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Provincie heilige Pierre-Julien Eymard 
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Volgende inleverdatum: 10 december 2020 
 

 

WOORD VAN DE PROVINCIAAL 
 

Maurits Gijsbrechts, 
sss 
 
                                                                                           
Medebroeders,   
 
Terwijl ik dit ‘Woord 
van…’ neerschrijf, is 
deze morgen hier in 
Kattenbos de retraite 
begonnen, die in 
normale 
omstandigheden in 
Steyl-Tegelen had 
moeten doorgaan. 
Intussen blijft covid-
19 de landen van 

onze provincie teisteren. 
 
Voor zover we weten zijn onze 
medebroeders (tot nu toe althans) de 
besmettingsdans ontsprongen, ondanks de 
‘gezegende leeftijd’ van velen onder ons. 
Dat beruchte virus heeft alleen Patrick 
Lecouve klein gekregen. 
 
Wat is onze wereld van de ene dag op de 
andere enorm veranderd! Ik hoef jullie niet 
te vertellen wat er allemaal er de laatste 
maanden allemaal gebeurd is. Ondanks de 
strenge maatregelen blijft dat beestje rustig  

 
verder toeren en het einde van de tunnel is 
nog niet in zicht. 
 
Tegelijkertijd hebben we ontdekt wat 
essentieel is voor het geluk, wat echt 
waardevol is in het leven, zoals gezondheid, 
groene ruimten, solidariteit en menselijke 
nabijheid. 
 
Zo bekeken lijkt deze pandemie op een 
waarschuwing die de natuur ons stuurt. De 
aarde kreunt en schreeuwt en eist dat we 
een andere richting moeten inslaan, dat we 
ons leefpatroon drastisch zullen moeten 
aanpassen, om onze planeet, ons 
‘gemeenschappelijk huis’ te redden. We 
worden uitgenodigd, ik zou zeggen verplicht, 
om onze levenswijze en ons omgaan met de 
schepping grondig te veranderen. 
 
Vijf jaar geleden tekende paus Franciscus in 
de encycliek ‘Laudato si’ een wegwijzer uit 
voor de opbouw van een meer 
rechtvaardige maatschappij die in staat is 
het menselijke leven en de hele schepping 
te redden. Deze encycliek (verplichte lectuur 
voor elke kloosterling !!) maakt duidelijk dat 
alles met elkaar verbonden is. 
 
Deze gezondheidscrisis heeft ons ook 
duidelijke gewezen op de kwetsbaarheid en 
de broosheid van onze geglobaliseerde 
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wereld. De profetische woorden van de 
paus roepen ons op zorg dragen voor onze 
Moeder Aarde. Deze crisis heeft ons 
duidelijk getoond dat we allemaal met elkaar 
verbonden zijn en dat we niet kunnen leven 
zonder de ander te kennen. Het 
onderstreept nogmaals dat wij 
medeverantwoordelijkheid zijn voor de 
schepping en dat het onze taak is om ze te 
beschermen. 
 
ZORG GOED VOOR MEKAAR EN ZORG 

GOED VOOR JEZELF! 
 

 

          VERJAARDAGEN 
 
November 
08 Richard Lauer (Düren) 
15 Antoine Makela (La Mure) 
16 Hans van Schijndel (Brussel) 
 Fons Kuster (Nijmegen) 
22 Frans Vrijdag (Nijmegen) 
24 Silverio Pedro (Mozambique) 
27 Geard Smeele (Nijmegen) 
 
December 
03 Leo Bollen (Brussel) 
07 Thaddée Mupapa (La Mure) 
08 René Beuret (Marly) 
 Mgr. Jan van Burgsteden     
           (Amsterdam) 
19 Mathieu Vanherk (Lommel) 
22 Jan van Mil (Nijmegen) 
26 Harrie Verhoeven (Nijmegen) 
28 Abristo Inlabe (Mozambique) 
 
                    
                  P R O F I C I A T 
 

 

 

 
 

V A R I A - N I E U W S J E S 
 
Op 14 december is Aloys van Velthoven  
12 ½ jaar priester. Proficiat, Aloys! 
 
In Amsterdam sprak Paul Bindels de belofte 
als associé uit in onze Congregatie. 
Proficiat, Paul en wees welkom in de S.S.S.-
familie. 
 
Henk Kuys en Frans Weersink hebben een 
verkeerde landing meegemaakt. Maar ze 
hebben beloofd het in de toekomst niet 
meer te zullen doen. 
 
Op 6 oktober overleed Magda Bollen, 83 
jaar, zus van Leo. En enkele weken later 
zijn broer Fons, 80 jaar. 
La sœur du Père Bollen, Magda est 
décédée à l’âge de 83 ans et quelques 
semaines après son frère Fons (80 ans). 
R.I.P. 
 
Marco van der Leij is op 15 oktober de 
noviciaatstijd begonnen en Jim ‘zit’ al in het 
tweede jaar.  
Marco van der Leij a commencé le noviciat 
à Bruxelles le 15 octobre. Tandis que Jim 
Schilder est passé dans « une classe 
supérieure ». 
 
Helaas pindakaas! Corona is in the house! 
Alle paters en personeel van het klooster 
van Kattenbos zijn voor 10 dagen in 
quarantaine! Blijf in uw kot! 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.ze.be/100-grappige-en-leuke-gelukkige-verjaardag-en-happy-birthday-wensen/&psig=AOvVaw3vhCYjDMd7i6MQ6kfRuDed&ust=1603360533145000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDBj-a1xewCFQAAAAAdAAAAABAD
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LE MOT DU PROVINCIAL 
 
Tandis que j’écris ce ‘MOT’, à Kattenbos 
Lommel, la retraite est commencée. Elle 
aurait dû normalement se vivre à Tegelen 
Steyl. Mais la corona en a décidé 
autrement. 
 
Pour autant que nous ne le sachions, 
personne, sauf Patrick Lecouve, n’a été 
jusqu’à présent atteint par la contagion, 
malgré l’âge respectable de plusieurs 
d’entre nous.  
Notre monde a bien changé d’un jour à 
l’autre ! Je n’ai pas à vous raconter tout ce 
qui s’est passé ces derniers mois. Malgré 
toutes les mesures, la méchante bête 
continue ses ravages tranquillement et on 
ne voit pas encore la fin du tunnel. 
 
Entretemps, nous avons découvert 
l’essentiel pour le bonheur, ce qui est plein 
de sens dans la vie : la santé, les espaces 
verts, la solidarité et la proximité humaine. 
 
Ainsi vue, la pandémie reste un 
avertissement que la nature nous envoie. La 
terre tremble, crie et demande d’aller vers 
d’autres lieux ; nous devons nous adapter à 
un style de vie plus exigeant, pour sauver 
notre planète, notre ‘maison commune’. 
Nous sommes invités – oserais-je dire : 
obligés – de changer profondément notre 
manière de vivre et notre relation avec la 
nature. 
 
Il y a cinq ans, le pape François publiait 
l’encyclique ‘Laudato si’, une indication pour 
la construction d’une société plus juste, en 
état de sauver la vie humaine et la création 
tout entière. Cette encyclique (lecture 
obligatoire pour tout religieux !) manifeste 
que tout est ensemble relié. 
 
Cette crise sanitaire nous a indiqué 
clairement la fragilité de notre monde 
globalisé. Les mots prophétiques du pape 
nous rappellent les soins à apporter à notre 
Mère Terre. Cette crise nous montre 
clairement que nous tous reliés ensemble et 
que nous ne pouvons pas vivre sans 
connaissance des autres. Cela souligne une 

fois encore notre co-responsabilité à envers 
la nature et notre devoir de la préserver. 
 
VEILLEZ BIEN SUR VOUS LES UNS LES 
AUTRES ET SUR VOUS-MEME ! 
 

 
 
VORWORT PROVINZIAL 
 
Liebe Mitbrüder! 
 
   Während ich dieses Vorwort 
niederschreibe beginnen heute Morgen hier 
in Kattenbos die Exerzitien, welche 
eigentlich in Steyl-Tegelen hätten stattfinden 
sollen. In der Zwischenzeit hält Covid-19 die 
Länder unserer Provinz weiter in Atem. 
 
   Soweit ich weiß sind die Mitbrüder bisher 
einer Ansteckung entkommen (bis jetzt 
jedenfalls) und dies trotz des hohen Alters 
mancher unter uns. Allein P. Lecouve hat 
das Virus bekommen. 
 
  Was hat sich doch unsere Welt von einem 
Tag auf den anderen verändert! Ich brauche 
nicht eigens zu erwähnen, was allen in den 
letzten Monaten geschehen ist. Trotz vieler 
Vorsichtmaßnahmen breitet sich das Virus 
weiter aus und Licht am Ende des Tunnels 
ist noch nicht in Sicht. 
 
   Zugleich haben wir entdecken dürfen was 
so wichtig für unser Glück, was so wertvoll 
im Leben ist: Gesundheit, ein Platz im 
Grünen, Solidarität und menschliche Nähe. 
 
   So können wir diese Pandemie als eine 
Warnung der Natur an uns sehen. Die 
ganze Erde stöhnt und fordert uns zugleich 
auf, dass wir einen anderen Weg 
einschlagen sollen, dass wir unsere 
Lebensweisen anpassen sollen, um unseren 
blauen Planeten, unser gemeinschaftliches 
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Haus zu retten. Wir werden damit 
aufgefordert, nein verpflichtet, unsere Art zu 
leben, unseren Umgang mit der Schöpfung 
gründlich zu verändern. 
 
   Vor fünf Jahren unterzeichnete Papst 
Franziskus die Enzyklika ‚Laudato si‘ als 
einen Wegweiser hin zu einer gerechteren 
Gesellschaft, die es ermöglichen soll das 
menschliche Leben und die Schöpfung zu 
retten. Diese Enzyklika, die für uns als 
Religiosen Pflichtlektüre ist, macht deutlich 
wie sehr alles mit allem verbunden ist.  
 
  Die gegenwärtige Gesundheitskrise macht 
uns auch die Verwundbarkeit unserer 
globalisierten Welt deutlich. Das 
prophetische Wort unseres Papstes ruft uns 
dazu auf Sorge zu tragen für unsere Mutter 
Erde. Diese Krise lässt uns unsere 
gegenseitige Verbundenheit untereinander 
erkennen und dass wir nicht leben können 
ohne den Anderen zu beachten. Sie 
unterstreicht unsere Mitverantwortlichkeit für 
die ganze Schöpfung, dass es unsere 
Aufgabe als Christen ist, sie zu bewahren. 
 
Sorgt gut für einander und sorgt gut für 

euch selbst! 
 

 
 
PALAVRA DO PROVINCIAL 
 
Caríssimos Irmãos, 
 
Enquanto estou a escrever esta “Palavra 
de .......”, começa aqui em Kattenbos o retiro 
anual, que em circunstâncias normais 
deveria ter tido lugar em Steyl-Tegelen. 
Entretanto , a covid-19 continua a flagelar 
os países da nossa provincia. 
 

Tanto quanto sabemos, os nossos 
irmãos(pelo menos até agora) escaparam à 
dança da contaminação, embora  muitos de 
nós com uma “idade abençoada”. Esse 
virus infame até agora conseguiu derrotar 
Patrick Lecouve. 
 
O nosso mundo mudou profundamente de 
um dia para o outro. Não preciso de vos 
contar o que se passou nos últimos meses. 
Apesar de medidas rigorosas, esta criatura 
continua a vaguear silenciosamente e o fim 
do tunel ainda não está à vista. 
 
Ao mesmo tempo descobrimos o que é 
essencial para a felicidade, o que é 
realmente valioso na vida, tal como a 
saúde, espaços verdes, a solidariedade e a 
proximidade humana. 
 
Desta forma esta pandemia parece-nos um 
aviso enviado pela natureza. A terra geme e 
grita e exige que mudemos de direcção e 
alteremos drasticamente o nosso estilo da 
vida para salvar o nosso planeta , a nossa 
“casa comum”. Somos convidados – eu diria 
obrigados- a mudar radicalmente o nosso 
modo de viver e a forma de lidar com a 
criação. 
 
Há cinco anos, o papa Francisco na 
encíclica “Laudato Si” mostrou-nos um 
caminho como construir uma sociedade 
mais justa, capaz de salvar vidas humanas 
e salvar a criação. Esta encíclica(leitura 
obrigatória para cada religioso!!!) deixa-nos 
clara que tudo está interligado. 
 
Esta crise de saúde humana chamou 
também claramente a nossas atenção para 
a vulnerabilidade e a fraquesa do nosso 
mundo globalizado. As palavras proféticas 
do Papa clamam para cuidarmos da nossa 
Terra Mãe. Esta crise mostrou-nos 
claramente que somos uma família e que 
não podemos viver sem conhecer e cuidar o 
outro. Salienta mais uma vez que somos co-
responsáveis pela criação e que é nossa 
tarefa protegê-la. 
 

Cuidem bem uns dos outros e cuidem 
bem de si! 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.wasserburger-stimme.de/schlagzeilen/jetzt-schon-corona-erinnerungen-fuer-die-zukunft/2020/04/24/&psig=AOvVaw1vUYwVeuVK-EEU72WaiRBA&ust=1603360670570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCAp7W2xewCFQAAAAAdAAAAABAF
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NIEUWS UIT BRAKKENSTEIN  
 

Piet Wouters, sss 
 

Het leven is: een krijgsbanier 
door goed' en kwade dagen 
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, 
kloekmoedig voorwaarts dragen! 
 

Men tuimelt wel en wonden krijgt 
men dikwijls, dicht' en diepe; 
't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt, 
of hem de dood beliepe! 
 

Het leven is: geen vreed' alhier, 
geen wapenstilstand vragen. 
Het leven is: de kruisbanier 
tot in Gods handen dragen.  
Kees Deeni 
 

Dit lied kwam spontaan bij me op, toen ik de 
maanden overzag die achter ons liggen.  
Leuke dingen maar ook weer veel kommer 
en kwel.  
 

Half augustus kwam onze portierster, 
Marijke Brits, lelijk ten val bij een kennis van 
haar. Gevolg hiervan is dat het slijmbeurs is 
geknapt en flink ontstoken en dat leidt dan 
weer tot hevige pijn. Dat is heen en weer 
naar huisarts en ziekenhuis, rust houden en 
niet bewegen. Vanaf 7 september mocht zij 
weer een paar uurtjes komen werken, maar 
nog altijd met de krukken aan haar zij. 
Terwijl Marijke opkrabbelt, komt Confrater 
Frans Weersink op Aqua Viva ‘ten val’. Nu is 
bij hem de onderste rugwervel los komen te 
zitten. Hij heeft veel pijn, kan moeilijk zitten 
en overeind komen. Een papegaai (geen 

groene) helpt hem daarbij. Verder is er niets 
tegen te doen dan paracetamol slikken.  
 

Nu zeggen ze wel eens: alle goeie dingen in 
drieën, maar dat geldt evenzeer voor de 
kwade. Dit kwade viel weer Henk Kuijs ten 
deel. Op 2 oktober, de gedenkdag van de 
heilige engelbewaarders, is hij deze 
morgen in de gang gestruikeld over het 
snoer van de stofzuiger. Gevolg de 
linkerschouder uit de kom. Hij heeft veel 
pijn. Eerst was het wachten op de huisarts, 
vervolgens op de ambulance. Rond half 
zeven kwam hij met Fons van het 
ziekenhuis terug. De thuiszorg is nu 
ingeschakeld om hem te verzorgen.  
 

Op 31 augustus 
kreeg Harrie 
Verhoeven, 
geïndiceerd voor 
een verzorgingste-
huis, bericht dat hij 
op Aqua Viva 
terecht kan en de 
volgende dag 
verhuist hij naar de 
afdeling waarop ook 
confrater Frans Vrijdag verblijft.  
 

Sinds juni was kerkbezoek weer mogelijk, 
en al moet men nog steeds de 1,5m afstand 
bewaren, toch zien we dat het aantal kerk-
gangers maandelijks wat oploopt. Zo was 
het gemiddelde op zondagen in de daarop-
volgende maanden van juni t/m oktober   
gemiddeld resp. 32, 59, 74, 73 en 79 
personen. Nu onlangs weer strengere regels 
zijn ingevoerd, zijn we terug bij af.  

 
De helft van ons 
heeft de 
zomervakantie in 
huis doorgebracht. 
Fons verbleef 
enkele dagen in 
Duitsland, Alois in 
De Hank en Piet 
ging op 
werkvakantie bij 
zijn zus. Hier 
moesten een 
aantal bomen 
gerooid en 
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struiken gesnoeid worden. En ondanks de 
hitte werd er flink gestookt. Van een bezoek 
aan Kerkrade was hij niet vrolijk geworden. 
Het was er zowel binnen als buiten een 
grote puinhoop. En tot 2x toe hadden dieven 
lood van het dak gejat. 

 
Op 1 oktober vergaderde het bestuur van 
het CPS online. Het is allemaal nog even 
wennen voor onze confraters Fons en Louis, 
maar het gaat al doende steeds beter. 
Mirjam en Tim van het CPS hadden hiermee 
al wat meer ervaring door hun 
vergaderingen met parochiebesturen e.a. 
instellingen, maar het is goed dat “onze 
jongens” zich ook in de strijd werpen, want 
dan blijf je bij de tijd. 
 
Het verschijnen 
van de encycliek 
“Fratelli tutti” 4 
oktober jl. was 
toch wel een licht-
puntje in deze 
donkere tijd. De 
paus heeft het 
hierin over 
broederschap en vriendschap als manieren 
om een betere, rechtvaardiger en 
vreedzamer wereld op te bouwen. Dat blijkt 
hard nodig, nu mensen door allerlei 
strengere coronamaatregelen hun geduld 
verliezen en elkaar in de haren dreigen te 
vliegen.  

 
We noteren 8 okt als Violetta, onze 
interieurverzorgster, met eigen gemaakt 
gebak komt aanzetten. De week ervoor had 
Henk Kuis haar gezegd, terwijl hij met 
hevige pijn n.a.v. zijn val in de gang op bed 
lag: “Je moet niet zeuren, er zijn ergere 
dingen.” Dat was Violetta niet vergeten toen 
zij vanwege een dreigende besmetting met 
het coronavirus, na contact met haar zoon 
die besmet was geraakt, enkele dagen later 
thuis in quarantaine moest. Vandaar nu een 
gebaar naar Henk. Mooi hè? Zo doe je 
zonder dat je het weet toch nog aan 
apostolaat. We hielden er wel allemaal een 
groene tong aan over. 
 

In de krant 
heeft men 
het alsmaar 
over de 
vraag welk 
nu het 
mooiste 
kunstwerk 
aan de Waal 
is. Nou, dat 
weten we 

inmiddels ook weer. Het is niet de 
Waterwolf, noch de Kaaisjouwer maar het 
gezicht van Nijmegen. Dus als mensen alle 
musea hebben bewonderd kunnen ze altijd 
nog aan de Waalkade komen kijken. En dan 
mogen ze van mij ook nog een standbeeld 
maken van het coronavirus, want dat zo’n 
klein ietjsepietsje zulk een pandemie 
veroorzaakt, verdient toch eigenlijk ondanks 
alle ellende die het veroorzaakt alle 
bewondering. 
 
Onlangs is in Nederland de corona-app 
geactiveerd. Mensen kunnen nu zien 
wanneer zij bij een verdacht iemand in de 
buurt zijn geweest. Ook Louis heeft 
hem/haar op zijn telefoon geplaatst. Kunnen 
we rustig slapen, want de app waakt over 
ons. Bovendien heeft de helft van ons ook al 
een griepspuit gehaald. Wie doet je nog wat! 

 
Over het 
voetballen zal 
ik maar 
zwijgen, maar 
waar ik wel 
mijn petje tot 
besluit voor 
afneem is voor 
die 

bewonderenswaardige prestatie van Anna 
van de Breggen die in enkele dagen tijd 
zowel het wereldkampioenschap tijdrijden 
als dat op de weg wist te behalen. Is dat niet 
geweldig? Daar krijg ik het nou gewoon 
warm van!  
U hopelijk ook! 
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CONGREGATIO SANCTISSIMI 

SACRAMENTI 

 
Superior Generalis  

  

  

Rome, le 20 octobre 2020  

  

  

Chère Famille Eymardienne !  

  

Comme nous l’avions annoncé dans notre 

lettre du 5 octobre 2020, le Vatican a préparé 

une série de documents explicatifs pour nous 

aider à profiter au maximum du contenu de 

l'encyclique Fratelli Tutti ; nous envoyons 

maintenant les références nécessaires pour 

accéder au matériel :  

https://e.va/fratellituttifr   

(utilisateur: fratellitutti –  

mot de passe: cumpetro)  

  

Dans ce lien vous trouverez du matériel pour 

l’étude et la diffusion du Document 

pontifical. Il s’agit de:  

-  Un bref résumé de l’Encyclique avec clé    

   de lecture;  

-  Un aperçu de l’Encyclique;  

-  Un recueil de questions-réponses sur  

   l'Encyclique;  

-  Une brève vidéo présentant le sens et la     

   beauté de l’Encyclique, destinée à être   

   utilisée dans le cadre de présentations, de  

   conférences de presses, d’interventions  

   dans des séminaires de recherche ou dans   

   des écoles;  

-  Neuf infographies présentant l’introduction  

   et chacun des 8 chapitres de l’Encyclique.  

  

Faisons de notre mieux afin que ce message 

d’espérance rejoigne tout le monde.  

  

Pour la Famille Charismatique Eymardienne,  

  

 

Via Giovanni Battista de Rossi, 46 - 00161 Roma (Italia) - 

Tel: (39) 06.44238176 www.ssscongregatio.org - 

segretariato@curiasss.net  
 

 
NIEUWS UIT AMSTERDAM  

 
Aad van Ruiten, sss 
 
Verbinding op afstand 
 
Zoals iedereen zoekt naar wegen om toch 
verbonden te blijven, zo hebben de associés 
en de bredere kring van Vrienden van pater 
Eymard mede via een zoomverbinding 
bijeenkomsten gehouden. De voorafgaande 
maaltijd moest vervallen. Pieter van Wijlick 
en Diana Janssen hebben de technische 
kant weer goed verzorgd. Ook werd na 
afloop de geluidsopname rondgestuurd 
zodat alles nog eens nader beluisterd kon 
worden of ook door hen die er niet bij 
konden zijn. Op donderdag 24 september 
heeft Mgr. Jan van Burgsteden sss een 
inleiding gegeven onder de titel: "De roeping 
om Jezus te volgen." Dit heeft zeer veel 
indruk gemaakt op de luisteraars door het 
verband dat gelegd werd tussen "God als 
liefde leren kennen" en "De roeping om 
Jezus te volgen."  
 

  
P. Eugênio  B

a 

ARBOSA  M ARTINS , sss   

Sup é ri eu r g éné ral    

  

https://e.va/fratellituttifr
https://e.va/fratellituttifr
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Op maandag 12 oktober waren de vrienden 
van pater Eymard uitgenodigd. Naast de 
associés zijn dit contacten die we via de 
aanbidding in de Begijnhofkapel of via 
persoonlijk contact hebben leren kennen. 
Mgr. Jan van Burgsteden heeft het 
document "Rosarium Virginis Mariae" 
behandeld van heilige paus Johannes 
Paulus II van 16 oktober 2002. Het 
Rozenkransgebed kwam weer opnieuw tot 
leven in de Rozenkransmaand als een 
christologisch gebed vooral door de nieuwe 
geheimen van het licht die toen zijn 
toegevoegd. We hebben afgesloten door 
samen een tientje te bidden. Ofwel "Jezus 
beschouwen door de ogen van Maria", zoals 
het document het noemt. 
 

 

 
NIEUWS UIT AMSTERDAM  

 
Pieter van Wijlick, sss  
 
Eerste Communie 2020 
Er waren 8 kinderen die op zondag 27 
september hun Eerste Communie hebben 
gedaan. Een heel andere viering dan 
gebruikelijk vanwege de Corona-
maatregelen. We hadden als begeleiders: 
Willeke de Vries associé sss en ik, de 
afweging gemaakt om dit voor de maand 
oktober te doen vanwege de nieuw te 
verwachten uitbraken. Verder het aantal 
aanwezigen in onze kapel en ook hoe gaan 

we de communie uitreiken. Dat laatste 
gebeurde wel met een Eucharistisch pincet 
maar niet met een mondkapje maar met een 
‘face shield’ een plastic kap voor het gezicht 
als bescherming. Het is allemaal goed 
verlopen. De kinderen hebben allen hun 
(uitgestelde) communie kunnen doen. Er 
was een heel vreugdevolle sfeer bij 
iedereen. Het was opvallend stil in de 
Eucharistieviering die meteen ook een 
gezinsviering was. Het viel dit keer ook weer 
op dat alle kinderen van ouders waren die 
hun oorsprong hadden in een ander land. 
Deze gezinnen houden onze kerken in 
Amsterdam en in grote steden nog ‘levend’. 
 

  
 
Het Communieproject dat wij gebruiken 
heet: ‘Communie met Jezus’. Op zondag  
25 oktober hebben de kinderen en hun 
ouders een terugkombijeenkomst gehad. 
Hierin konden ze de foto’s bekijken, 
uitwisselen hoe de dag voor hun geweest is 
en wat ze verder nog zouden willen van 
onze kapel.  
Of hoe zij zich voor onze kapel kunnen 
inzetten. Bijvoorbeeld misdienaar worden 
en/ of vrijwilliger, et cetera.  
Het was al met al een mooie dag ondanks 
(of misschien) juist dankzij de beperkingen 
van Corona. 
 
Wij hebben een nieuw websiteadres voor 
onze communiteit in Amsterdam: 
www.kloostervanhetheiligsacrament.nl  
 
Naast het bestaande voor de 
Begijnhofkapel:  
www.begijnhofkapelamsterdam.nl  

http://www.kloostervanhetheiligsacrament.nl/
http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl/
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NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 

Thea van der Klei, associée sss 
 

In Amsterdam hebben wij de laatste 
maanden langzaam onze mede-associé en 
postulant Marco van der Leij mogen 
uitzwaaien. Wij hebben zijn stappen mogen 
volgen naar het noviciaat in Brussel. 
 

Op de associé-avond van 27 augustus jl. 
heeft Marco nog een mooie voordracht 
gehouden over zijn postulant zijn in 
Amsterdam, over zijn activiteiten en over de 
behandelde kerkdocumenten tijdens dit 
postulaatjaar in Amsterdam. Mooi was elke 
keer weer te zien hoe de nadruk werd 
gelegd op de kerkelijke achtergrond van het 
leven in een broederlijke, biddende en 
dienende gemeenschap en dat die drie 
elementen niet zonder elkaar kunnen.  
 

 
 

Marco ken ik persoonlijk al vanuit de 
Basiliek van de Heilige Nicolaas waar hij 
een jaar eerder dan ik gedoopt en gevormd 
is (2013). Ik vind het bijzonder mooi zijn weg 
te hebben mogen volgen van aldaar richting 
zijn associé-schap, het postulaat en nu dan 
het noviciaat. De groei en zijn verlangen 
zich aan te sluiten bij de Congregatie werd 
ook mij steeds duidelijker.  
 

 
 

Nu was het dan zover 11 en 12 oktober. Op 
zondagavond 11 oktober hebben wij (de 
paters, associée Diana en ikzelf) na de 
Aanbidding en de Vespers gezamenlijk de 
maaltijd gebruikt. Nog even van de 
Hollandse keuken genieten: stamppot! 
Marco overhandigde aan tafel uit 
dankbaarheid voor de ondersteuning vooraf 
en tijdens zijn postulaat de paters en de 
associées het onlangs heruitgegeven boek 
Vaticanum II, Conciliedocumenten. Het 
oudere exemplaar had hij van de paters in 
bruikleen gehad, maar nu kregen zij er een 
vernieuwde uitgave bij terug. Mooi voor in 
de bibliotheek op de pastorie. Dank Marco!  
 

 
 

Maandag 12 oktober was het dan echt 
zover. Marco verhuist van Amsterdam naar 
Brussel. Samen met pater Aad zijn associée 
Lucia en ikzelf ’s ochtends naar Marco’s 
huis gegaan om daar de laatste klusjes te 
doen en om wat schoon te maken voor de 
overdracht van zijn woning.  
 

 
 
Het was een mooi teamwork als 
Eymardiaanse familie. Om 12.30uur 
kwamen de verhuizers en om 13.30uur zat 
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alles in één Boedelbakwagen (getrokken 
door een Range Rover). De piano, kasten, 
dozen en zelfs zijn fiets werden er nog even 
tactisch en netjes ingeduwd.    
 

 
 
Tja en dan stap je in Marco. Geen knuffel, 
maar een vreugdevolle zwaai naar beide 
kanten. De novice wordt uitgezwaaid door 
de overste en twee associées. De andere 
associés wensen vanuit huis Marco veel 
succes toe. Pater Pieter zet dinsdagavond 
nog even de laatste dingen uit Marco’s huis 
bij het grofvuil. De deur kon dicht. 
 
Ik zal je zeker hier gaan missen in 
Amsterdam (de andere associés ook, daar 
ben ik van overtuigd), maar mijn hart juicht, 
want hoe mooi is deze weg die Marco vanaf 
15 oktober in Brussel is gaan volgen! Twee 
novicen in Brussel. We zijn vol hoop, 
vertrouwen en dankbaarheid.  Wat zal pater 
Eymard hierboven een vreugde ervaren.  
Bovenal wat zal Onze Heer blij zijn.  
Veel succes Marco in jouw noviciaat. 
Broederlijk en zusterlijk vergezellen wij 
associés en paters jou graag op deze 
prachtige Weg. Gods zegen.  
 

LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 

 
Olivier de Kerchove d'Ousselghem 
 
La collaboration avec les Pères du Saint 
Sacrement et les deux communautés, La 
Viale Europe et le Béguinage Viaduc, 
présentes sur le site de Bruxelles, 
s’accentue et s’organise en une équipe 
pastorale. 

Quatre enfants - Isaure, Joshua, Ambroise 
et Isabel - sont nés pendant la période du 
confinement. Ils ont été baptisés avec 
grande joie dans la chapelle. 
  
Chaque mois, les familles se réunissent. 
Une première fois pour un échange et un 
approfondissement spirituel, et une autre 
matinée pour des travaux communautaires, 
la messe et un repas « auberge 
espagnole ». Chaque fois, cela renouvelle 
l’esprit communautaire et la solidarité. 
 

  
Un petit groupe de résidents et de deux 
délégués du conseil d’administration 
organise et anime ces réunions. Nous 
sommes toujours surpris de la joie et de la 
fécondité du travail communautaire. 
  
Dans le Béguinage, il existe non seulement 
des différences de nationalités, de langues, 
de situations sociales, d’origines, mais aussi 
d’âges. Les plus âgés, certains touchés par 
des épreuves de santé, apportent une 
maturité et une force de vie particulière. Les 
jeunes familles sont pleines d’initiatives. Il y 
a parfois trois petites ou grandes fêtes par 
semaine. 
 
Très souvent, nous entendons cette 
réflexion : « comme on est heureux d’être 
ici ! ». 
Chacun participe selon son rythme et ses 
possibilités de temps aux messes et aux 
offices. 
Grâce au Béguinage, il y a maintenant une 
petite ou grande chorale pour chaque 
célébration.  
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NEWS OF BRUSSELS – 
BEGUINAGE VIADUCT 
 

Collaboration with the Fathers of the 
Blessed Sacrament and the two 
communities, La Viale Europe and the 
Béguinage Viaduc, present on the Brussels 
site, is being stepped up and is organized 
into a pastoral team. 
Four children - Isaure, Joshua, Ambroise 
and Isabel - were born during the period of 
confinement. They were baptized with great 
joy in the chapel. 
  
Each month, families get together. An 
evening for an exchange and a spiritual 
deepening, and another morning for 
community work, mass and a “Spanish inn” 
meal. Each time, it renews the community 
spirit and solidarity. 
  
A small group of residents and two 
delegates from the board of directors 
organize and facilitate these meetings. We 
are always surprised at the joy and the 
fruitfulness of community work. 
  
In the Beguinage, there are not only 
differences in nationality, language, social 
situation, origin, but also age. The older 
ones, some affected by health challenges, 
bring a maturity and a particular life force. 
Young families are full of initiatives. 
Sometimes there are three small or large 
parties per week. Very often we hear this 
comment "How happy we are to be here! ". 
Each one participates according to his 
rhythm and his time possibilities in masses 
and offices. 
Thanks to the Beguinage, there is now a 
small or large choir for every celebration. 
 

 

NIEUWS VANUIT HET BRUSSELSE 
BEGIJNHOF 
 
De samenwerking tussen de Paters van het 
heilig Sacrament, La Viale Europe en het 
Begijnhof heeft geleid tot de oprichting van 
een pastorale werkgroep. 
 
Tijdens de voorbije periode van ‘blijf in je 
kot’ werden vier kindjes met grote vreugde 
in onze kapel gedoopt: Isaure, Joshua, 
Ambroos en Isabelle. 
 

 
 
Eenmaal per maand komen de families 
samen. Een keer voor een geestelijke 
uitwisseling en verdieping, een andere keer 
voor gemeenschappelijk handwerk, de 
viering van de Eucharistie of ‘een Spaanse 
maaltijd’ (d.w.z. ieder brengt wat mee). Dit 
alles verstevigt de gemeenschapsgeest en 
de onderlinge solidariteit. 
 
Een groepje van twee bewoners en twee 
afgevaardigden van de beheerraad 
organiseren en animeren deze 
bijeenkomsten. Telkens zijn we aangenaam 
verrast door de vreugde en het resultaat van 
de gemeenschappelijke arbeid. 
 
Er leven binnen het Begijnhof niet alleen 
mensen van verschillende nationaliteiten, 
talen, sociale afkomst, herkomst, maar ook 
van verschillende leeftijden. De oudsten, 
waarvan sommigen al wat 
gezondheidsproblemen hebben brengen 
wijsheid en bijzondere levenskracht met zich 
mee. De jongere families zitten vol 
initiatieven, het gebeurt dat er per week 
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soms twee tot drie grote en kleine feesten 
plaatsvinden. 
 
Vaak horen we deze bedenking: “Wat zijn 
we hier gelukkig!!” 
Ieder neemt deel aan de vieringen en de 
gebeden al naargelang zijn eigen ritme en 
mogelijkheden. 
 
Dankzij het Begijnhof is er nu voor elke 
viering een groot of een klein zangkoor. 

 
BRAZZAVILLE DIT ADIEU AU  
PÈRE AIME PORRET                        
AFSCHEID VAN P. AIME PORRET 
 
« Les Religieux de la Région Cardinal Emile 
Biayenda du Congo-Brazzaville ont 
l’immense joie de vous associer, 
personnellement, à la joie du Père Aimé 
Porret, sss (Tata Louzolo), arrivé à la fin de 
mission âpres cinquante années de fidélité à 
Jésus-Eucharistie. 
 
Une messe d’action de grâces sera dite à 
cette intention ce dimanche 06 Septembre 
2020 par son Excellence Monseigneur 
Anatole Milandou, Archevêque de 
Brazzaville et un repas servi au presbytère 
marquera la communion fraternelle 
entretenue pendant ce demi-siècle de 
fidélité à la vie religieuse et à la mission 
d’évangélisation au Congo. » 
 
Qui est le Père Aimé PORRET ? 
Né le 29 octobre 1937 à la Giettaz-Savoie, 
fils de Porret Régis Edouard et de Poencet 
Marie-Louise. 
 
1ière profession : 29 septembre 1958. 

Profession perpétuelle : 12 avril 1964. 

Ordination sacerdotale : 26 août 1965 à 

Annecy, basilique de l’Annonciation par 

Monseigneur Sauvage. 

28 août 1969 : départ pour Brazzaville. 

1969 à 1973 : Prêtre fidei-donum, vicaire à 

Saint Esprit. 

1973 à 1986 : incorporé à la province saint 

Jean Baptiste du Canada, vicaire puis curé 

à Saint Jean Marie Vianney de Mouléké. 

1986 à 2013 : vicaire puis curé à Saint 

Pierre Claver. 

2013 à 2015 : communauté du Barrage 

(économe). 

2015 à 2020 : vicaire et économe à Saint 

Pierre Claver. 

6 août 2020 : retour en France. 

HOMÉLIE DE MGR. ANATOLE 
MILANDOU 
 
Ce dimanche, le 23 è du temps ordinaire, 
nous nous sommes rassemblés ici à St 
Pierrre, autour de la figure du Père Aimé, ya 
Aimé rentre définitivement en France pour 
raison de santé. Ya Aimé, est une présence 
qui va nous manquer, qui va manquer 
singulièrement à cette paroisse, tant nous 
avons été habitués à sa présence durant 51 
ans. 
 

 
 



13 

 

51 ans de présence au Congo, le Père Aimé 
a été parmi nous comme le bon berger, 
jouant son rôle de « guetteur » de guide du 
peuple comme l’a proclamé le prophète 
Ezéchiel dans la première lecture que nous 
avons écoutée. Sa présence au milieu de 
nous a été une présence. Il a vécu avec 
vous les différents événements que notre 
pays a connus particulièrement les 
événements heureux et malheureux de 
notre paroisse. Et ils n’ont pas manqué. 
 
Le Père Aimé a prêché l’Evangile, mais il a 
surtout pêché par son témoignage de vie. Il 
s’est consumé dans la visite des malades 
tant dans les hôpitaux que dans les 
quartiers. Il arpentait les rues pour aller 
rendre visite aux malades et leur donner la 
communion et le sacrement des malades. 
 
Son nom a été un véritable programme de 
vie pour lui. Par son comportement, par ses 
actes, il a mis en pratique a loi de l’amour 
dont parle St Paul. Pour ce dernier, la seule 
loi d’un « bon vivre ensemble » pour utiliser 
une expression en vogue dans notre pays, 
c’est l’amour, l’amour mutuel. C’est là le 
seul commandement que Jésus nous a 
donné, et c’est que St Paul rappelle aux 
chrétiens de Rome. 
 
Merci Père Aimé, pour ce que vous avez été 
pour notre Eglise, au sein de notre 
Archidiocèse, pour ton témoignage de vie 
au sein de cette paroisse. 
 
Au nom de tout le clergé je vous dis merci 
pour tant de dévouement, de détachement, 
de sacrifices et d’abnégation, parce que 
vous avez toujours été au service des 
petites gens et proches des du petit peuple. 
 
Que Dieu vous donne une bonne santé et 
vous accorde encore de longs jours. Et 
mettez au cœur de vos prières le Congo qui 
a été votre pays d’adoption, ce pays à la vie 
politique très agitée et ensanglantée. 
 
Cette chasuble qui rappelle justement un 
des moments douloureux de notre histoire 
très mouvementé de notre pays vous aidera 
à prier pour notre pays. 
 

NOUVELLES DE MAPUTO 
 
Frère Emilio Agostinho, sss 
 
MON EXPÉRIENCE AU SRI LANKA EN 
TANT QU'ÉTUDIANT 
 
Je suis frère Emilio Agostinho, sss 
appartenant à la Communauté 
Sacramentine de Maputo Mozambique 
Province Saint Pierre Julian Eymard. 
 
Après ma première profession en 2016, j'ai 
été envoyé pour mon Provincial Père 
Maurits Gijsbrechts pour poursuivre mes 
études et ma formation au Sri Lanka, afin de 
répondre aux demandes et à l'urgence du 
caractère international de notre Famille 
Eymardienne. 
 
En 2017, je suis venu au Sri Lanka et j'ai été 
chaleureusement accueilli par la province du 
Sri Lanka. Puisque l'étude de théologie se 
fait en anglais, et je n'en avais pas la notion. 
J'ai été soumis à l'étude de la langue 
anglaise, après une bonne connaissance de 
celle-ci j'ai commencé mes études de 
théologie, et maintenant Dieu merci, je fais 
ma 3 années de théologie. 
 
En ce qui concerne mes études, je le prends 
en toute responsabilité afin de respecter ma 
personne et ma province, donc les résultats 
sont positifs et encourageants. 
 
Pendant mon séjour ici, je ne me suis 
jamais senti isolé ou abandonné par ma 
province, car j'ai toujours un contact 
constant avec le Père Provincial Maurits qui 
m'encourage toujours par e-mails et a 
toujours prié pour moi. Merci, Père 
Provincial. Aussi comme la Communauté de 
Maputo, j'ai une communication constante. 
Merci à tous pour votre gentillesse et votre 
amitié. J'ai également reçu des votes 
d'encouragement du Père Agostinho, sss à 
Rome. 
 
Des confrères et prêtres du Sri Lanka, j'ai 
reçu tout le respect et je me sens membre 
de la même famille sacramentine. Malgré 
certaines difficultés qui ont parfois miné nos 
relations, car par nature, la culture du Sri 
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Lanka est fermée en raison de l'influence du 
Bouddhisme. En disant cela, nous vivons 
comme des frères de la même famille 
biologique. 
 
Quand je regarde en arrière, je sens 
vraiment que je suis disposé d’être formé 
pour répondre aux exigences de la nouvelle 
réalité de notre Congrégation. Parce 
qu’avec la connaissance du Portugais, du 
Français et de L'anglais, je me sens prêt à 
contribuer à la mission de notre 
congrégation. 
 
En tant que premier Mozambicain de la 
Province de Saint Pierre Julian Eymard à 
être formé dans le contexte de 
l'internationalité, je me sens prêt à répondre 
aux objectifs de notre famille Eymardienne. 
Chaque jour qui passe, je me sens prêt à 
me consacrer au service de Jésus 
Eucharistique à travers de ma personnalité. 
 
Ma coexistence avec les autres est saine et 
bonne, et nous nous traitons comme des 
frères biologiques. 
 
Chaque jour je redécouvre que je ne peux 
pas vivre sans la présence de mes frères. 
 
L'internationalité était un simple concept 
pour moi, mais maintenant c'est une réalité 
que je vis tous les jours. Les mythes les 
barrières sociales, culturelles et 
linguistiques sont brisées. J'ai découvert 
que l'amour, la joie, le sourire n'ont pas de 
culture, de langue, et nous pouvons tous 
aimer et rire de la même manière et former 
une communauté unie dans la diversité.  
 
Nous vivons le seul idéal : l'Eucharistie dans 
nos cœurs, dans nos esprits et dans nos 
relations, tout ce que nous faisons avec 
l’amour eucharistique. C'est pourquoi je dis 
qu'en tant qu'enfants d'Eymard, nous 
pouvons vivre et accomplir notre mission au 
sein de la famille Eymardienne dans 
n'importe quel coin du monde : Europe, 
Afrique, Asie ou Amérique. 
 
La vie d'étudiant n'est pas facile ici, car elle 
demande beaucoup plus de mortification 
que le moment du noviciat. Trop 

d'interdiction, trop de limitation. L'utilisation 
des moyens de communication que le 
monde propose aujourd'hui n'est pas 
permise, je suis ici depuis 4 ans je ne sais 
pas ce qu'est un téléphone, car nous ne 
sommes pas autorisés à utiliser ces 
moyens. Mais pour moi maintenant ce n'est 
plus problème, au début je dis qu'il n'était 
pas facile d'assumer cette réalité culturelle. 
Au début, c'était un gros obstacle car le 
monde d'aujourd'hui est connecté par les 
médias. Je vis comme si ces choses 
n'existaient pas parce que Jésus 
Eucharistique est la source de mon 
bonheur. 
 
En tant qu'étudiant, je veux souligner deux 
choses : une formation académique de 
qualité, la méditation et l'intériorisation de la 
parole de Dieu et la prière quotidienne 
devant le Très Saint Sacrement enrichit mon 
être. A la fin de cet article je tiens à 
remercier toutes les communautés de ma 
province Saint Pierre Julien Eymard pour 
vos prières et moi aussi dans ma prière 
quotidienne j'ai prié pour notre province et 
notre Provincial. 
  

MY EXPERIENCE IN SRI LANKA AS 
A STUDENT 
 
Brother Emilio Agostinho, sss 
 
I am Brother Emilio Agostinho,sss belonging 
to the Blessed Sacrament Community of 
Maputo Mozambique Province of Saint 
Peter Julian Eymard. 
 
After my first profession in 2016, I was sent 
by my Provincial Father Maurits Gijsbrechts 
to continue my studies and formation in Sri 
Lanka, in order to respond to the demands 
and the urgency of the International 
character of our Eymardian Family. 
 
In 2017, I came to Sri Lanka and was 
warmly welcomed by the Province of Christ 
the Bread of Life Sri Lanka. Since the 
theological studies are done in English, and 
I had no knowledge of the Language, I was 
submitted to the study of the language, after 
a good knowledge of the language I started 
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my theological studies, and now thank God I 
am doing my 3 year of theology. 
 
With concern to my studies, I take full 
responsibility in order to respect my 
personality and my Province, so the results 
are positive and encouraging. 
 
During my stay here I have never felt 
isolated or abandoned by my Province, I 
always have constant contact with the 
Provincial Father Maurits who always 
encourages me through emails and has 
always prayed for me. Thank you, Father 
Provincial. Also, the Maputo Community, I 
have constant communication too. Thank 
you all for your kindness and friendship. I 
also receive words of encouragement from 
Father Agostinho, sss from Rome. 
 
Among the confreres and priests in Sri 
Lanka, I receive all the respect and I feel a 
member of the same sacramentino family. 
Despite some difficulties that have 
sometimes undermined our relationships, 
because by nature the culture of Sri Lanka 
is closed due to the influence of Buddhism.  
 
When I look back, I really feel that I am in 
the process of being formed to meet the 
demands of the new reality of our 
Congregation. Because with the knowledge 
of Portuguese, French and English, I feel 
ready to contribute to the Mission of our 
Congregation a lot. 
 
As the first Mozambican from the Province 
of Saint Peter Julian Eymard to be formed in 
the context of Internationality, I feel ready to 
respond to the goals of our Eymardian 
family. Each day that passes, I feel ready to 
dedicate myself to the service of Eucharistic 
Jesus through my personality. 
 
My coexistence with others is healthy and 
good, and we treat each other like biological 
brothers. 
 
Every day I rediscover that I cannot live 
without the presence of my brothers. 
 
Internationality was just a concept for me, 
but now it's a reality that I live every day. 

Social myths, cultural and linguistic barriers 
are broken. I discovered that love, joy, smile 
have no culture, no language, and we can 
all love and laugh alike and form a united 
community in diversity. 
 
We live the only ideal: The Eucharist in our 
hearts, in our minds and in our relationships, 
everything we do with Eucharistic love. This 
is why I say that as sons of Eymard, we can 
live and fulfill our mission within the 
Eymadian family any corner of the world: 
Europe, Africa, Asia or America. 
 
Students’ life is not easy here, for it requires 
much more mortification than the moment of 
the novitiate. Too much prohibitions, too 
much limitations. The use of the means of 
communication that the world offers today is 
not prescribed, I have been here for 4 years 
I do not know what a telephone is, because 
we are not allowed to use these means. But 
for me now it's no longer a problem, at the 
beginning I said that it was not easy to take 
on this cultural reality. At first it was a big 
hurdle because today's world is connected 
by media. I live as if these things don't exist. 
because Eucharistic Jesus is the source of 
my happiness. 
 
As a student, I want to emphasize two 
things: a quality academic formation, 
meditation of the word of God and daily 
prayer before the Blessed Sacrament 
enriches my being. At the end of this article I 
would like to thank all the communities of 
my Province Saint Peter Julian Eymard for 
your prayers and I too in my daily prayer I 
prayed for our Province and our Provincial. 
  

L’AMOUR EST NOTRE VOCATION 
 
La messe, dédiée à Saint Pierre-Julien 
Eymard, a été célébrée, le 2 août, en 
l’église de la Mure. La cérémonie était 
présidée par Mgr. De Kerimel, évêque de 
Grenoble-Vienne, dont voici l’homélie. 
 
Jésus veut s’isoler, après avoir appris la 
mort de Jean-Baptiste qui annonce sa 
propre mort, il le sait. Mais la foule a deviné 
le lieu où il voulait se rendre avec ses 
disciples, et elle est là sur le rivage pour 
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l’accueillir. En fait de mise à l’écart, c’est 
raté ! Jésus, face à cette foule qui le colle, 
est saisi de compassion et ne se dérobe 
pas. Saint Pierre-Julien, lui aussi, a été saisi 
de compassion pour tous ceux qui, à son 
époque, méconnaissaient le sacrement de 
l’eucharistie, ou n’y avait pas accès, faute 
de catéchèse. Attiré dès son enfance par 
l’eucharistie, il a pris de plus en plus la 
mesure de ce trésor, et en même temps de 
la méconnaissance de ce trésor. Toujours 
plus il se centre sur l’eucharistie dans 
laquelle il a trouvé l’amour divin qui se 
donne pleinement. Quand il fonde les Pères 
du Saint-Sacrement, avec le soutien de 
l’archevêque de Paris, il est saisi de 
compassion pour tous ces enfants ouvriers, 
mais aussi les adultes qui, quoique 
baptisés, n’ont pas fait leur première 
communion, et ne connaissent pas le trésor 
qu’est le sacrement de l’eucharistie. Autant 
dire qu’ils ne savent pas aimés ; en effet, ils 
ne connaissent pas le sacrement de l’amour 
par lequel Dieu se donne à nous et veut 
faire sa demeure en nous. Saint Pierre-
Julien insiste à montrer dans l’eucharistie le 
sacrement d’amour par excellence. 
Aujourd’hui, nous devrions être tous saisis 
de compassion pour ces foules qui ne 
connaissent plus Jésus, dont la faim et la 
soif ont été détournées vers des illusions, 
des vanités ; aujourd’hui on dépense de 
l’argent pour ce qui ne nourrit pas, on se 
fatigue pour ce qui ne rassasie pas, pour 
reprendre une expression du prophète Isaïe 
entendue dans la première lecture. 
Aujourd’hui, on ne croit plus au sacrement 
de l’amour ; et de manière parallèle on ne 
croit plus à l’amour, on se contente de jouir. 
Y a-t-il un lien de cause à effet ? Est-ce 
parce que l’on ne croit plus à l’amour qu’on 
ne croit plus au sacrement de l’amour, ou 
l’inverse ? Même chez les chrétiens, la foi 
ne met plus en mouvement, elle ne suscite 
plus le désir de la rencontre avec Jésus, elle 
ne suscite plus la faim. Dieu n’est plus 
qu’une idée, un concept qui peut aider à se 
sentir mieux ; Dieu n’a plus de consistance 
dans notre société sécularisée et dans la vie 
de bien des gens et malheureusement de 
chrétiens ; il n’a plus de consistance, il ne 
prend plus corps. Comment pourrait-on 
désire communier à son Corps sacré ? « Le 

désir est la condition de la communion », 
disait Saint Pierre-Julien dans une homélie. 
Il est temps que, à la suite de Saint Pierre-
Julien et avec son intercession, les 
chrétiens redécouvrent leur trésor et soit 
brûlé du feu intérieur qui émane de lui, pour 
le désirer, le consommer et le faire 
connaître. 
 
Savons-nous reconnaître la faim et la soif 
qui habitent le cœur de beaucoup de nos 
contemporains, désabusés par ce monde de 
consommation, inquiets face aux menaces 
qui pèsent sur notre monde ? Savons-nous 
découvrir, chez les personnes en difficulté, 
les marginaux, les migrants, tous ceux qui 
viennent encore à nous, mais aussi chez 
ceux que nous croisons, leurs besoins 
spirituels, leurs attentes d’être aimés et de 
connaître Celui qui les a créés par amour et 
donne sens à leur vie ? 
 

 
 
Ou bien sommes-nous comme les disciples 
de Jésus presés d’en finir avec cette foule 
qui colle Jésus ? Renvoient ! « L’endroit est 
désert et l’heure est déjà avancée ? » La 
fatigue, la pauvreté de moyens, le manque 
de feu intérieur, le manque de zèle 
conduisent parfois certains ministres du 
Christ à baisser les bras, et à renvoyer les 
gens qui viennent demander quelque 
chose ; nous sommes tentés souvent de 
faire, parce que nous manquons de foi dans 
la puissance de la grâce divine. Mais Jésus 
dit cette parole qui reste à jamais gravée 
dans la mémoire des prêtres et de tous les 
chrétiens apôtres : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger ! » Cette parole est notre 
conscience dans tous les actes du 
ministère, et dans la mission d l’Église en 
général. Quand Jésus dit à ses disciples 
« donnez-leur vous-mêmes à manger », il 
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ne leur demande pas de le faire en 
comptant sur lui. Jésus a voulu que ses 
disciples soient pauvres, sans argent, sans 
moyens : la pauvreté de moyens et la fois 
sont les conditions du ministère, les 
conditions de la mission en général, parce 
que cela vaut pour tous les chrétiens. La 
pauvreté, la foi, et nos cinq pains et nos 
deux poissons. 
 
L’événement que nous décrit saint Matthieu 
est une annonce de l’eucharistie. Jésus se 
présente comme le nouveau Moïse qui 
nourrit les foules au désert ; Moïse avait 
donné le pain venu du ciel, la manne. La 
multiplication des pains annonce le vrai pain 
qui sera sa chair livrée pour que le monde 
ait la vie. Comme lors de la dernière Cène, 
Jésus prend les pains (et les poissons), dit 
la bénédiction, les rompit et les donna, trois 
verbes que nous retrouvons lors de 
l’institution de l’eucharistie. Les gens furent 
rassasiés et les restes disent quelque chose 
de la plénitude dont veut nous combler 
Jésus dans l’eucharistie. Non seulement il a 
rejoint la faim profonde des gens, leur désir 
de plénitude, ce désir, plus ou moins 
occulté, qui habite le cœur de tout homme, 
mais il leur fait goûter à cette plénitude 
d’amour à laquelle bien des gens n’osent 
plus croire. 
 
Saint Pierre-Julien ne cesse de parler de 
l’amour divin auquel nous communions dans 
l’eucharistie. Jésus se donne réellement à 
ceux qui communient avec foi, s’unit à eux. 
Notre saint cite saint Paul dans la deuxième 
lecture de ce jour. « Qui nous séparera de 
l’amour de Jésus-Christ ? », disait une âme 
brûlante d’amour, le grand saint Paul. La 
communion, c’est par excellence le 
sacrement de l’union, de l’alliance d’une 
âme avec le Dieu de son cœur. C’est un 
amour réel, plénitude d’amour divin, un 
amour incarné, un amour pour toujours. 
Rien ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu qui est dans le Christ Jésus, qui nous 
est transmis dans l’eucharistie. C’est cet 
amour fidèle, respectueux, vraie nourriture 
qui fait grandir, qui fortifie, dont nous avons 
à témoigner, à la suite de saint Pierre-
Julien. L’amour est notre vocation, il faut le 

redire à tous et en donner témoignage ! 
Amen! 
 

Guy de Kerimel 
Evêque de Grenoble-Vienne 
 

PATER EYMARD EN POSTZEGELS 
 
In 1999 vierde men in Frankrijk het 150-jarig 
bestaan van de postzegel. Bij die 
gelegenheid hebben de Franse posterijen 
enkele gelegenheidszegels uitgegeven. Jan 
1849 verscheen de eerste zegel. Pater 
Eymard heeft dat van nabij meegemaakt. In 
het volgende wil ik enkele kleine historische 
aantekeningen geven 
 
Toen de wet, die het gebruik van postzegels 
verplicht stelt, op 1 januari 1849 in Frankrijk 
verscheen, was pater Eymard generaal 
visitator van de Maristen in Lyon. Het 
gebruik van enveloppen was in die tijd 
 

 
 
zeldzaam en veel brieven van Eymard 
werden in drie breedtes en drie lengtes 
gevouwen, waarna de uiteinden in elkaar 
werden geschoven. Op de voorzijde, die vrij 
van vouwen bleef, werd het adres 
geschreven en de postzegel geplakt. 
 
Opgemerkt dient te worden dat door de 
afzender de portokosten betaald moesten 
worden maar die dat soms niet deed en het 
aan de geadresseerde overliet, wat in die 
dagen gebeurde zonder de toeslag die van 
daag de dag in dergelijke gevallen vereist is.  
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De eerste keer dat we pater Eymard zien 
spreken in zijn gefrankeerde brieven, is 
nauwelijks een jaar na wetgeving. Op 28 
februari 1850 schrijft hij vanuit Châlon-sur-
Saone, waar hij de vastenmeditatie hield, 
een brief aan Mademoiselle Guillot, zijn 
toekomstige medestichteres van de 
Dienaressen van de T. S. Sacrament. En 
omdat hij van haar armoede op de hoogte 
is, vroeg hij haar om haar brieven niet te 
frankeren, omdat hij zelf voor de 20 cent(!) 
porto wilde zorgen: "Sta mij toe om uw 
uitgaven van 20 cent voor uw brieven te 
betalen en ze zonder porto te ontvangen.” 
(CI 181 blz. 224)  
 
Die aalmoezen hebben niet eeuwig 
geduurd. In 1864 was pater Eymard in 
Rome, waar de brieven slechts 7 gram 
mochten wegen... bijna zoals in een 
vliegtuig 100 jaar later! Maar de brave dame 
was daarvan niet op de hoogte. Dus schreef 
hij haar op 15 november: "Dank u voor uw 
brief. Alleen omdat het in Rome maar 7 
gram is, moest ik 2 frank bij betalen, want 
de porto was onvoldoende. Laat uw brieven 
een andere keer wegen op het postkantoor.” 
(CO1479 blz. 127). 
 
Marguerite Guillot heeft zichzelf niet gecorri- 
geerd. Het jaar daarop was pater Eymard 
nog altijd in Rome, waar de zaak van de 
terugkoop van het Cenakel nog steeds 
voortduurde. Op 25 februari werd hij 
gedwongen om dit kleine bericht naar zijn 
geestelijke dochter te sturen: “Goede 
dochter! Je bent me veel port op je brieven 
verschuldigd. Gelieve dus de post 
gefrankeerd te versturen, want je  
20 cent zijn verloren en 2 frank moeten hier 
bijbetaald worden. Goede trouw is niet 
genoeg, een half gram meer kost 1 frank.” 
(CO1535 blz. 183) 
 

 

Niet alleen ‘de goede dochter’ verdiende het 
om berispt te worden. Pater de Cuers, die 
toen superieur was in Marseille, scheen ook 
niet op de hoogte te zijn. Pater Eymard 
schreef hem vanuit Parijs op 21 sept. 1861: 
je zou een brievenweegschaal moeten 
nemen, je laatste brief was 16 cent toeslag. 
16 cent onderstreept. (CO1064 blz. 496) 

 
Maar om af te sluiten nog meer tragiek.  In 
1866 kwam pater Eymard naar Brussel om 
zijn eerste huis te stichten. Hij had 
inderdaad gezegd dat ‘armoede de ziel is 
van de Stichtingen’, maar deze keer kan 
men voelen in hoeverre Vrouwe Armoede in 
het huisje in de rue des XII Apôtres heeft 
gezeten als we twee keer de arme stichter 
bekentenissen als deze zien afleggen:  
 

“Excuseer me als ik 
mijn porto niet 
betaal”, schrijft hij op 
6 februari aan 
Madame de 
Grandville... “het is 
echter maar dertig 
cent!” (CI1730 blz. 
337) en tien dagen 
later, op 16 februari, 
sluit hij een brief af 

aan de Overste van Saint-Thomas de 
Villeneuve, in Parijs, met deze beknopte 
P.S.: “Excuseer me als ik mijn porto niet 
betaal, ik kan het op dit moment niet.” 
(CO1738 blz. 345).  
Eenvoudige notities uit het leven van onze 
stichter... maar ze zijn niet minder kostbaar; 
ja, even kostbaar als de kruimels die voor 
de Kanaäns van tafel vielen. 

 
REACTIE OP ARS CELEBRANDI 23 
  

Hub Kuijpers, sss 
 
Uiteraard is deze bijdrage in SSS-contact, 
ars celebrandi, voor ieder van ons erg 
belangrijk en ook boeiend.  
Daarom hartelijke dank. 
 
Het laatste artikel (23 en niet alleen dit), wil 
heel bijzonder, eigen aan ars celebrandi, tot 
uitdrukking brengen: het vieren naar de 
ander toe. Het gaat om de richting naar de 
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meevierende gelovigen. Hoe kan ik als 
celebrant mijn bijdrage leveren voor een 
goede viering samen met de 
kerkgemeenschap. 
 
Een evaluatiepunt zou ook kunnen zijn: Hoe 
kan ik steeds weer en met vreugde 
voorgaan zonder in routine te vervallen. 
Daar kan men meerdere antwoorden op 
geven. 
 

 
 
Voor mijzelf is daarvoor onder meer van 
belang liturgische teksten zodanig te kiezen 
dat er een duidelijk thema naar voren komt. 
Het zal overigens niet altijd mogelijk zijn. De 
lezingen hebben een bepaalde inhoud, de 
vele Eucharistische Gebeden hebben een 
thematische inhoud, de gebeden voor 
bijzondere omstandigheden zijn heel 
duidelijk: zij helpen ons te bidden voor de 
zieken, voor de vluchtelingen, voor 
diegenen die hongerlijden, voor roepingen, 
voor onszelf, voor verzoening, voor 
vervolgde christenen enz. De lezingen 
kunnen ons een reden geven om een van 
deze Misgebeden te kiezen. Zelfs de 
Romeinse Canon kan zo aan de beurt 
komen als het liturgische feest Maria, Kerk, 
of Apostelen betreft. De vier Zwitserse 
Eucharístische gebeden hebben elk hun 
thema, het vierde is erg mooi als we heiligen 
herdenken die hun leven heel bijzonder in 
dienst gesteld hebben van de medemens.  
 
Heel vaak kunnen concrete gebeurtenissen 
in wereld en maatschappij aanleiding zijn 
om bepaalde (eucharistische) gebeden 
‘eens een kans te geven’, bv. de twee over 
verzoening/vrede). Iedere dag het kortste 
Eucharistisch Gebed nemen is moordend 
voor de eigen ‘geroutineerde’ celebrant. Wij 
die voor mogen gaan hebben het grote 

voordeel zelf teksten te kiezen en onder een 
thema te brengen. Moge iedere 
Eucharistieviering voor ons zelf een vreugde 
zijn, nieuw en inspirerend. En dan komen 
we ook over bij de mensen. 
 

 
 

KLOOSTER ALS WERKPLEK 
 
Tim Schilling, CPS 

 

 
 

Mijn vrouw snapt niet hoe ik in het 
Nijmeegse klooster Brakkenstein kan 
werken. Haar eigen carrière heeft ze 
doorgebracht in ziekenhuizen en op de 
universiteit: plekken met veel mensen en 
reuring. 
Maar wat is reuring? Onderdeel van mijn 
werkdag is de Eucharistieviering. Al zie je 
het niet meteen, ook daar gebeurt veel. 
Tijdens de viering gaat voor mij de deur 
open naar de diepte van de werkelijkheid. 
Je neemt actief deel aan Gods heilsplan. 
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God doet iets met je, met heel de wereld 
eigenlijk. 
Na de mis drinken wij, paters en personeel, 
samen koffie in de communiteitszaal. De 
gemiddelde leeftijd is hoog, ergens in de 
tachtig. Vaak neemt een gesprek een 
onverwachte en boeiende wending. 
Gisteren spraken we bijvoorbeeld over de 
mysticus Johannes van het Kruis. De dag 
daarvoor ging het over het Concilie. “Wat is 
een concilie?” vroeg kokkin Regine. Pater 
Ewals vertelde over kardinalen die worden 
‘gecreëerd’: “De paus maakt iets uit het 
niets.” Waarop Regine zei: “Dat kan ik in de 
keuken ook.” 
 
Voetbal 
Het gaat ook over voetbal, helaas heeft 
N.E.C. de plek nog niet herwonnen in de 
eredivisie, maar waar anders dan in een 
klooster kun je zo goed praten over ‘de 
wederzijdse inwoning’: over hoe God in ons 
woont en wij in God? Die term leerde ik 
kennen via pater Harrie Verhoeven sss, de 
eerste Sacramentijn (Congregatie van het 
Heilig Sacrament) die ik heb ontmoet. In 
2003 had het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit (CPS), een instituut 
van de Sacramentijnen een vacature voor 
een stafmedewerker. En zo ben ik beland in 
het Nijmeegse klooster Brakkenstein, waar 
het CPS gevestigd is. 
 
Eucharistie 
Niet gebruikelijk: een getrouwde Amerikaan, 
vader van twee kinderen, werkzaam in een 
Nederlands klooster. Maar zo gaat het vaker 
in het leven, via een omweg. In de jaren 
negentig werd ik als seminarist van het 
aartsbisdom Seattle naar Leuven gestuurd, 
om theologie te studeren. Uiteindelijk ben ik 
geen priester geworden, maar ik zette de 
studie theologie wel door en ik kreeg na mijn 
promotie in 2003 de baan bij het CPS. 
Collega Mirjam Spruit en ik werken landelijk 
met parochies, om ze te steunen in hun 
zending. De band met de Sacramentijnen is 
wezenlijk voor ons werk. Het parochieleven 
moet voortkomen uit de levende relatie met 
God en waar wordt die beter gevoed dan in 
de Eucharistie? Dat weten de 
Sacramentijnen als geen ander. De 
Eucharistie staat centraal in hun missie en 

communiteitsleven. Onze deelname als 
medewerkers van het CPS aan de mis is 
dus zeker geen onderbreking van ons werk, 
maar de werkelijke inspiratie van waaruit we 
werken. Bidden doen we structureel. Met 
zijn tweeën aan het begin van al onze 
planningsgesprekken, want als God de 
leiding niet heeft, dan zal het zeker 
misgaan. 
 
Voor personeel dat gewend is aan een 
‘zakelijke’ omgeving, kan het wennen zijn 
om te werken in het klooster. Van 
concurrentie, een moordend werktempo en 
wantrouwende bazen is geen sprake. Toen 
Regine hier aan haar baan begon, zei ze: “Ik 
voel hier alleen maar liefde.” En zeker, het is 
een vreedzame omgeving. ‘Rustig’ was het 
vandaag, zeg ik tegen mijn vrouw aan het 
eind van bijna elke werkdag. Maar dat wil 
niet zeggen dat de gewone menselijke 
fricties ontbreken. Vroeger at ik soms mee 
met de paters en broeders, en dan had je 
twee paters die het geregeld met elkaar 
oneens waren. De overste zocht verzoening 
tussen die twee, maar volgens mij is dat 
nooit honderd procent gelukt. Het geeft niks, 
want verschillen horen bij het leven, ook in 
het klooster. 
 
In de loop der jaren heb ik de unieke 
karakters van de kloosterlingen leren 
kennen en ik heb een diep respect 
ontwikkeld voor hun jaren van dienst in 
parochies, ziekenhuizen, zorginstellingen en 
scholen. Mooie verhalen hebben ze en 
mooie levens. Met tranen heb ik afscheid 
genomen van velen in de afgelopen achttien 
jaar. Zij liggen nu begraven op het kerkhof 
achter het klooster. Soms loop ik naar hen 
toe en spreek ik in stilte hun namen uit. 
Ik bid dat ik recht mag doen aan hun goede 
voorbeeld, en dat ik effectief hun dienstwerk 
voort zal zetten. 
Ik voel me bevoorrecht in mijn werk. Voor 
mij is het spannend genoeg. 
 

NIEUWS VAN HET I.C.E.W. 
 
Er wordt in de Katholieke Kerken gekeken 
naar nieuwe vormen van organisatie. 
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Zo worden er dekenaten samen gevoegd tot 
een groter geheel, zo ook voor het dekenaat 
Lommel.  

Ons dekenaat wordt samengevoegd met 
Pelt, Hamont en Peer en samen vormen ze 
het nieuwe dekenaat Pelt.  

Op dinsdag 27 oktober ll. hebben wij, d.w.z. 
Elly en Veerle, mogen kennismaken met de 
nieuwe deken E.H. Jan Philippe die dit gaat 
leiden.  

 
 
Hij kende onze werking en heeft als eens 
deelgenomen aan onze bedevaart die wij 
jaarlijks in het heiligdom van Banneux 
organiseren.  

We zijn verrast door het enthousiasme van 
E.H. Jan en heeft ons te verstaan gegeven 
dat hij steeds ter onze beschikking zal staan 
om met ons en onze organisatie samen te 
werken.  

 

Welkom!  
 

 

 

 
 

 
Nieuws van het Centrum voor 

Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen (NL)  

 

Lente in de Kerk, ook in de herfst! 

Anderhalf jaar geleden benaderde de 

Rotterdamse predikant René van Loon het CPS.  

 

 
 

Hij was bezig met een onderzoek naar vitale 

geloofsgemeenschappen en wou weten hoe het 

zat aan de katholieke kant. Kenden wij bloeiende 

parochies? En zo ja, waar lag hun succes aan?  

Het werd een boeiende uitwisseling, waarin we 

veel van elkaar leerden. Gelukkig zijn alle 

bevindingen nu opgeschreven in een mooi boek 

dat ook u kan lezen. Lente in de Kerk 

(Kokboekencentrum, 2020) volgt Van Loon in 

zijn zoektocht en biedt een opsomming van hoe 

gemeentes een parochies aansprekender zijn 

geworden door onder meer herontdekking van de 

eigen missie, het aannemen van een nieuwe 

pastorale houding, verbetering van muziek, 

hartelijker gastvrijheid, diaconale initiatieven en 

de bijdragen van nieuwe kerkgangers vanuit het 

buitenland. Mooi, vinden wij, zijn de 

overeenkomsten tussen protestantse en 

katholieke kerken. Het boek laat zien 
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bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat 

gemeenschappen bewust verbonden blijven met 

Jezus, als ze vruchtbaar willen zijn.  

Oorspronkelijk zou dit boek (met bijdragen van 

CPS-medewerkers Mirjam Spruit en Tim 

Schilling) op de eerste lentedag van dit jaar 

gepresenteerd worden, maar (net als de 

conferentie ‘Missionaire parochie’) ging dit toen 

niet door vanwege de coronacrisis. Nu is het 

boek in september jl. gepresenteerd tijdens een 

televisie-uitzending van de EO en zijn alle 

aangeboden workshops (waaronder ook één van 

het CPS over de boeken Rebuilt en Als God 

renoveert) omgezet in webinars die in de 

komende weken aangeboden worden. De 

webinar van het CPS vindt plaats op donderdag 

29 oktober a.s. om 19.30 uur. Voor informatie en 

aanmelding ga naar www.lenteindekerk.nl. 

Nieuw leven – gave van God in het voorjaar, 

zeker, maar ook in elke jaartijd weer! – Tim 

Schilling 

 

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 Twitteraccount: 

www.parochiespiritualiteit.org 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.lenteindekerk.nl/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/jumboheerschapheythuysen/photos/zorg-goed-voor-jezelf-%C3%A9n-voor-elkaar-samen-voorkomen-we-de-verspreiding-kijk-voo/2438577082910745/&psig=AOvVaw0H1TOP408HtF_A5tiihjql&ust=1603360222970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD5s9W0xewCFQAAAAAdAAAAABAJ

