Beek-Ubbergen. 
Tijdens het bezoek van een controlerend 
arts constateerde deze op woensdag 17 juni 
dat het niet goed zat met zijn heup. Meteen 
naar de spoedeisende hulp van het CWZ, 
waar hij de volgende dag (18 juni) opnieuw 
geopereerd is met het plaatsen van een 
nieuwe kop. Die operatie is volgens de 
chirurg goed verlopen Nu het verdere 
verloop maar afwachten. 
 

Frans van den Bosch werd doorgestuurd 
naar het ziekenhuis voor hart en nier-
onderzoek. Gelukkig was nagenoeg alles  
‘in ordnung’.  
Gerard Smeele heeft ook even in zijn rats 
gezeten. Hij had op zijn afdeling van 7 
personen maar liefst 4 coronapatiënten. Na 
een test bleek hij zelf gelukkig toch virusvrij 
te zijn. Onlangs is hij met mantelzorger Fons 
naar het ziekenhuis geweest voor een MRI-
scan en een neurologisch onderzoek. Het 
blijkt naast een beknelde zenuw slijtage te 
zijn.  
 

Wim van Meijgaarden in Meerssen, 
aangestoken door het coronavirus, is veel 
ernstiger ziek geweest dan aanvankelijk 
gedacht. Ja zo ziek - ik citeer - dat ik met 
Job gezegd heb: “De dood is mij liever 
Heer.” Inmiddels is hij aan de beterhand.  
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Louis Zaat liet ons begin deze maand (juni) 
ook even schrikken. Hij was bij zijn zieke 
broer in Nieuwegein in het ziekenhuis op 
bezoek geweest. Achteraf bleek dat hij   
daar het virus had opgelopen. Enige tijd 
later hoorde Louis hiervan. Spannende 
dagen volgden. Zou hij nu ook…of toch 
niet? Gelukkig voor hem én voor ons had dit 
bezoek geen nadelige gevolgen.  
 

Op 28 april ontvingen we vanuit het 
generalaat eindelijk een teken van leven 
met een 14 pag. tellende brief naar 
aanleiding van de coronapandemie, getiteld 
‘Mais l’amour n’est que de l’exagération’. 
Het is daar, vooral in Noord-Italië, allemaal 
heel heftig geweest, vooral in ons klooster in 
Ponteranica. Allemaal ziek en vijf slacht-
offers.  
 

We hadden gehoopt het 75-jarig bevrijdings-
feest uitbundig te kunnen vieren. Helaas! 
Omdat vele maatregelen nog worden 
gehandhaafd, was het deze 5de mei heel 
rustig op straat. Alleen aan de vlaggen zag 
je dat er toch iets bijzonders aan de hand 
was.  
 

Onze bisschoppen blijven maar brieven 
produceren. De een na de ander komt al 
dan niet per e-mail binnen met veel 
bemoedigende woorden. Op 20 mei 
kwamen zij met een schrijven waarin 
versoepeling van coronamaatregelen in 
kerken stond aangekondigd. Gelukkig!  
Toch blijft het alsnog allemaal een heel 
gedoe: aanmelden, handen wassen, afstand 
bewaren, niet meer dan 30 personen per 
dienst, celebrant met beschermkap, enz.  
Wij zijn 7 juni begonnen met een gebeds-
dienst voor de gelovigen en op Sacraments-
dag de eerste eucharistieviering sinds 
maanden. 
 

 

Het was echt wel even wennen. Dat blijkt uit 
de viering op een doordeweekse dag. Er 
mag niet gezongen worden. Dus de kyrie 
wordt gebeden. Normaal gebeurt dat 
afwisselend. Nu zegt de voorganger: “We 
bidden nr. zoveel allemaal samen.”  
Laverend tussen noten en woorden als 
‘voorzang’ en ‘refrein’ wegdenkend, 
bereikten we hakkelend de eindstreep. Even 
later, na de Eerste Lezing en de Psalm volgt 
het alleluja-vers. Doorgaans zegt de 
voorganger: “Alleluja” en de gelovigen 
antwoorden: “Alleluja.” Maar nu zei de 
voorganger in zijn enthousiasme 3x alleluja. 
Geen antwoord. Dan de voorganger: “Ik 
hoor niks!” Vanuit de kerk klinkt een 
schuchter antwoord. De een zegt 1x en een 
ander 3x alleluja. Als doorgewinterde 
voorganger dien je toch te weten, zou ik 
zeggen, dat als je maar één jota of haaltje 
verandert, je de goegemeente al in 
verlegenheid brengt. Moet je dus niet doen.  
Na de consecratie stemt de voorganger in 
met: “Heer Jezus…” of “Als wij dan eten…” 
Maar dat duurde dit keer ietsepietsie langer 
en prompt roept iemand vanuit de kerk: “Als 
wij dan eten…” Bij de communie liep het ook 
niet vlekkeloos. De voorganger, voorzien 
van een soort beschermkap en gewapend 
met hostieschaal en eetlepel begeeft zich de 
kerk in. Maar moet je nu die hostie op je 
hand ontvangen of van de lepel nemen?  
Ook dat was niet voor iedereen duidelijk. 
Maar ondanks deze haperingen en 
onwennigheden zijn we toch aan het eind 
gekomen en werden we met een 
bemoedigende zegen op pad gestuurd. 
   
Er is nog meer nieuws. Inmiddels be-
schikken we weer over een portierster in de 
persoon van Marijke Brits, die 4 halve dagen 
per week aan de poort zit en kan Fons zijn 
kookdagen overdragen aan Jessica van 
Rossum, die 2 dagen per week de pollepel 
en stamper komt hanteren. Deze dagen 
waren namelijk vacant omdat Regina enige 
tijd geleden had laten weten het wat kalmer 
aan te willen doen. Zij is trouwens nog niet 
in orde. Met het gevolg dat Fons nog 
regelmatig moet invallen.  
 
12 mei gaat de geschiedenis in als ‘een 
feestdag’. Deze morgen kwam na vier 
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maanden voor de eerste keer weer de 
kapper in huis. Dus allemaal onder kam en 
schaar. We zien er nu weer geciviliseerd uit.  
Voor het eerst treffen we ook Mirjam en Tim 
van het CPS weer op hun kantoor.  
 
Op Hemelvaartsdag laat Jan van Mil zich 
voor het eerst even tijdens de eucharistie-
viering in de kerk zien. Vanwege de uitbraak 
van het coronavirus in zijn naaste omgeving 
was ook hij aan huis gebonden en mocht 
zich niet onder ons, kwetsbare mensen, 
begeven. 
 
Onlangs is op 
ons kerkhof 
het kruisbeeld 
gesneuveld. 
Het heeft zijn 
linkerarm 
laten hangen 
waarschijnlijk 
als gevolg 
van hout rot.  
 
 
Daarom togen Theo Ewals en Piet Wouters 
op donderdag 28 mei met de aanhang naar 
Kerkrade om aldaar een bronzen kruisbeeld 
op te halen, dat al enige jaren in een hoekje 
onder de brandtrap stond, wachtend op 
betere tijden. Nu moet het nog de 
calvarieberg beklimmen.  
 
Tenslotte bereikten ons, buiten onze eigen 
kloosterlingen, want daarvan hebt u reeds 
kennis kunnen nemen, de volgende 
overlijdensberichten:  
 
10 april zuster Madeleine Hélène Deshaies, 
dienares van het heilig Sacrament (83j)  
17 april Karel Dings, een broer van pater 
Cor Dings sss (94j)  
4 juni Oud sss’er Rinus Speek (92j)  
 
Nog even dit. In het vorige nummer stond 
achter mijn naam 88j. Dat is een zetfout. Ik 
hoop het te worden, maar ben 82j.  
 

 

NOUVELLES DE MARLY 
 
Alain Voisard, sss 
 
NOTRE VIE A DEUX. 
 
Habitué aux grandes communautés, 
j’avais cependant vécu 8 ans en paroisse, 
où nous étions 3 Pères. 
 
Depuis le départ du P. Denis RIBEAUD, 
nous expérimentons, Père René BEURET 
et moi-même, une communauté à deux. 
Dans les premiers temps, une de nos 
anciennes cuisinières préparait le repas de 
midi, une ou deux fois par semaine, ce qui 
nous permettait d’avoir une certaine variété 
de repas. Sa mort imprévue à 61 ans nous a 
mis devant la réalité ! Devenez cuisiniers !   
Nous nous y sommes mis de gaité de cœur.  
Nous avons la chance d’avoir des goûts 
différents, ce qui fait que parfois nous nous 
mettons es deux à la préparation de « nos » 
repas.  
  
P. RENÉ est toujours en recherche de 
nouveautés. Il suit très attentivement les 
conseils d’un livre de cuisine, et le résultat 
n’est pas nécessairement aussi réussi 
que ce qu’il attendait. Une fois ou l’autre, 
nos repas prennent l’allure de dégustations. 
Il y a de la promesse dans l’air ! 
C’est ainsi qu’une fois ou l’autre, 
nous avons 7 ou 8 plats de taille différente  
sur la table. Occasion pour P. RENÉ de 
reprendre la remarque d’un ancien confrère 
« Dire qu’avec autant de plats sur la table, 
certains confrères ne sont pas encore 
contents ! »  
 
Absent du repas une fois ou l’autre, 
je donne à P. RENÉ la joie de jouer à 
l’ermite. Une chose excellente et qui fait du 
bien : pendant les repas, nous 
sommes arrivés à vivre un dialogue   
intéressant. Certains repas ont tendance à 
se prolonger. 
C’est une réalité très positive et qui fait du 
bien. 
 
Du nouveau du côté de la maison : Les 
19 étudiantes/étudiants devaient, 
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selon le contrat, nous quitter fin août, 
dans 2 mois. 
 
La demande de leur association de  pouvoir 
prolonger de 2 ans leur présence  chez 
nous a été acceptée. 
Ce qui nous donne de pouvoir rester «chez 
nous » un peu plus longtemps…à moins  
que…. 

 
NIEUWS UIT BRUSSEL 

 
Jim Schilder, novice 
 
Na drie maanden mochten we eindelijk weer 
in het openbaar de Mis vieren. De eerste 
zondagse Mis was op Sacramentsdag, een 
uitgelezen moment. Het was verheugend 
om te zien hoeveel mensen meteen weer de 
weg naar onze avondviering wisten te 
vinden. De stoelen staan nu anderhalve 
meter uit elkaar, maar de onderlinge 
verbondenheid tussen de mensen lijdt er 
niet onder.  
 
In de afgelopen weken hebben we pater 
Omer moeten missen. Eind april werd hij 
wegens kortademigheid opgenomen het 
ziekenhuis. De coronatest was gelukkig 
negatief, maar de eerste twee weken sloten 
de artsen besmetting toch niet helemaal uit 
en plaatsten hem alleen op een kamer. 
Bezoek was niet toegestaan en hij had geen 
telefoon, dus van ene op de andere dag was 
het contact met onze medebroeder 
verbroken. Dat verliep via de verpleging van 
de afdeling. Pas na enkele weken, toen 
landelijk de coronamaatregelen werden 
versoepeld, mochten we bij hem op bezoek. 
Volgens de artsen is Omer in goede 
gezondheid, maar moet hij het hart een 
beetje in de gaten houden.  
 
Ook in België was dit voorjaar veel te droog, 
en dat heeft gevolgen voor onze toiletten. 
Dit huis beschikt over een fors reservoir 
waarin regenwater wordt opgevangen, en 
met dat water worden de toiletten 
doorgespoeld. Maar onlangs bleek het 
reservoir leeg, voor het eerst sinds xx, en 
moesten we overschakelen op de gewone 
watervoorziening. Misschien is het tijd voor 
een regendansje in de tuin.    

 
 

NOUVELLES DE BRUXELLES 
 
Jim Schilder, novice 
 
Après trois mois, nous avons finalement été 
autorisés à célébrer à nouveau la messe en 
public. La première messe dominicale a eu 
lieu le jour du Fête-Dieu, un moment exquis. 
Il était gratifiant de voir combien de 
personnes ont immédiatement retrouvé le 
chemin de notre célébration du soir. Les 
chaises sont maintenant espacées d'un 
mètre et demi, mais l'interconnexion entre 
les gens n'en souffre pas.  
 
Ces dernières semaines, le père Omer nous 
a manqué. Fin avril, il a été admis à l'hôpital 
pour cause d'essoufflement. Heureusement, 
le test ‘covid-19’ était négatif, mais pendant 
les deux premières semaines, les médecins 
n'ont pas complètement écarté l'infection et 
l'ont placé seul dans une chambre. Les 
visites n'étaient pas autorisées et il n'avait 
pas de téléphone, si bien que d'un jour à 
l'autre, le contact avec notre frère était 
rompu. Cela est passé par l'infirmerie d’un 
département de l’hôpital. Ce n'est qu'après 
quelques semaines, lorsque les mesures 
‘Covid-19’ ont été assouplies à l'échelle 
nationale, que nous avons été autorisés à 
lui rendre visite, un visiteur à la fois et pas 
plus qu’une heure. Selon les médecins, 
Omer est en bonne santé, mais il doit garder 
un œil sur le cœur.  
 
En Belgique aussi, ce printemps a été 
beaucoup trop sec, et cela a des 
conséquences pour nos toilettes. Cette 
maison dispose d'un grand réservoir dans 
lequel l'eau de pluie est recueillie et avec 
laquelle les toilettes sont rincées. Mais 
récemment, le réservoir s'est avéré vide, 
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pour la première fois depuis xx, et nous 
avons dû passer à l'approvisionnement en 
eau de ville. Il est peut-être temps de faire 
une danse de la pluie dans le jardin.   

 
MESSAGE FROM BRUSSELS 
 
Jim Schilder, novice 
 
After three months we were finally allowed 
to celebrate Mass in public again. The first 
Sunday Mass was on Corpus Christi, an 
exquisite moment. It was gratifying to see 
how many people immediately found their 
way back to our evening celebration. The 
chairs are now one and a half meters apart, 
but that doesn't harm the 
interconnectedness between the people.  
 
Over the past few weeks, we have had to 
miss Father Omer. At the end of April, he 
was admitted to the hospital for shortness of 
breath. Fortunately, the coronary test was 
negative, but for the first two weeks, the 
doctors did not completely rule out the 
infection and placed him alone in a room. 
Visits were not allowed and he had no 
telephone, so from one day to the next 
contact with our fellow-brother was broken. 
Contact occurred through the nurses of the 
ward. Only after several weeks, when the 
coronary measures were relaxed 
nationwide, we were allowed to visit him. 
According to the doctors, Omer is in good 
health, but he has to keep an eye on the 
heart.  
 
Also in Belgium this spring was way too dry, 
and that has consequences for our toilets. 
This building has a big reservoir in which 
rainwater is collected, and with that water 
the toilets are flushed. But recently the 
reservoir turned out to be empty, for the first 
time in years, so we had to switch to the 
regular water supply. Maybe we should 
perform a rain dance in the garden.    

       
LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 

 
Depuis sa rénovation, notre église a peu à 
peu reçu quelques éléments décoratifs. 

Nous les avons déjà mentionnés dans le 
bulletin précédent. Un des éléments qui 
touchent les fidèles qui viennent prier, ce 
sont les modelages sur les Alliances de 
Dieu. Ils sont l’œuvre du Père Xavier Dijon 
SJ, professeur de droit, qui y consacre ses 
temps de loisirs.  
 
Nous vous présentons ci-dessous le lien qui 
vous permet de les voir en détail… 
https://viale15ans.wordpress.com/2012/12/0
7/modelages-de-lalliance-xavier-dijon-
video/amp/ 
 

 
 
Malheureusement, le commentaire donné 
par le Père Dijon n’existe qu’en français, 
mais l’essentiel est transmis par les images, 
grâce auxquelles on peut facilement 
comprendre le commentaire.  
Les fidèles sont souvent touchés par la 
simplicité, l’humour et la profondeur de ces 
œuvres qui sont vraiment accessibles, 
même aux enfants pour les groupes de 
catéchèse. 
 

NEWS OF BRUSSELS – 
BEGUINAGE VIADUCT 

 
Since its renovation, our church has 
gradually received some decorative 
elements. We have already mentioned them 
in the previous bulletin. One of the elements 
that touch the faithful who come to pray is 
the modelling of the Covenants of God. 
They are the work of Father Xavier Dijon SJ, 
professor of law, who devotes his leisure 
time to them. 
 
Hereunder the link which allows you to see 
them in detail… 

https://viale15ans.wordpress.com/2012/12/07/modelages-de-lalliance-xavier-dijon-video/amp/
https://viale15ans.wordpress.com/2012/12/07/modelages-de-lalliance-xavier-dijon-video/amp/
https://viale15ans.wordpress.com/2012/12/07/modelages-de-lalliance-xavier-dijon-video/amp/
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https://viale15ans.wordpress.com/2012/12/0
7/modelages-de-lalliance-xavier-dijon-
video/amp/ 
 
Unfortunately, the commentary given by 
Father Dijon exists only in French, but the 
main part is transmitted by the images, 
thanks to which one can easily understand 
the commentary. 
The faithful are often touched by the 
simplicity, humour and depth of these works 
which are truly accessible, even to children 
for catechetical groups. 
 

HET BEGIJNHOF IN BRUSSEL 
 
Sinds de hernieuwing van onze kerk hebben 
we geleidelijk aan wat ‘decoratieve 
elementen’ gekregen. 
 

Een van de elementen die de gelovigen het 
meeste aanspreekt zijn de boetseerwerken 
over het Verbond. Het is het werk van Pater 
Xavier Dijon s.j., die er zijn vrije tijd aan 
besteed heeft. 
 

In de Franse en Engelse tekst vind je de link 
om alles in detail te bekijken. 
Jammer dat de commentaar van Pater Dijon 
enkel in het Frans bestaat, maar het 
belangrijkste zijn de beelden, die je toelaten 
het commentaar toch te verstaan. 
 

De gelovigen zijn dikwijls getroffen door de 
eenvoud, de humor en de diepgang van 
deze werken, toegankelijk voor iedereen, 
zelfs voor kinderen en catechesegroepen. 
 

NIEUWS UIT LA MURE 
 
Thaddée Mupapa, sss 
 

Comment vivre sa maladie avec Saint 
Pierre-Julien Eymard 
 

Les soins de santé, le regard vers Marie et 
l’examen de conscience sont des moments 
nécessaires en temps de maladie. 
 

1. Soins de santé et regard vers Marie, 
des thérapies pour toute maladie 
Au-delà de toute thérapie sanitaire, Saint 
Pierre-Julien demande de se confier à 
Marie, Mère de Dieu. Elle est restée 
toujours avec son Fils surtout sur le chemin 

de croix. Ici Marie souffrit atrocement les 
douleurs de son Fils. Syméon l’avait prédit : 
« Vois ! cet enfant doit amener la chute et le 
relèvement d'un grand nombre en Israël (…) 
et toi-même, une épée te transpercera l'âme 
(Luc 2,34) ».  
Étonnamment, cette douleur est 
thérapeutique ! Saint Luc l’exprime ainsi : 
« Jésus donc voyant sa mère et, se tenant 
près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa 
mère : Femme, voici ton fils ». Puis il dit au 
disciple : « Voici ta mère (Jean 19,26-27) ». 
En d’autres termes, Jésus apporte son 
témoignage à Jean. Il lui demande de 
recourir à la thérapie de la douceur, 
apportée par sa Mère. De même, à sa Mère, 
il prédit les futurs tourments inévitables de 
Jean dans sa mission. Et l’invite à lui 
procurer le même traitement dont il est 
bénéficiaire sur ce chemin de croix. Cette 
marque d’attention agissante de Marie est 
exprimée aussi dans l’événement des noces 
de Canaan (Jean 2,1-11).  
Il en résulte qu’en temps de faiblesse, en 
particulier de la maladie, il convient 
naturellement de se fier aux structures 
hospitalières, mais aussi d’invoquer l’aide 
de Marie. Car le 8 septembre 1848, le p. 
Eymard en a été témoin lors de la guérison 
de Marguerite Guillot, future première 
Supérieure générale des Sœurs Servantes 
du Saint Sacrement, branche féminine 
fondée par le père Eymard. Tenez. Après 
une longue thérapie sans succès, le père 
Eymard lui proposa une neuvaine de prière 
à Notre Dame de la Salette. Et le p. Eymard 
raconte :  
« Marie avait exaucé nos vœux et nos 
prières le jour de la fête de sa Nativité, à 
sept heures du matin. Pendant la messe qui 
se célébrait pour elle, la malade a senti 
l'effet du miracle (…) À la vue de ce 
changement, le médecin s’écrie : “C'est un 
miracle !” J'eus aussi le bonheur d'en être le 
témoin, et je suis heureux aujourd'hui d'en 
être l'apôtre » (CO 137,1).  
 

2. Le bonheur de certaines maladies  
Certaines maladies sont un avertissement 
du Seigneur. Il invite la personne au 
recueillement. Car le malade peut procéder 
à l’évaluation de : ses expériences 
antérieures, positives et douteuses ; sa 

https://viale15ans.wordpress.com/2012/12/07/modelages-de-lalliance-xavier-dijon-video/amp/
https://viale15ans.wordpress.com/2012/12/07/modelages-de-lalliance-xavier-dijon-video/amp/
https://viale15ans.wordpress.com/2012/12/07/modelages-de-lalliance-xavier-dijon-video/amp/
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manière de se laisser conduire et éclairer 
par l’amour et la lumière du Christ.   Et il 
prendra de résolutions conséquentes pour 
un meilleur avenir. Le père Eymard, parlant 
d’une de ses maladies, écrit ceci à sa 
sœur : « (…) quelques maladies de temps 
en temps font du bien, obligent l'âme à se 
recueillir et à regarder un peu en arrière et 
devant soi » (CO 413,1). L’on pourrait 
méditer ici le récit de la guérison de 
l’aveugle Bartimée sauvé par sa foi (Mc 
10,46-52). En effet, " Jésus lui dit : « Va, ta 
foi t'a sauvé ».  Et aussitôt il recouvra la vue 
et il cheminait à sa suite" (Marc 10,52). 
Concluons. Les soins de santé, le recours à 
la Marie et l’examen de conscience, sont 
différents moments parmi tant d’autres que 
Saint Pierre-Julien nous recommande en 
temps de maladie telle que la situation 
actuelle.   
 

père Thaddée Mupapa, sss 
Centre de Spiritualité Saint Pierre-Julien 
Eymard 
Paroisse Saint Pierre Julien Eymard 
La Mure 
 

NIEUWS UIT PARIJS 
 

 
 
Vol bewondering bij ‘Le Passe-Muraille’ 

 
 

NIEUWS UIT MAPUTO 
 
Hub Kuijpers 50 jaar priester 
Hub Kuijpers werd op 13 februari 1942, dus 
tijdens de oorlog, in Castenray geboren als 
zoon van Sjang Kuijpers, de kapper en Mien 
Hoeijmakers van de Stökt in Horst. Zij 
woonden aan de Provincialeweg G32c, 
thans Horsterweg 40, waar de familie 
Claessens woont.  
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De Duitsers, de Pruus, de Ortskommandant 
en zijn medeofficieren, zochten een Friseur 
voor zichzelf. Sjang Kuijpers meldde zich 
daarvoor en hoefde daarom niet in Duitsland 
te gaan werken. Hub kan zich van het einde 
van de oorlog nog herinneren dat ze 
ondergebracht werden in Klein Oirlo bij 
'Vrejs Grades zien Pietje'. Van de lagere 
school heeft meester Van Heugten indruk 
op hem gemaakt en niet alleen als hij 
‘droomde’ voor de klas. "Hij had dan een 
soort psychische black out. Op een keer 
sprong hij over de banken en rende achter 
mijn broer Harrie aan", vertelde Hub. "Juf 
Marcellis (Horst 1917- Johannesburg 1982) 
heeft mij in de noodschool (1948-1949) 
leren lezen en schrijven. Zij is in 1951 
ingetreden bij de Dominicanessen in Venlo 
en als missiezuster onder de kloosternaam 
Marie Immaculé gaan werken in Zuid-Afrika. 
Op een van mijn rapporten schreef zij: 
'Gedrag in de kerk slecht'. Op 19 juni 1950 
heb ik het vormsel ontvangen uit handen 
van Mgr. Lemmens. En vlak voor het 
verlaten van de lagere school deden we de 
Plechtige Communie, die pastoraal gezien 
de eerste bewuste geloofsuitdrukking 
bedoelde te zijn van de jonge christen. 
Naast andere cadeautjes kregen we een 
pakje sigaretten van tien. Mijn vaste 
vrienden werden Pieter Maes, Huub Cleven, 
Joop Arts en Piet Philipsen, alias Riēter 
Piet. Martien Willemssen en Martien 
Kuijpers waren ook vaak bij ons gezelschap. 
We speelden dan met zijn allen Monopolie. 
Op de zesde klas werden Pieter Maes, 
Huub Cleven, Joop Arts en ik misdienaar. 
Die dienst aan het altaar, maar ook eerder 
de mooie zwarte baard van een missionaris, 
ik weet niet meer welke, hebben mij op het 
spoor gezet van de priesterroeping. Zeker 
heeft daar ook toe bijgedragen het geheime 
gebed van mijn moeder, zoals ze mij na mijn 
priesterwijding vertelde en zeker ook de 
inzet van mijn vader in het kerkelijke 
gebeuren, als organist en dirigent. Hij zag 
mij niet graag vertrekken naar het 
seminarie. Het kostte geld en hij raakte in 
mij een hulp kwijt in de kapperszaak. Later, 
in het noviciaat in Baarlo en tijdens mijn 
theologiestudie in Nijmegen, was ik officieel 
kapper van onze kloosterlingen. Na de 
zesde klas ging Hub naar het Klein 

Seminarie in Stevensbeek. In 1962 deed hij 
eindexamen gymnasium A, waarvoor hij, 
zoals voorzien zakte, maar hij mocht toch 
naar het noviciaat op De Berckt in Baarlo. 
Dat duurde twee jaar. Daar leerde Hub 
behalve inleiding in het religieuze leven en 
in de filosofie, ook koeien melken, 
schoonmaak van huis en toiletten en zelfs 
tennissen. Na het noviciaat ging Hub naar 
het Groot Seminarie in Brakkenstein, 
Nijmegen, vanwaar hij twee jaar filosofie 
studeerde op het Jezuïetencollege 
Berchmanianum. Filosofie ging hem beter af 
dan het gymnasium. Theologie studeerde hij 
gedurende vier jaar aan de universiteit. Hub 
kreeg tijdens zijn theologiestudie de 
gelegenheid zich voor te bereiden op de 
missie in Mozambique. Hij volgde extra 
colleges over de Kerk en de geschiedenis 
van Afrika en over de problematiek in de 
ontwikkelingslanden. Tevens begon hij 
Portugees te studeren. Mozambique was in 
die tijd nog een Portugese kolonie. Op 14 
september 1967, drie jaar na zijn noviciaat, 
legde Hub de eeuwige geloften af, een 
drievoudige toewijding aan God met 
betrekking tot het hebben (gelofte van 
armoede), het willen (gelofte van 
gehoorzaamheid) en het zijn (gelofte van 
het celibaat). Op 30 mei 1969 werd Hub tot 
diaken gewijd en op 26 juni 1970 sloot hij 
zijn theologiestudie af bij Prof. 
Schillebeeckx.  
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Met Pinksteren, 17 mei 1970, nu precies 
vijftig jaar geleden, werd Hub na een retraite 
in de Benedictijner abdij van Mamelis te 
Vaals, in de heilige Norbertuskerk te Horst 
door Mgr. Beel tot priester gewijd. Na de 
wijding verving hij in Horst drie maanden de 
rector van het Sint Antoniusziekenhuis. In 
datzelfde jaar heb volgde hij de 
Memisacursus in Rotterdam Dat was een 
medische cursus voor missionarissen, 
gericht op situaties in de Tropen waar geen 
arts was. Hub: "Van 1968 tot 1971 heb ik bij 
de Baseballpals in Nijmegen gehonkbald in 
de derde klasse van de competitie in Oost-
Nederland. Dat was een heel bijzonder 
gebeuren voor mij, waarvoor ik de vrijheid 
kreeg." Begin 1971 ging Hub naar Portugal 
om daar gedurende zes maanden aan alle 
vereisten te kunnen voldoen om in de 
kolonie Mozambique te mogen werken. 
Door het vertrek van een collega bleef hij 
uiteindelijk veel langer in Portugal dan de 
bedoeling was, want in 1975 werd 
Mozambique onafhankelijk en kreeg het een 
antikerkelijke president. Hub werd niet 
toegelaten en hij vertrok begin 1978 naar de 
missie in Fortaleza in Brazilië. Pas op 28 
februari 1986 kwam hij dan toch in 
Mozambique aan om er als missionaris te 
werken en dat doet hij nu nog steeds.  
Wij feliciteren Hub van harte met zijn 
gouden priesterjubileum en hopen dat hij 
zijn waardevolle werk nog lang in goede 
gezondheid kan voortzetten. Hub, je bent nu 
78 jaar. Mocht je over enkele jaren gaan 
genieten van een welverdiend emeritaat en 
naar Nederland komen, dan krijg je in jouw 
geboorteplaats Castenray een heel warm 
welkom. 
 

 

ENKELE OVERWEGINGEN OVER 
MIJN LEVEN ALS MISSIONARIS 
 
Jef Willems, sss 
 
Na 43 jaar geleefd te hebben als missionaris 
in Afrika stelde de provinciaal van de 
provincie ‘Heilige Petrus Julianus Eymard’ 
mij in 2012 voor om novicemeester te 
worden van onze Europese novicen in 
Parijs. De opdracht was niet gemakkelijk 
omdat ik te maken had met kandidaten van 
een bepaalde leeftijd, met een verleden dat 
soms sterke twijfels wekte. Na vier jaar 
werken waren er geen kandidaten meer. 
Dus in 2017 was ik zonder werk en heb ik 
mijn wens uitgedrukt aan de Provinciaal om 
terug te keren naar Afrika, waar ik nog 
steeds nuttig zou kunnen zijn. Het was 
precies de tijd van het generaal kapittel in 
Chicago en mijn provinciale overste sprak 
over mijn wens met pater Domenico 
Avogadro, die het voorstel aanvaardde: Ik 
kon de paters Mauro Mosca en Ugo 
Presazzi in Ndoumbi gaan vervoegen. Aldus 
realiseert zich, althans gedeeltelijk, het 
project van de generale oversten Pater 
Verhoeven (1979) en Pater McSweeney 
(1983), die het huis in Gitega (Burundi), 
waar ik deel van uitmaakte, wilden sluiten 
omdat er geen roepingen waren en onze 
gemeenschap te ver weg was van de 
andere SSS-gemeenschappen, en aldus 
konden we de SSS-aanwezigheid in 
Kameroen versterken. 
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Maar we waren niet erg enthousiast over dit 
voorstel. Ondertussen, twee jaar later, in 
1985, moesten vrijwel alle buitenlandse 
missionarissen, enkele honderden, van 
president Bagaza het land verlaten. Dit was 
op het advies van een Fransman die, 
toppunt van ironie, zich "chrétien" noemde.  
Hij deed eer aan zijn naam! Voor hem was 
het noodzakelijk de Kerk te neutraliseren om 
het ontwikkelingsproject van het land te 
realiseren. Verschillende inheemse priesters 
werden in de gevangenis gezet. Je moet 
ook weten dat tijdens de uitzettingen, 
gedurende het ganse jaar 1985, alle kerken 
gesloten moesten blijven, van maandag-
ochtend tot zaterdagavond. 
Maar de kerkelijke hiërarchie accepteerde 
deze beslissing nooit en elke ochtend werd 
om 6 uur Eucharistie gevierd. De 
vijandigheid van de staat tegen de Kerk 
veroorzaakte bij de Christenen een 
tegengestelde reactie: hun deelname aan 
de vieringen werd steeds groter in getal.  
Na mijn uitzetting had ik nog drie keer de 
kans om terug te keren naar Burundi, ter 
gelegenheid van het gouden jubileum (50’) 
van onze parochie en ook van de oprichting 
van de Erewacht met rond de 2000 leden.  
Nu bestaan ze in 16 parochies van het 
bisdom. De aalmoezenier is geboren en 
getogen in onze parochie. Bij deze 
gelegenheden stelde ik met voldoening vast 
dat de Kerk niet alleen beproevingen en 
vervolging had overleefd, maar ook er 
dynamischer en enthousiaster uit was 
gekomen. 
 

 
 
Ik ben hier nu in mijn derde jaar in 
Kameroen. Het eerste jaar was ik in de 
gemeenschap van Ndoumbi met de 
Italiaanse paters Mauro en Ugo. We waren 
daar in een heel landelijke omgeving en wat 

opvalt zijn de grote ruimtes rond de huizen 
en ook rond ons huis. Alle dorpen, die deel 
uitmaken van onze parochie, ongeveer 7 in 
getal, hebben zich ontwikkeld langs een 
geasfalteerde weg van ongeveer 15 km. 
Maar, wat uitzonderlijk is voor Afrika, elk 
dorp heeft een grote nieuwe kerk. 
Het zal nog wel enkele jaren duren om ze 
gevuld te zien, maar het is beter dat ze te 
groot zijn dan te klein. De goede staat van 
de weg biedt de mogelijkheid om regelma-
tige diensten te verzekeren in alle kerken, 
vooral de zondagsmissen. In ieder geval, 
proficiat aan de paters voor deze realisatie. 
 
Terwijl ik deze regels schrijf, wordt pastoor 
Ugo bijgestaan door twee confraters van 
Congo-Brazzaville. Zo heeft hij de 
mogelijkheid om hen voor te bereiden om de 
parochie te leren kennen, voordat hij 
definitief terugkeert naar Italië. Met de 
aanwezigheid van twee jonge priesters, 
kunnen we zonder twijfel hopen dat 
binnenkort de parochie nog meer zal 
gekenmerkt worden door ons eucharistisch 
charisma. 
Wat mij betreft heeft pater Domenico mij in 
2018, in overleg met pater. Brel, Regionale 
overste van Congo-Brazzaville, voorgesteld 
om deel uit te maken van de gemeenschap 
van Yaoundé. Ik vertrok in juli 2018 naar 
Yaoundé.  
Hier vond ik twee van onze studenten Pater 
Gires en Pater Chally en Pater Nicaise, 
overste en pastoor van een nieuwe 
parochie, die ons was toevertrouwd. De 
parochie ligt op ongeveer 13 km van ons 
huis.  
 
Het is erg vermoeiend en duur om dagelijks 
die weg af te leggen over 3 km in een 
verschrikkelijke staat en 10 km asfalt, maar 
hier zit men meestal in opstoppingen.  
Pater Remo Rota, verantwoordelijke van het 
missiecentrum vond ook dat daar iets moest 
aangedaan worden. En als provinciaal 
raadslid heeft hij zich ingezet om de 
weldoeners voor dit project warm te maken, 
zodat de aankoop van de grond en de bouw 
van ons huis binnen de parochie zelf 
konden worden gefinancierd. Pater Nicaise 
samen met een aspirant en ikzelf bewonen 
het huis al sinds oktober vorig jaar. 
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Onze twee studenten, Pater Gires en Pater 
Chally, verblijven in het andere huis. Het 
grondgebied van deze nieuwe parochie 
bestaat uit drie traditionele dorpen met een 
kleine kerk in elk dorp. Maar met de 
bevolkingsexplosie staan deze dorpen op 
het punt te worden opgeslorpt door de 
uitbreiding van de stad Yaoundé. Vrijwel alle 
woningen zijn nieuw en er zijn bijna net 
zoveel huizen in aanbouw als die al 
bewoond zijn. De kerk van Ovangul, (de 
buurt waar we wonen, “la vie continue” heet 
het in de volksmond) kan niet langer de 
gelovigen opvangen, die massaal naar de 
twee zondagsmissen komen. Daarom nam 
de pastoor het initiatief om een derde mis te 
programmeren. Nu is de kerk elke zondag 
drie keer vol.  
 
Nu zijn er twee oplossingen mogelijk: ofwel 
de kerk vergroten, maar de ruimte is beperkt 
en binnen 5 jaar zullen we met hetzelfde 
probleem zitten, of een nieuw stuk grond 
kopen, waarop men dan een kerk kan 
bouwen volgens de klassieke afmetingen 
van kerken, die men vindt in dichtbevolkte 
plaatsen. Dit is een oplossing op lange 
termijn, maar een grote uitdaging. 
Hier in Ovangul en het andere gehucht 
Sakok vieren we elke dag de Eucharistie, 
gevolgd door een half uur aanbidding en 
bijna alle gelovigen die aanwezig zijn in de 
mis nemen ook deel aan de aanbidding. Het 
derde gehucht, dat Kolbubue heet, is minder 
bevolkt en daar vieren we de mis op zondag 
en een dag in de week. Pater Nicaise heeft 
al grote vooruitgang geboekt bij het 
structureren van de parochie. Hij heeft reeds 
9 basisgemeenschappen opgericht. Elke 
gemeenschap komt één of twee keer per 
maand bijeen en vertrekt vanuit het 
evangelie van de vorige zondag. Er worden 
ook groepen of commissies opgericht zoals 
catechese, liturgie, caritatieve hulp, 
economie en de jeugdcommissie. Hun 
leiders zijn lid van het parochiebestuur, dat 
één keer per maand bijeenkomt. 
Onze parochie maakt deel uit van een 
gebied van 12 parochies en elke maand 
komen priesters en enkele lekenafge-
vaardigden van elke parochie bijeen om 
ideeën en informatie uit te wisselen. 
Vergaderingen worden georganiseerd 

afwisselend in de verschillende parochies.  
Na de vergadering biedt de gastparochie 
een broederlijke maaltijd aan de 
deelnemers.  
 

 
 
Wat betreft ons SSS-charisma, buiten de 
dagelijkse uitstelling voor aanbidding van 
een half uur na de Eucharistieviering, zijn 
we nog niet in staat geweest om andere 
specifieke activiteiten te ontwikkelen. 
Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan 
personeel in zowel Ndoumbi als in Yaoundé 
en ook omdat we worden geconfronteerd 
met de uitdaging van het starten met een 
nieuwe parochie uit het niets. Kameroeners 
zijn zeker een zeer religieus volk. Dit ziet 
men in de oudere parochies, die vroeger zijn 
ontstaan en zich hebben ontplooid, vooral 
met een groot aantal religieuze 
verenigingen.  
 
Zonder enige twijfel is er hier een gunstige 
bodem voor het inplanten van de Aggregatie 
van het heilig Sacrament. Tegelijkertijd 
merken we de aanwezigheid van vele 
protestantse kerken en de kerken van 
nieuwe sekten (7).  
Op dit moment bouwen we openbare 
toiletten achter onze drie kapellen. Het is 
echt bemoedigend om de edelmoedigheid 
van onze christenen te zien. 
 
In feite worden alle kosten van deze werken 
gedekt door hun bijdrage. Elke zondag doen 
we een tweede omhaling voor de bouw, en 
vooral om de kerk van Ovangul uit te 
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breiden of om een nieuwe te bouwen.  
Een groot pastoraal werk moet nog worden 
gedaan in onze Basisgemeenschappen 
(CEB). Het probleem is dat er geen enkel 
steun is van de kant van het bisdom. Deze 
pastoraal heeft geen plaats in de richtlijnen 
van het bisdom. Dit verklaart ook het 
ontstaan van zoveel spirituele bewegingen.  
Maar beetje bij beetje zullen we proberen 
onze gelovigen te overtuigen van het belang 
van de basisgemeenschappen. Dat is 
eigenlijk de basis van ons christelijk leven, 
en van de Eucharistie, de motor van ons 
christelijk leven. 
 
(Uit ‘Notiziario’; vertaling van P. Bertho 
waarvoor onze dank) 

 
DE KUNST VAN HET WAARDIG 
VIEREN VAN DE LITURGIE 
  

Ars celebrandi (22) 
 
Gave van God 
Hoe goed je het ritueel ook voltrekt, toch 
kun je de ontmoeting met God niet 
afdwingen, het is en blijft een gave die jezelf 
en de gelovigen als het ware kunnen 
overkomen. Huub Oosterhuis duidt dit aan 
met “zien, soms even”.  
 

 
 
Dit is ook wat staat in de eerste zin van 
artikel 2 van de Constitutie over de liturgie 
waarin het volgende gebed over de gaven 
uit het Romeins missaal wort geciteerd:  
 

‘Heer, wij bidden u dat wij altijd op waardige 
wijze deelnemen aan dit mysterie want 
tekens als wij de gedachtenis van dit offer 
vieren wordt de verlossing voor ons 
werkelijkheid.’ 
  
De passieve vorm (in het Latijn) in het 
geciteerde gebed maakt duidelijk dat niet wij 
mensen de verlossing tot stand brengen, 
maar dat de verlossing, Gods heilzaam 
werken in ons, geheel gratuit, om niet aan 
ons geschiedt en wel door toedoen van 
Christus. Dit is een verwoording van meer 
dogmatische, mystieke aard wat in de 
antropologie als de eigen kracht van het 
ritueel wordt gezien. Liturgie vieren is dus 
een samengaan van het goddelijke en het 
menselijke symbolisch handelen waarbij het 
primaat aan Gods kant ligt. 
Enerzijds ontlast dit karakter van gave de 
actanten, want als er iets misgaat is er geen 
man overboord, want God heeft strikt 
genomen de mensen niet nodig. Anderzijds 
mag dat geen excuus worden om de 
aandacht te verslappen en als het ware op 
automatische piloot liturgie te vieren. Deze 
bekoring kan zich voor gaan doen als het 
nieuwe eraf is en de last om de hoek komt 
kijken vanwege vele anderen bezigheden in 
het pastoraat. 
 
Vertrouwdheid met het ritueel 
Ofschoon de eigen kracht van het ritueel 
een zekere garantie geeft, blijft de 
vertrouwdheid met ritueel en haar structuur 
een noodzakelijke voorwaarde. Deze 
vertrouwdheid moet ertoe leiden dat de 
viering zelf als het ware op een vanzelf-
sprekende manier verloopt, zonder dat er 
sprake is van gespannenheid of 
verkramptheid enerzijds of anderzijds van 
een sleur of automatisme dat een uiting is 
van een ongeïnteresseerd handelen. Maar 
ook onzekerheid over wat er moet gebeuren 
of wie wat moet doen, kan op die manier 
voorkomen worden, omdat deze zaken 
zozeer de aandacht verminderen en 
afleiden van waar het in wezen om gaat… 
In de Bhagwanbeweging klinkt dit zo: “Het 
gebod om alles wat je doet met volledig 
aandacht te doen.  
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Worshippen heet dat. Als je de trap dweilt, 
moet je niet denken: ‘Wat vervelend…’ Nee, 
je dweilt de trap alsof dat alles is wat je op 
dit moment wilt doen. Je heiligt je 
handelingen… Als je in de keuken alleen 
maar denkt: ‘Wat een berg, hoe krijg ik die 
af?’, dan wordt het een ellende. Maar als je 
erin komt, dan, verdwijn je erin, dan doen je 
handen en je hoofd wordt vrij net zoals bij 
een lange wandeling gebeurt als je lichaam 
het ritme heeft gevonden, het loopt en je 
bent je lopende lichaam, maar tegelijkertijd 
ben je bevrijd van inspanning. Dat is 
mystiek. In aandacht opgaan in wat je doet. 
 
Directe voorbereiding 
Om werkelijk te kunnen opgaan in wat je 
doet wordt er vooral van de voorganger een 
grote concentratie gevraagd gedurende de 
gehele viering. Maar reeds lang vóór de 
viering zal hij zich telkens weer bewust 
maken wat hij gaat doen: de geloofs-
gemeenschap voorgaan in het gebed en 
handelen in de persoon van Christus.  
Daarom zal hij zich direct voor de viering 
daarop voorbereiden door persoonlijk 
gebed. Reeds de Joden kenden het gebruik 
van het gebed van de rabbijn, voorafgaand 
aan de viering. Een gebruik dat in de kerk is 
overgenomen en lange tijd in praktijk is 
geweest. Het verdient aanbeveling dit 
gebruik te hernemen. 
Vanwege deze concentratie zal er in de 
sacristie rust en stilte heersen en alleen het 
hoogstnoodzakelijke gezegd worden. Hier 
ligt een belangrijke taak voor de koster!  
Instructies en afspraken bijvoorbeeld over 
gezangen dienen op een eerder tijdstip 
plaatst vinden en misdienaars zullen bij 
voorkeur in een andere ruimte wachten op 
het begin van de viering, die verricht wordt 
in de Naam van Christus. 

“De viering van de mis als daad van 
Christus en van het hiërarchisch geordende 
Godsvolk, is het middelpunt van heel het 
christelijk leven, zowel voor de universele 
als voor de plaatselijke Kerk en voor ieder 
van de gelovigen afzonderlijk. Daarin 
immers bestaat het hoogtepunt zowel van 
de handeling waardoor God in Christus de 
wereld heiligt, als van de eredienst die de 
mensen de Vader brengen, Hem 
aanbiddend door Christus, de Zoon van 
God. Bovendien worden daarin de 
heilsmysteries in der loop van het jaar zo 
herdacht, dat ze als het ware tegenwoordig 
worden gesteld. De andere godsdienstige 
handelingen en alle werken van het 
christelijk leven hangen hiermee samen, 
kom eruit voort en zijn erop gericht.” 
 
(Apostolische Constitutie: Inleiding op het 
vernieuwde Romeinse Missaal) 
 

 
 
L’ART DE CELEBRER   
 
L’art de célébrer (22) 
 
Dans l’espace 
 
Les lieux de célébration où s’assemblent les 
chrétiens sont fort divers.  Qu’il s’agisse 
d’une cathédrale ou d’une petite église de 
campagne, d’une chapelle ou d’une pièce 
aménagée, voire d’un stade ou d’un parc 
pour un très grand rassemblement, 
l’assemblée chrétienne est nécessairement 
localisée. 
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Du lieu à l’espace 
L’espace est autre chose qu’un endroit, 
c’est un lieu qui permet de remplir une 
fonction.  On dit que, dans telle pièce, on a 
assez d’espace ou que l’on manque 
d’espace pour faire ceci ou cela.  L’espace 
est plus qu’une superficie : un espace vert 
dans une ville est beaucoup plus que la 
surface d’un jardin public ou d’un bois.  
Ainsi, l’espace liturgique n’est-il pas 
seulement défini par les dimensions de 
l’église où l’on célèbre, mais par la façon 
dont les personnes habitent cette église et 
dont les choses y sont disposées, lorsqu’on 
célèbre.  L’espace liturgique, c’est la façon 
dont l’église est utilisée pour les 
célébrations. 
 
Lee meubles parlent 
Toute organisation de l’espace est faite pour 
les fidèles rassemblés.  Si nous 
commençons par traiter du mobilier, c’est 
parce qu’il est plus stable que les 
personnes. Il reste en place même si l’église 
est vide. 
En fait, il y a deux pôles : le chœur (ou le 
sanctuaire) et la nef. Quel rapport y a-t-il 
entre eux ? Le chœur, doit apparaître 
comme le « cœur » d’une action à laquelle 
tous collaborent et non comme la tribune 
d’une salle de meeting, ou l’estrade d’une 
salle de casse. 
Quatre emplacements se distinguent : au 
centre, l’autel (voir PGMR, n° 262) ; autour 
de lui, le siège du président, l’Ambon de la 
Parole et la place des fidèles. Les meubles 
qui occupent ces emplacements doivent dire 
par eux-mêmes, ce pour quoi ils sont faits. 

 L’autel dit qu’il est à la fois autel du 
sacrifice et table du repas sacrificiel.  De 
l’autel, il tient d’être solide, noble et digne.   
De la table, il tient d’être ouvert aux 
convives. 

 Le siège dit que l’assemblée est 
présidée. 

 L’ambon dit qu’une part importante 
de la réunion est faite de l’écoute d’une 
Parole. Lui aussi est solide et stable comme 
la Parole proclamée. 

 Les sièges de l’assemblée disent que 
les chrétiens ici réunis forment un groupe de 
« frères » qui reçoit une Parole et y répond 
avant de partager un repas mystique. 

Ce qui est vu de l’aménagement spatial du 
lieu révèle l’invisible action du Seigneur qui 
a convoqué cette assemblée. 
 
Les corps parlent 
L’espace est meublé pour être habité.  
Beaucoup de mots seront dits lors de la 
réunion : des monitions, des prières, des 
textes lus ou chantés.  La parole aura le 
poids que lui confèreront les corps qui 
parlent. La tenue, les attitudes, les 
comportements, bref la façon dont les 
acteurs habitent l’espace par leur corps, 
parlent déjà avant les mots. 
Le « Au nom du Père » du prêtre qui préside 
aura le poids que lui donne la façon dont il 
est arrivé à son siège. 
Le » Seigneur, prends pitié » de l’assemblée 
aura le poids que lui donne la façon sobre et 
incitatrice avec laquelle l’animateur de chant 
l’a lancé. 
La lecture biblique aura le poids que lui 
donne la façon dont le lecteur est arrivé à 
l’ambon. 
Nous sommes tellement habitués, depuis la 
réforme liturgique, à privilégier le langage 
verbal que nous avons négligé le langage 
des gestes et des attitudes. Or, dans un 
système de communication comme celui de 
la liturgie, le comportement est déterminant 
pour la compréhension du message.  Le 
message n’est pas transmis seulement par 
les mots : le silence d’un prêtre président se 
recueillant avant une oraison, le calme d’un 
lecteur proclame la parole de Dieu, la 
discrétion d’un animateur de chants ne 
parlent pas moins que les mots priés, lus ou 
chantés.  En tout cas, aucun mot ne parlera 
si l’attitude de celui qui parle ne crée pas 
l’environnement porteur du message. 
L’œil écoute, et l’oreille n’entend bien que si 
elle voit.  L’espace n’est pas une ligne de 
téléphone où un émetteur s’entretient avec 
un récepteur.  L’espace est un volume où le 
sonore et le visuel s’unissent et se 
complètent.  Ils établissent alors une 
communication qui n’atteindra l’intelligence 
et le cœur que par la mise en jeu des cinq 
sens. 
L’espace liturgique est un lieu où le croyant 
peut célébrer avec tout son être. 
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« J’ai pris la résolution de lire avec un très 
grand respect la Parole de Dieu, et de 
prononcer avec affection les prières 
liturgiques de la sainte Eglise, inspirées 
comme elles le sont par le Saint-Esprit.  
C’est la prière du Saint-Esprit par son 
épouse. » (PJ. Eymard, NR 44. 63) 
 
 
« L’eucharistie est le plus grand don de 
l’amour de Jésus-Christ. Elle est le résumé 
de tous les dons particuliers de sa vie.  Il a 
laissé un mémorial de ses merveilles.  C’est 
plus que le don. C’est le donateur qui se 
donne…Le roi avec son royaume. »  
(PJ. Eymard, PG 279,3) 
 

 
NIEUWS VAN HET CPS 
 

 
 
Nieuws van het Centrum voor 

Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen (NL)  

 

Toerusting van parochies gaat gewoon door 

Een belangrijke boodschap van het CPS aan 

parochies in de laatste tijd is, ‘Pak de kansen die 

nu worden aangereikt!’ Een crisis biedt veel 

mogelijkheden om te leren, te groeien, en 

dienstbaar te zijn, met name ook online.  

 

 
Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met 

vier priesters in een online leiderschapstraject en 

onze doorgaande begeleiding van het 

vernieuwingsproces van de Z. Titus 

Brandsmaparochie, een grote fusieparochie 

rondom Wageningen. Met vrijwilligers uit deze 

parochie zijn we al twee keer online via Zoom 

bij elkaar gekomen en het is bijzonder om te zien 

hoe mensen zich ook online met elkaar 

uitwisselen en bidden. En hoe nodig dit is in een 

tijd waar de vieringen (deels) zijn weggevallen 

of voor een beperkt aantal mensen toegankelijk 

zijn. 

 

Daarnaast proberen we geschikte kandidaten te 

vinden voor ‘Space for Grace’, een fonds 

opgericht door Porticus om 

geloofsgemeenschappen te helpen om te 

vernieuwen. Tot nu toe hebben wij drie 

parochies in contact hiermee gebracht. Het CPS 

blijft graag nauw betrokken bij dit proces. Zo 

zien we van dichtbij hoe geestelijke vernieuwing 

concreet gestalte krijgt in deze tijd.  

 

Filmpjes over ‘roeping tot heiligheid’ komen 

nu online 

Sinds vorig jaar heeft het CPS en Katholiek 

Leven (communicatiekanaal van de Nederlandse 

bisschoppen) samengewerkt op meerdere fronten 

in een project gefinancierd door de Mr. Paul de 

Gruyter Stichting. Inhoudelijk is dit project 

gericht op ‘groeien in heiligheid’, naar 

aanleiding van de exhortatie van paus 

Franciscus, Gaudete et Exsultate. Naast het 

maken van social-mediakaarten (om gesprekken 

in de kleine kring op gang te brengen), hebben 

wij gelovigen ook geïnterviewd over wat 

heiligheid voor hen betekent. Deze gesprekken 

worden compact weergegeven in een reeks 

video’s die verschijnen op de website 

katholiekleven.nl. Sinds kort is daar de eerste te 

zien, een interview met Siebrich Zeinstra (vaak 

aanwezig bij studiedagen van het CPS). Meer 

video’s volgen in de komende tijd.  

De tweede poot van dit project is gericht op de 

Eucharistische spiritualiteit. Wij maken, in 

samenwerking met theoloog Sam Goyvaerts 

(docent liturgie aan de Tilburgse School of 

Catholic Theology) en priesters Arjen Bultsma 

en Fons Kuster sss, twee video’s over de 



28 

 

Eucharistieviering. Meer hierover in een latere 

nieuwbrief. 

Ook in de maak is een nieuwe poster over het 

liturgisch jaar. Deze zal klaar zijn voor 

verspreiding in het najaar.  

 

Uitgebreid interview op Radio Maria 

Op 15 juni jl. werd CPS-stafmedewerker Tim 

Schilling geïnterviewd over zijn eigen geloof en 

over het werk van het CPS in het algemeen. Een 

opname van dit interview vindt u terug op 

radiomaria.nl 

 

Op de hoogte blijven?  

Met name voor de actuele stand van zaken, zie 

hiervoor de website van het CPS met de daarbij 

behorende Facebook pagina en Twitter account: 

www.parochiespiritualiteit.org 

 
NIEUWS VAN HET I.C.E.W. 
 
Wat een rare tijden beleven wij? 
 
Scholen en winkels gesloten, mensen op 
technische werkloosheid, thuis werken en 
vergaderen op afstand, geen contact met 
kinderen, kleinkinderen en vrienden…. en 
geen aanbidding of Eucharistievieringen! 
 

 
 
Gelukkig is het virus onder controle, al 
moeten we zeer waakzaam blijven en de 
richtlijnen netjes opvolgen zodat er geen 
tweede golf komt. 
 
Dat klein virusje heeft er voor gezorgd dat 
ook onze werking voor een groot deel is stil 
gevallen. 
 
Onze gebedsnamiddag voor het voorjaar 
werden op het laatste moment afgelast. 

En maar goed ook want toen begon de  
lockdown! 
 
En het gevolg daarvan was dat de hoogdag 
van onze werking namelijk ‘Sacramentsdag’, 
dat onze mensen vieren in Banneux, niet 
kon plaatsvinden. 
 

 
 
Gelukkig kon het gebedenboekje 
‘Eucharistie & Naastenliefde’ gewoon 
verstuurd worden zodat we onze mensen 
toch een beetje troost konden bieden. 
Opbouw is gewoon blijven doorgaan. 
Gelukkig! Weer wat troost en leesplezier. 
 
Wat de toekomst gaat brengen en hoe de 
maatregelen verder versoepeld gaan 
worden…. dat is koffiedik kijken! 
 

 
 
We hopen met z’n allen dat er snel een 
vaccin geworden wordt zodat alles weer 
normaal wordt! 
 
We willen jullie allen en je dierbaren een 
hart onder de riem steken: hou vol en wees 
hoopvol!  
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http://cavatappi.be/nieuws/vrijdag-1-and-zaterdag-2-mei-is-de-winkel-gesloten&psig=AOvVaw2qlmQUAUgglziDOXQuF5Mx&ust=1593596219870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjwt_eeqeoCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.banneux-nd.be/nl/&psig=AOvVaw1tvly0c2bsyYg8iIOhkWqb&ust=1593596316935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiD-J6fqeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.mediumchat.nl/koffiedik-kijken/&psig=AOvVaw2tJKMGJ9zlZOUGqmZYIVaQ&ust=1593596381447000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiXnL6fqeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/qVcuTNh6PiU/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DqVcuTNh6PiU&tbnid=jgNRKrRViHviBM&vet=10CAcQxiAoCmoXChMIqLvw2Z-p6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=0r5cYeld8qaUJM&w=1280&h=720&itg=1&q=hoopvol&hl=nl&ved=0CAcQxiAoCmoXChMIqLvw2Z-p6gIVAAAAAB0AAAAAEAY

