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WOORD VAN DE PROVINCIAAL 
 

Maurits Gijsbrechts, 
sss 
 
                                                                                           
Medebroeders,   
 

Als ik dit “Woord 
van...” schrijf, zie ik 
door het raam kale 
bomen en een tapijt 
van bruingele 
bladeren. De lucht is 
somber en grijs, 
‘zoer weer’ zeggen 
ze bij ons, de laatste 
en de kortste dagen 
van het jaar. Men 
zou haast vergeten 

dat het Advent is, tijd van hoop en 
verwachting, van uitkijken naar…het Licht 
van Kerstmis. 
 

Voor de gemeenschap van Lommel zijn de 
voorbije weken eerder somber en duister 
geweest. Twee medebroeders zijn in enkele 
tijd van ons heengegaan. Op donderdag 5 
november Broeder Guido Vannobel en 
Pater Bert Janssen drie weken later. 
 

Guido was al een 7-tal jaren onder 
doktersbehandeling, met ups en downs.  
 

 
 
Tijdens het laatste doktersbezoek op 
dinsdag had de arts een nieuwe therapie 
voorgesteld en de data vastgelegd. 
Diezelfde namiddag hebben we nog flink 
gebabbeld en heeft hij me verslag 
uitgebracht, hopend dat… 
Op donderdagmorgen was hij heel erg 
verward en dat heeft zo de hele dag 
geduurd. Tegen de avond is de huisdokter 
nog even langs geweest en die had er geen 
goed oog in. Bertho en ik hebben ’s avonds 
naar een voetbalwedstrijd gekeken en ik 
ben rond 23 u. in bed gekropen. Bertho 
bleef nog even bij Guido, en …plots, zo 
maar, ineens was het gedaan. 
 

Wegens de coronaperikelen moest de 
uitvaart in mineur verlopen, heel sober met 
maximum 15 aanwezigen. Bizar en 
onwezenlijk! 
 

 

mailto:ssscontact.pje@gmail.com
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Guido was in Kattenbos een gekend figuur 
en erg actief in de parochie: zangkoor voor 
jongeren en voor volwassenen, catechese… 
 

Bij het naar buitengaan na de dienst in de 
kerk had een aantal parochianen als het 
ware een erehaag gevormd om met een 
rode roos hun dank en waardering uit te 
spreken. Mooi, eenvoudig, maar ontroerend 
gebaar. 
Bert is na zijn priesterwijding in 1996 
pastoraal werkzaam geweest in Gouda, 
Rotterdam en Nijmegen. In 2006 is hij naar 
Lommel gekomen. Al dacht hij in het begin 
dat het was om ‘ontwikkelingswerk’ te doen, 
toch heeft hij zich vrij snel ingeburgerd en 
aangepast aan onze gewoonten.  
14 jaar heeft hij zich ingezet in het 
parochiepastoraal van de Lommelse 
geloofsgemeenschappen, met een 
bijzondere aandacht voor de parochies van 
Kattenbos, Werkplaatsen en Heeserbergen.  
 

Ook Bert was al vele jaren onder dokters-
behandeling: diabetes, nierpatiënt, been 
geamputeerd, zwaarlijvig en nu covid 19 
erbovenop.  Dat was te veel. Op zondag-
morgen had hij hoge koorts. Dus naar het 
ziekenhuis in Genk, waar hij op donderdag-
morgen 26 november is overleden. 
Het straffe is, dat enkele dagen voor zijn 
dood, T.V.-Limburg een opname heeft 
gemaakt van de intensieve afdeling waar 
Bert verbleef. Hij is toen duidelijk in beeld 
geweest en hij sprak nog de hoop uit dat het 
wel allemaal goed zou komen. 
 

Met de jaren was Bert in Lommel een 
gekend figuur geworden. Als hij met zijn 
‘racewagen’ door de straten paradeerde, 
wisten de mensen ons nadien te vertellen 
dat ze ‘de vliegende Hollander’ hadden 
gezien.  
 

De leemte en het gemis zijn in onze 
gemeenschap bijzonder groot. Het is nu 
vaak erg stil aan tafel en wij missen alvast 
de pittige discussies of Anderlecht of P.S.V. 
de beste ploeg is van de Lage Landen. Uit 
de ontelbare blijken van deelneming en 
medeleven blijkt hoe geliefd en 
gewaardeerd beide medebroeders waren. 
 

Advent… tijd van hoop en verwachting, 
uitkijken naar de geboorte van Jezus, de 
beloofde Messias, wetend dat Hij komen 
zal. 
 

Voor Guido en Bert is de Adventstijd voorbij. 
Voor hen moet het nooit meer Advent 
worden, maar mag het altijd Kerstmis zijn en 
tegelijk Pasen, feest van opstanding, van 
verrijzenis, van nieuw en eeuwig leven. 
 

Ik wens u allen een hoopvol Kerstfeest toe 
en een gezegend nieuwe jaar. 
                                                                                                      

 
 

NIEUWSJES /  HOT NEWS 
 

*Op 25 november is Pierre Schols, de broer 
van Bertho overleden, 82 jaar oud. 
Pierre Schols, le frère du Père Bertho est 
décédé le 25 novembre, à l’âge de 82 ans.. 
R.I.P. 
 

*Christiane Pagnier, soeur de Norbert est 
décédée à l’âge de 89 ans. R.I.P. 
 

*Na enkele maanden « kwakkel-verlof » is 
Jef Willems op 1 december naar Kameroen 
teruggekeerd. Volgens de laatste berichten 
zijn de fruitboompjes tijdens zijn afwezigheid 
reeds 50 cm. gegroeid en is ook het onkruid 
goed opgeschoten. Jef, zegen en alle 
goeds! 
 

*Après quelques mois de vacances, 
colorées par covid 19, le P. Jef Willems est 
retourné au Caméroun où les mangues et 
les avocats et la mauvaise herbe 
l’attendaient. Bonne chance et bon courage! 
 

*Aanvulling in de SSS-agenda 2021 (p 44) 
17 oktober Marco van der Leij (1977) 
 

*In de vorige editie van SSS-contact is er 
een foutje geslopen. Het nieuwe 
websiteadres van klooster in Amsterdam is: 
www.kloosterheiligsacramentamsterdam.nl  
(en niet www.kloostervanhetheiligsacrament.nl) 

http://www.kloosterheiligsacramentamsterdam.nl/
http://www.kloostervanhetheiligsacrament.nl/
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VERJAARDAGEN 
 
Januari 
     
    01       Dré van Zon (Maputo) 

      Bartolomeu Bravo (Maputo) 
    04       Ernest Beutler (Colombier) 
    12       Agostinho Maholele (Rome) 
    27       Piet de Bruin (Nijmegen) 
 
 
Februari 
    
   08     Gérard Daix (Bruxelles) 
   09        Michel Myotte Duquet (Paris) 
   13         Hub Kuijpers (Maputo) 
   14     Manuel Ernesto Sitoe (Maputo) 
   15        Laurindo Candiero (Maputo) 
   22        Omer Termote (Brussel) 
   28        Vasco Dinis Sitoe (Maputo) 
   29        Patrick Lecouve 
     

  PROFICIAT! 
 

                  

 
 
LE MOT DU PROVINCIAL 
 

En écrivant ce ‘’Mot…’’, je vois par la fenêtre 
les arbres tout nus et un tapis de feuilles 
rousses. Le ciel est sombre et gris, ‘sale 
temps’ disons-nous ; les derniers et plus 
courts jours de l’année. Nous oublierions 
vite que c’est l’Avent, temps d’attente et 
d’espérance regardant vers… la lumière de 
Noël. 
 
Pour la communauté de Lommel, les 
dernières semaines furent sombres, 

obscures. Deux confrères nous ont quittés 
en peu de temps. Le jeudi 5 novembre, 
c’était le Frère Guido, et trois semaines plus 
tard, le 26, le Père Bert Janssen. 
 
Guido était sous traitement depuis environ 7 
ans, avec des hauts et des bas. Lors de la 
dernière visite du médecin le mardi, une 
nouvelle thérapie avait été proposée, et la 
date fixée. Le même après-midi, nous avons 
encore bavardé ensemble, et il m’avait fait 
rapport, espérant que … 
Le jeudi matin, le Frère était un peu ‘égaré’ 
et cet état a duré toute la journée. Le soir, le 
médecin est encore passé et il n’avait pas 
bon espoir. Le soir, Bertho et moi avons 
regardé un match de foot à la TV, et vers 23 
h, je me suis mis au lit. Bertho est encore 
resté près de Guido un moment et … 
soudain, sans plus, d’un coup, c’était la fin. 
A cause de la pandémie corona, les 
funérailles eurent lieu en cercle restreint, 
sobres, avec le maximum de 15 personnes. 
Bizarre et indésirable ! 
Guido était une figure connue dans 
Kattenbos et très actif dans la paroisse : la 
chorale pour jeunes et adultes, catéchèse… 
A la sortie de l’église, après le service 
funèbre, un bon nombre de paroissiens ont 
formé une haie d’honneur, avec une rose 
rouge à la main, comme expression de 
gratitude et de respect. 
Un geste simple et sobre, mais 
impressionnant. 
 
Bert, après son ordination sacerdotale en 
1996, a travaillé dans la pastorale à Gouda, 
Rotterdam et Nimègue.  Il vint à Lommel en 
2006. Au début, il a pensé que c’était un 
travail dans un ‘pays en voie de 
développement’. Mais il s’est vite rendu 
senti à la maison et s’est adapté à nos 
habitudes. Il s’est engagé durant 14 ans 
dans la pastorale paroissiale des 
communautés de foi dans le grand Lommel, 
avec une attention particulière pour les 
paroisses de Kattenbos, Werkplaatsen et 
Heeserbergen. 
 
Bert aussi a été de nombreuses années en 
suivi médical : diabète, dialyse, amputations 
à une jambe, obésité et enfin, ce corona-19. 
C’était trop. Le dimanche matin, il souffrait 
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d’une forte fièvre. Emmené à l’hôpital de 
Genk, il y décédait le 26 novembre. 
Le plus fort, c’est que quelques jours avant 
la TV-Limbourg avait programmé un 
reportage sur la division des soins intensifs 
où était Bert. On l’a vu distinctement à 
l’écran et il y exprimait encore l’espoir que 
tout se terminerait bien ! 
Avec le temps, Bert était devenu une figure 
connue dans Lommel. Quand il y circulait 
dans les rues avec sa ‘charrette’, les gens 
venaient nous raconter ensuite qu’ils avaient 
vu le ‘hollandais volant’. 
Le vide et le manque sont particulièrement 
grands dans la communauté. C’est 
étrangement silencieux parfois à table, et 
les discussions parfois piquées sur 
Anderlecht ou le P.S.V. nous manquent 
pour savoir quelle est la meilleure équipe de 
foot des Plats Pays. De nombreuses 
marques de sympathie et de condoléances 
nous sont parvenues, manifestant combien 
nos confrères étaient considérés et aimés. 
L’Avent … le temps de l’espérance et de 
l’attente, de regard vers la naissance de 
Jésus le Messie promis, sachant qu’Il va 
venir. 
Pour Guido et Bert, le temps de l’Avent est 
terminé. Pour eux, il n’y aura plus d’attente, 
mais toujours la Noël et en même temps 
Pâques, ascension, résurrection et une vie 
nouvelle et éternelle. 
 
Je vous souhaite à tous (tes) une fête de  
Noël pleine d’espérance et une nouvelle 
année bénie par le Seigneur. 
 

VORWORT PROVINZIAL 
 

Liebe Mitbrüder! 
 
Während ich das „Vorwort“ schreibe sehe 
ich durch das Fenster einen Teppich 
braungelber Blätter. Die Luft ist schwer und 
grau, die letzten und kürzesten Tage des 
Jahres. Man vergisst beinahe, dass es 
Advent ist, Zeit der hoffnungsvollen 
Erwartung, des Ausschauhaltens nach dem 
Licht der Weihnacht.  
 
Für die Gemeinschaft von Lommel sind die 
vergangenen Wochen eher traurig und 

düster gewesen. Gleich zwei Mitbrüder sind 
von uns gegangen. 
 
Anfang November Br. Guido Vannobel und 
drei Wochen später P. Bert Janssen. Guido 
war schon einige Jahre in Behandlung bei 
verschiedenen Ärzten. Es ging auf und ab. 
Noch zuletzt sollte eine ganz neue Therapie 
begonnen werden. Am Nachmittag sprach 
er noch ganz angeregt und war 
zuversichtlich…Donnerstag dann die 
Wendung, der Arzt kam noch und ahnte 
nichts Gutes…abends noch Fußball in 
Fernsehen. Bertho war dabei ich verließ die 
beiden um elf…kurze Zeit später ereilte 
Guido der Tod! 
 
Der gegenwärtigen Umstände halber 
musste die Beerdigung in den kleinen 
Kreisen erfolgen.  
 
Guido war in Kattenbos recht bekannt, aktiv 
in der Pfarrei, Gesangverein, Katechese… 
 
Am Grabe nahm dann eine Abordnung 
einiger Pfarrangehöriger im Namen aller 
Abschied mit einer roten Rose. Ein würdiges 
und sprechendes Zeichen der 
Verbundenheit.  
 
Bert war nach seiner Priesterweihe in 
Gouda, Rotterdam und Nimwegen tätig. Er 
kam 2006 nach Lommel und bürgerte sich 
schnell dort ein. Vierzehn Jahre lang hat er 
sich in die Pfarrseelsorge in Lommel 
eingebracht und der Umgebung von 
Kattenbos besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt.  
 
Auch Bert war in ständiger Behandlung 
wegen verschiedenster Krankheiten: 
Zuckerkrankheit, Nierenleiden und 
übergewichtig musste ihm das Bein 
amputiert werden. Zu alledem Covid19. Das 
wurde am Ende zu viel. Sonntags hatte er 
schweres Fieber. Er wurde nach Genk ins 
Krankenhaus gebracht wo er später 
verstarb. 
 
Als Besonderheit bleibt in Erinnerung, dass 
einige Tage vor seinem Tod auf seiner 
Abteilung Fernsehaufnahmen gedreht 



5 

 

wurden wo auch er ins Bild und zu Wort 
kam und noch voller Hoffnung sprach. 
 
Bert war über die Jahre zu einer bekannten 
Person in Lommel geworden. Wenn er mit 
seinem „Rennwagen“ durch die Straßen fuhr 
erzählte man nachher, man habe den 
„fliegenden Holländer“ gesehen. 
 
Er wird hier sehr vermisst. Es ist jetzt viel 
stiller bei Tisch geworden. Es fehlt an 
Diskussionen um Anderlecht und P.S.V. Wie 
beliebt Bert und Guido waren zeigen die 
vielen Zeichen der Anteilnahme, die uns zu 
Teil wurden. 
 
Advent…Zeit der Hoffnung und der 
Erwartung. Ausschauhalten nach der Geburt 
Jesu, dem verheißenen Messias, wissend, 
dass er kommt. 
 
Für Guido und Bert ist diese Zeit nun erfüllt 
und das Fest der Weihnacht geht nahtlos 
über in das Ostern, dem Fest der 
Auferstehung zum neuen und ewigen 
Leben. 
 
Ich wünsche allen Mitbrüdern ein 
hoffnungsvolles Weihnachtsfest und ein 
gesegnetes neues Jahr! 
 
Herzlichst 
 

 
 

PALAVRA DO PROVINCIAL 
 

Enquanto estou a escrever esta  “Palavra 
de ......”, vejo lá fora arvores desfolhadas e 
um tapête de folhas amarelo-acastanhadas. 
O céu é sombrio e cinzento., tempo 
inóspito. São os dias últimos e mais curtos 
do ano. Quase esquecer-se-ia de que é 
Advento, tempo de esperança e 
expectativa, de olhar para frente, para.. a 
Luz do Natal. 
 

Para a comunidade de Lommel as últimas 
semanas têm sido bastante sombrias e 
tristes. Dois irmãos nossos faleceram num 
espaço de poucas semanas..: 
Na quinta feira, 5 de Novembro, o irmão 
Guido Vannobel e três semans mais tarde 
padre Bert Janssen. 
 

Guido  estava sujeito a tratamentos médicos 
já durante 7 anos, com baixos e altos. 
Durante a última visita medica da terça 
feira, o especialista tinha lhe proposto uma 
nova terapia, já com as datas fixadas. Na 
tarde deste mesmo dia conversamos muito 
e ele fez um relato pormenorizado da 
consulta, na esperança de que........ 
 

Na quinta feira de manhã estava muito 
confuso e este estado ficou todo o dia. À 
noite veio ainda o médico da casa e achava 
o estado dele bastante preocupante. Bertho 
e eu assistimos a um jogo de futebol à noite 
e depois fui deitar-me, enquanto Bertho 
ficou ainda algum tempo com Guido e ....de 
repente, dum instante para o outro Guido 
faleceu. 
 

Devido às medidas rigorosas da corona, o 
funeral foi muito sóbrio, com um número  
muito restrito de 15 pessoas. Bizarro e 
irreal!!! 
 

Guido era uma figura bem conhecida em 
Kattenbos e activa na paróquia, 
nomeadamente nos grupos corais de jovens 
e adultos e na catquese..... 
 

Depois das ceremónias funebres e ao sair 
da igreja, um grupo de paroquianos formou 
uma sebe de honra , para expressar os 
seus agradecimentos e apreço com uma 
rosa vermelha na mão. Gesto bonito, 
simples, mas comovente. 
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Padre Bert Janssen foi ordenado em 1996. 
Trabalhou pastoralmente em Roterdão, 
Gouda e Nimegue. Em 2006 foi transferido 
para Lommel,  pensando-se que seria para 
pouco tempo, mas integrou-se e adaptou-se 
rapidamente. Durante 14 anos trabalhou em 
várias comunidades paroquiais de Lommel, 
mas de modo particular nas paróquias de 
Kattenbos, Werkplaatsen e Heeserbergen. 
 

Bert esteve também durante muitos anos 
sob tratamento médico: diabetes, problemas 
renais, perna amputada, obesidade e agora 
por cima covid-19. Isso foi  demais. No 
Domingo de manhã teve febres altas. Foi 
levado para o hospital em Genk, onde 
morreu na manhã de quinta feira, 26 de 
Novembro. 
 

Vale pena mencionar que dias antes da 
morte, T.V. Limburg fez uma reportagem da 
ala dos cuidados intensivos onde Bert 
permaneceu. Ele está  bem visível nas 
imagens e expressou a esperança de que 
tudo ficaria bem. 
 

Também Bert já era uma figura bem 
conhecida nos arredores de Lommel. 
Quando ele passava com velocidade no seu 
meio de transporte, as pessoas diziam, 
“vimos o holandês voador”. 
 

Os lugares vazios, a falta deles fazem 
sentir-se na nossa comunidade. Agora na  
mesa muitas vezas sente-se o silêncio e 
sentimos a falta das animadas discussões 
sobre o futebol:  Anderlecht ou PSV. Qual  
equipa é o melhor?  As inúmeras 
expressões de simpatia e condolências 
mostram quanto amor e apreço ambos 
gozavam. 
Advento.....tempo de esperança 
expectativa, aguardando a vinda de Jesus, 
o Messias prometido, sabendo que Ele virá. 
 
Para Bert e Guido não haverá mais 
Advento, mas sempre Natal, e ao mesmo 
tempo Páscoa, a festa da ressurreição, da 
vida nova e eterna. 
 
Desejo-vos a todos um Natal Feliz e um 
Novo Ano abençoado! 
     

 

IN MEMORIAM BROEDER GUIDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“De dood van een medebroeder wordt gevierd als een 

paasgebeuren in een hoopvol gebed.” (Leefregel 13) 

 

Broeder  Guido Vannobel 

van de Congregatie van het  

H. Sacrament 

 
Geboren te Merkem op 3 september 1943 

Overleden te Lommel op 5 november 2020 
 

 
Dit melden u in gelovig vertrouwen: 

De kloosterlingen van het H. Sacrament  

te Lommel-Kattenbos 

Albert en Monique Vannobel-Degrave,  

zijn broer en schoonzus 

Jan en Nathalie Vannobel-Deraeve, 

Ella en Senne 

De familie Vannobel-Pauwels 

 

De uitvaart en begroeting zullen omwille van de 

uitzonderlijke omstandigheden plaatsvinden in besloten 

kring. 
     

 

 

 

 

 

 
U kan steeds uw medeleven betuigen door schriftelijk of 

online een hartverwarmend bericht te bezorgen:   

 Paters van het H. Sacrament,  
Hoog Kattenbos 15 - 3920 Lommel 

 www.begrafenissen-witters.be 

http://www.begrafenissen-witters.be/
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IN MEMORIAM 
 

 
 

 
 

CONGREGATIO SANCTISSIMI 

SACRAMENTI  

  
Superior Generalis  

  

  

Cher père Maurits et confrères de la Province St 

Pierre-Julien Eymard,  

  

Nous avons reçu l’annonce de la mort du frère 

GUIDO VANNOBEL.  

  

Par la profession religieuse, il s’est engagé à la 

recherche du Seigneur dans une communauté de 

frères en inspirant toute sa vie de l’Évangile.  

  

Puisse-t-il rencontrer le Seigneur qu’il a cherché, 

et retrouver les frères avec qui il a partagé la 

vocation et la mission eucharistique.  

  

Nous prions pour lui.  
  

 

P. Eugênio BARBOSA MARTINS, sss  

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

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

segretariato@curiasss.net  

IN MEMORIAM PATER BERT 
 

             Dankbare herinnering aan 

 

     

     Pater Bert Janssen 
van de Congregatie van het H. Sacrament  
 

Waalre (NL) 23 maart 1948-Genk 26 november 2020 

 

 

Pastoor Bert... Pater Bert... of gewoon 

Bert heeft ons verlaten. Zijn naam was gekend in 

familie, parochie en kloostergemeenschap. 

Gedurende vele jaren gaf hij het beste van 

zichzelf aan spirituele en sociale inzet, 

zowel in België als in Nederland. 

Na heel wat jaren ook van lichamelijke en geestelijke 

inspanningen, heeft hij de strijd moeten opgeven. 

Stil, met zalving en gebed is hij het eeuwige leven 

binnen gegaan. 

Bij de Heer mag hij rusten. 

Wij danken u voor uw gebed, uw medeleven, 

steun en troostende woorden. 

 
 
 

BRIEF VAN DE BISSCHOP 
 

 
 

+ Patrick 

HOOGMARTENS 

Bisschop van Hasselt 
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Beste Pater Maurits en medebroeders 

Beste familie Janssen 

Hierbij mijn christelijke deelneming bij het 

voor ons zeer onverwachte overlijden van 

Pater Bert, na een leven in geloof en in dienst 

van de Congregatie en van de Kerk en niet 

zonder tegenslagen. 

 

Pater Bert kwam uit Nederland, maar hij 

bracht van daar ook heel wat levenservaring 

mee, die hij ook graag inzette in Lommel. 

Zijn gezondheidsperikelen droeg hij moedig 

en in overgave. Hij treurde niet, maar zag 

altijd het goede. Voor zijn gemeenschap en 

voor de parochies van Lommel is zijn 

heengaan een groot verlies. Mooi dat jullie 

het kunnen beleven als een paasgebeuren in 

hoopvol gebed.  

 

Nu heeft Pater Bert de goede strijd gestreden, 

de wedloop voleind, het geloof bewaard. 

Hem wacht nu de krans van de gerechtigheid 

die de Heer hem zal geven (2 Tim 4,7-8). 

 

Het is jammer dat zijn uitvaart door de 

coronamaatregelen in een wat besloten kring 

moet gebeuren, maar weet dat velen in 

dankbaarheid met hem en met jullie 

verbonden zijn. 

 

Van harte bidden wij nu voor jullie, zijn 

familie en medebroeders, dat de pijn om zijn 

heengaan steeds meer plaats moge maken 

voor grote dankbaarheid om wie hij was en 

om wie hij nu is bij de Heer in het eeuwig 

leven. 

 

Met genegen groeten 

 
+ Patrick Hoogmartens 
 
Mgr. Patrick Hoogmartens I Vrijwilligersptein 14, 3500 Hasselt | 

011 28 84 40 | patrick.hoogmartens@bisdomhasselt.be 

 
 

 

 

NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 

Pieter van Wijlick, sss 
 

PAS VERSCHENEN 
 

PATER JAN DANIËL BAKKER S.S.S. 
Onvermoeibaar en ongewoon 
door Frans Hoppenbrouwers 
Tilburg 2020. 
 

675-jaar Mirakel van Amsterdam 
Dit jaar is het 675-jarig bestaan van het 
Mirakel van Amsterdam (1345-2020). Het 
Gezelschap Stille Omgang hoopte dit 
feestelijk te kunnen vieren maar ja ook hier 
eiste het Coronavirus zijn beperkingen. De 
Stille Omgang in maart ging daarom niet 
door. Zij lieten zich echter niet uit het veld 
slaan en kwamen met een alternatief. Zij 
hebben daarom 7 oude pelgrimsroutes naar 
de Heilige Stede (de kerk op de 
oorspronkelijke plaats waar het 
Eucharistisch wonder plaats heeft 
gevonden) weer in ere hersteld. Deze kerk 
is echter in 1908 afgebroken. De herdenking 
van het Mirakel van Amsterdam is na 1578 
(alteratie, waarbij het stadsbestuur van 
katholiek werd vervangen door protestants) 
overgegaan naar de Begijnhofkapel die 
daarom ook wel de Tweede Heilige Stede 
wordt genoemd.  
Door nieuwe coronamaatregelen konden 
deze routes echter niet door groepen 
worden gelopen maar wel door individuele 
personen. De routes eindigen in de 
Begijnhofkapel. Daar konden de pelgrims 
een stempel halen en was er gelegenheid 
tot aanbidding. We hebben enkele pelgrims 
mogen verwelkomen in onze kapel uit: 
Amsterdam- Noord, uit Haarlem en uit 
Monnickendam. 
Voettocht naar de Heilige Stede/ Begijnhof 
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ROUTE 1: Assendelft – Begijnhof: 20 km 
ROUTE 2: Monnickendam –  
                  Begijnhof: 18 km 
ROUTE 3: Diemen – Begijnhof: 7,5 km 
ROUTE 4: Duivendrecht – Begijnhof: 7,5 km 
ROUTE 5: Ouderkerk ad Amstel –     
                  Begijnhof: 12 km 
ROUTE 6: Bovenkerk – Begijnhof: 12 km 
ROUTE 7: Haarlemmerliede –  
                  Begijnhof: 20 km 
 
Tevens is er een tentoonstelling 
georganiseerd vanwege 675 jaar Mirakel. 
Die ging in oktober in de Koepelkathedraal 
in Haarlem van start. Op deze tentoon-
stelling zijn ook oude voorwerpen te zien die 
toebehoorden aan de Begijnhofkapel. 
Bijvoorbeeld een Mirakelkelk, een mis-
gewaad, een houten Mariabeeld, een kopie 
van een schilderij van Jan van Scorel. (Zie 
foto’s hieronder) 
Ook zijn er interviews met onder andere 
bisschop Jan van Burgsteden sss en rector 
Pieter van Wijlick sss. De tentoonstelling 
duurt tot 1 april 2021. 
 
Op onderstaande link kunt u het filmpje zien 
met de interviews. 
https://www.stille-
omgang.nl/2020/11/13/passie-voor-het-
mirakel/ 
 

 
 
Steen uit de Heilige Stede 
Ingmar Sillius is sinds kort gastconservator 
van het Gezelschap van de Stille Omgang/ 
Stichting Katholiek Erfgoed. In het verleden 
was hij kunsthistorisch projectmedewerker 
bij de Oude Kerk. Sillius heeft uitgezocht 

waar de resten zijn gebleven van de 
middeleeuwse Heilige Stede die in 1578 
protestants werd en die in 1908 is 
afgebroken. Ook de Begijnhofkapel is 
inmiddels in het bezit van een stuk restant. 
In de Zijkapel/Mirakelkapel staat nu een 
steen van het gebouw, een brokstuk van het 
zuidelijke portaal. 

 
NIEUWS UIT AMSTERDAM 
 
Thea van der Klei, associée sss 
 
Associé-avond 29 oktober 2020 in de 
Begijnhofkapel in Amsterdam 
 
Op 29 oktober 2020 stond onze 
maandelijkse associé-avond in het teken 
van de mooie verhandeling van pater 
Manuel Barbiero sss die hij schreef als 
reactie op de uitnodiging van onze 
Generaal-Overste (brief d.d. 6 mei 2020) 
aan alle paters van de Congregatie om deel 
te nemen aan de Laudato Si’ Week. Pater 
Manuel Barbiero zag toen hij de Encycliek 
Laudato Si’ had gelezen verbanden tussen 
deze Encycliek en de geschriften van pater 
Eymard, met name in zijn brieven aan Mme 
Jordan over zijn rotservaring in Saint-
Romans. 
 
Het was aan associée Diana Janssen en 
aan mij de eer deze reflectie van pater 
Manuel Barbiero met de aanwezige 
associés en paters én met de associés via 
Zoom te delen. Monseigneur Van 
Burgsteden viel ons hier en daar bij met 
verdiepende uitleg en inspirerende 
opmerkingen. 
 
We zijn begonnen met een openingsgebed 
gebaseerd op een predicatie van pater 
Eymard (PA 1,37: L’amour de Dieu nous fait 
tirer profit des créatures), waarbij hij zich liet 
inspireren door de lofzang van Daniël en zo 
op zijn eigen wijze een Lofzang op de 
Schepping heeft geschreven. Diana las 
eerst de Nederlandse vertaling en ik ver-
volgens de Franse originele tekst van pater 
Eymard. Na elke Lofzang antwoordden alle 
aanwezigen én de Zoom-associés het 
refrein: “Aan Hem de hoogste Glorie, 
Eeuwig Lof!” Wat een verbondenheid, zowel 

https://www.stille-omgang.nl/2020/11/13/passie-voor-het-mirakel/
https://www.stille-omgang.nl/2020/11/13/passie-voor-het-mirakel/
https://www.stille-omgang.nl/2020/11/13/passie-voor-het-mirakel/
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als Eymardiaanse familie onderling als een 
grote verbondenheid met pater Eymard zelf! 
 

 
 
Na een korte uitleg van Diana over Laudato 
Si’ en van mij over de rol van Mme Jordan in 
het leven van pater Eymard hebben wij de 
teksten over de Schepping, over God in de 
natuur gelezen. Ik nam eerst de prachtige 
teksten van pater Eymard voor mijn 
rekening en Diana aansluitend de mooie 
weerspiegelende teksten ervan in het 
Laudato Si’.  
 
Vier thema’s passeren hierbij de revue: 
waarneming, gevoelens/zintuigen, 
verdiepend lezen en actie. Een mooi lectio 
divina. Prachtig blijft voor mij de brief aan 
Mme Jordan (hier onder het thema 
‘gevoelens/zintuigen’), waarin pater Eymard 
haar schrijft over zijn rotservaring (CO 1380, 
5 mei 1864): “Mijn mystieke rots waarop ik 
de hemel aanschouwde die zo zuiver en 
mooi is… (…) ...om dicht bij God te komen, 
om God te proeven, om jezelf te verliezen in 
de harmonie van zijn Hart.” Pater Eymard 
spreekt hier over een God die heel dichtbij 
is, die kan worden geproefd en daardoor 
een ervaring van de zintuigen is, voelbaar, 
van iets dat aangeraakt kan worden. Pater 
Manuel Barbiero zet hier het volgende 
gedeelte uit de Encycliek naast: “Van de 
meest weidse panorama’s tot de zwakste 
vormen van leven is de natuur een 
voortdurende bron van verwondering en 
eerbied. Zij is bovendien een voortdurende 
openbaring van het Goddelijke.” 
 
Pater Manuel Barbiero stelt in zijn reflexie 
voor om vanuit de brieven van pater Eymard 

en vanuit het Laudato Si’ te komen tot het 
vierde thema: actie. De natuur is als een 
schitterend, steeds weer vernieuwend boek, 
waarin God tot ons spreekt, vol mooie 
woorden van Zijn Liefde. Maar hoe kunnen 
wij daarnaar luisteren te midden van 
constant lawaai? Pater Eymard: “Eer dit 
prachtige boek en voeg er enkele pagina’s 
van bewondering en waardering aan toe! 
Lees alle boeken in dit boek en interpreteer 
ze allemaal in Zijn Licht.”  
 
De Paus heeft het over een ‘ecologische 
bekering’. Het Evangelie, het christelijk 
leven geven ons richtlijnen hoe te leven. 
“Wanneer mensen zich royaal openstellen 
voor de anderen, voor de contemplatie van 
de wereld, de schoonheid, de lof van de 
Schepper, worden ze in staat gesteld zich 
met vreugde te engageren om de aarde 
beter te maken voor iedereen.” 
  
Laten wij allen doen wat wij kunnen en pater 
Eymard en paus Franciscus volgen in hun 
wijsheden. Onze presentatie hebben wij met 
alle aanwezigen tot slot afgesloten met 
wederom een Lofzang, nu uit de 
behandelde Encycliek zelf. 
 
Mooi was te lezen direct na onze avond in 
sss-contact van november december de 
volgende woorden van onze Proviciaal 
Overste: “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.” 
 
Pater Eymard en de priesters  
door pastoor Guus Hendriks associé sss 
en pater Gerard sss 
 
Op onze associé-avond van 26 oktober jl. 
horen wij van pastoor Guus Hendriks hoe 
verbazingwekkend actueel pater Eymard 
was betreffende zijn gedachten over de 
priesters.    
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Pastoor Guus Hendriks gebruikt de tekst 
van het boek van monseigneur Francis 
Trochu (blz 337 – 342) waarin duidelijk 
wordt wat pater Eymard voor ogen had met 
het uitoefenen van een eucharistisch 
apostolaat onder de wereldgeestelijken. 
(NB: ook bij André Guitton vinden wij op blz. 
342 parallelle teksten):  
Pater Eymard heeft vermenigvuldigers 
nodig. Als je vurige priesters hebt, die van 
de Eucharistie leven, dan heb je daarmee 
het volk: “Ik zou een gemeenschap van 
parochiegeestelijken willen stichten, die 
door gebed en eenvoudige statuten 
gebonden zijn. Ik zou regelmatig 
conferenties voor hen willen houden en hun 
willen heiligen door het Allerheiligst 
Sacrament… En de priesters heiligen, dat 
omvat alles: met hen heeft men tegelijk de 
parochies en zo weer het hele land. Zij 
zouden de devotie tot het Heilig Sacrament 
vermenigvuldigen … (…) …werken voor de 
uitbreiding van het Rijk van Jezus Christus.” 
(Pater Eymard 15 december 1867 op 
kapittel te Parijs) 
 
Helaas heeft pater Eymard de 
verwezenlijking van zijn mooie plannen niet 
meer mogen zien. Uit zijn ideeën zal elf jaar 
later de ‘Vereniging van Priesters-
aanbidders’ geboren worden. 
 
Eerder in 1855 lezen wij van pater Eymard 
hoe priesters in ruste kunnen afdwalen.  
Trochu geeft een aantal getuigenissen weer 
van priesters die na te zijn afgedwaald door 
pater Eymard weer zijn teruggekomen.                              
Hoe bijzonder liefdevol en zachtmoedig 

moet pater Eymard naar deze priesters toe 
zijn geweest. Vurig en zonder verwijten 
heeft hij hen weer teruggebracht op het 
goede pad.                                                                                                          
Ook heden ten dage zijn er emeriti priesters 
die dreigen weg te zakken. Laten wij, in 
navolging van pater Eymard, tot hun hart 
spreken om zo het Vuur weer te laten 
branden.  
 

 
 
Pater Eymard zag hoe vanuit de hostie de 
hele wereld omgevormd zou kunnen worden 
en zo dan het Rijk van Christus opgebouwd 
zou worden, waar Christus Koning is. Het is 
zo nodig dat het Heilig Sacrament de wereld 
verovert. Pater Eymard kan worden gezien 
als de priester die de weg heeft bereid voor 
de oprichting en instandhouding van de 
Eucharistische Congressen. Het was echter 
aan zuster Emilie, in de wereld Marie 
Tamisier, dat de Eucharistische Congressen 
echt een feit werden. Zij heeft veel samen 
met pater Eymard gebeden. Trochu: “Nooit 
bad zij vuriger dan in die ogenblikken. De 
houding van pater Eymard, neergeknield 
voor de hostie, maakte op haar een 
onuitwisbare indruk.” Na haar eerste gelofte 
bij de Dienaressen van het Heilig Sacrament 
verliet zij het klooster. Zij was voorbestemd 
voor een andere genade. Zij was het 
wachtwoord van pater Eymard niet 
vergeten: het Rijk van Christus in de Heilige 
Eucharistie in de wereld verbreiden. Door 
haar inzet werd het eerste Eucharistische 
Congres geopend in juni 1881 in Lille. 
 
Pater Gerard sss vertelt vervolgens over de 
Eucharistische Congressen. Zij zijn twee 
keer in Amsterdam geweest: in 1922 het 



12 

 

Diocesaan Eucharistisch Congres en in 
1924 het Internationaal Eucharistisch 
Congres. Pater Gerard toont ons een 
fotoboek uit die tijd zien waar we op de oude 
zwart-wit foto’s het Olympisch stadion zien 
met een groot altaar in het midden. De 
kindercommunie in het stadion. De stad 
Amsterdam was uitbundig versierd. Wat een 
mooie gedachte dat pater Eymard door het 
stichten van verschillende vormen van 
apostolaat de weg heeft voorbereid van het 
Eucharistisch Congres.  
 
Onze associé-avond sluiten wij af met een 
grote dank aan de pastoor Guus en pater 
Gerard en met de Aanbidding en de 
Completen in de kapel. Tijdens de 
Aanbidding bid ik dat we in de voetsporen 
van pater Eymard alles over hebben voor 
onze priesters en mogen bidden dat het 
heilige priesters mogen zijn. 
 

NIEUWS UIT NIJMEGEN 
 
Piet Wouters, sss 
 
De 2de week van oktober wordt ons bij de 
koffie terloops meegedeeld dat er in de 
communiteit personages rondlopen die een 
corona-app op hun mobile telefoon hebben. 
We denken van nu af helemaal beschut te 
zijn, maar wat blijkt na een maand? Dat die 
 

 
 
App nog steeds in de broekzak zit en 
helemaal geen corona-besmettingen 
gesignaleerd heeft. 
In de kerk is het ook een chaos: dan 15, dan 
weer 30 dan weer honderd personen, die 
welkom zijn. De communiteit gaat half 
oktober weer terug naar een eigen 
eucharistieviering om 8 uur, met dit verschil 

dat ook parochianen eraan mogen 
deelnemen. Daar wordt echter weinig 
gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk moet 
men dan te vroeg uit de veren. De voorbije 
weken hebben er toch steeds meer dan 30 
parochianen de dienst bijgewoond en 
hebben we maar een oogje dicht geknepen. 
Kerstmis is de volgende hindernis. Nu zijn er 
al parochies die de nachtdienst laten vallen 
omdat ze vrezen voor te grote aantallen.  
 
Op 18 oktober is Aloïs in Groesbeek om 
afscheid te nemen van zijn voorganger 
pastoor Henk Janssen. Deze werd op 1 
november 2011 benoemd als opvolger van 
de toen al ernstig zieke pastor Thüring van 
Breedeweg. Janssen kreeg een late  
 

 
 
roeping. Hij was eerder getrouwd en kreeg 
kinderen. Pas na het overlijden van zijn 
vrouw werd hij priester. Een unicum in 
Nederland: Janssen was de enige pastoor 
met vier kinderen. Van zijn opvolger Aloys 
van Velthoven kreeg hij een serie 
afbeeldingen van de kerken. 
 
Rondom koning Willem Alexander is grote 
ophef ontstaan toen hij in de herfstvakantie, 
met zijn gezin naar Griekenland was 
vertrokken en dat juist in die dagen toen 
iedereen verzocht werd zoveel mogelijk 
thuis te blijven en niet naar het buitenland te 
gaan. De koning keerde daags erna alweer 
terug met een lijntoestel, omdat het 
regeringsvliegtuig inmiddels was 
teruggekeerd naar Nederland.   
"We zien de reacties van mensen op 
berichten in de media. En die zijn heftig en 
die raken ons", schreven ze in een 
verklaring. Enige dagen later betuigde de 
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koning via tv. zijn spijt: “We zijn betrokken. 
Maar niet onfeilbaar.” 
 

Op 23 oktober verscheen in de serie 
“Grappen en grollen, verhalen en 
gebeurtenissen van confraters”, het derde 
deeltje. De schrijver wil daarmee in deze 
coronatijd confraters wat leesvoer aanreiken 
om de tijd te doden.  
 

Allerheiligen. ’s Middags ging Aloïs voor in 
een Allerzielenviering. Een 40-tal personen 
sloten zich daarbij aan. Men ging niet in 
processie naar het kerkhof, maar op eigen 
gelegenheid. Wel werden graven gezegend. 
 

Frans van den Bosch krijgt te horen van de 
dokter dat zijn nieren niet in orde zouden 
zijn en daarom moet hij voor nader 
onderzoek naar het ziekenhuis. Maar na wat 
knijp- en drukwerk blijkt toch alles oké. 
 

Zaterdag 14 november ontvingen we een 
boek over Pater Jan Daniël Bakker, 
geschreven door Frans Hoppenbrouwers. 
Het heeft jarenlang geduurd maar het is dan 
uiteindelijk toch verschenen. Graag had de 
schrijver het ons persoonlijk aangeboden 
maar vanwege de coronacrisis kon dat niet 
doorgaan  
 

Mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de 
bisschoppenconferentie laat de Radboud 
Universiteit in Nijmegen per decreet weten 
dat zij vanaf 15 november niet langer meer 
het predicaat katholiek mag voeren. Dit 
vanwege een slepend conflict over het 
benoemen van toezichthouders. Dat was 
weer eens een hartig hapje voor de 
massamedia, die er met paginagrote 
artikelen op insprongen.   
 

Zaterdag 21 november 2020 
Deze middag heeft onze kokkin Jessica 
grote angsten uitgestaan toen ze te horen 
kreeg dat haar 9-jarig zoontje, dat autistisch 
is, tijdens de opvang in de Groenestraat was 
weggelopen en 2,5 uur door de stad 
gezworven heeft vooraleer het op Keizer 
Karelplein gevonden werd. Na een 
amberalert zijn ze met 300 personen naar 
dat jochie op zoek geweest 
 
 

Zondag 22 november 2020 
Frans Vrijdag viert zijn 80ste verjaardag en 
komt tijdens de middagpauze bij ons een 
bezoekje brengen met broer Hein en zijn 
vrouw. Officieel was het vanuit de directie 
verboden, maar toch leuk hem nog eens in 
ons midden te hebben  
 

Voordat we aan onze winterslaap beginnen 
wordt alles nog eens nagezien en 
bijgewerkt. Zo worden de rolluiken 
gecontroleerd, de ramen gelapt, krijgt de 
Kerk een schoonmaakbeurt, komt het 
kadaster alles nog eens opmeten, krijgt de 
verwarming een controlebeurt, wordt de 
binnentuin winterklaar gemaakt en verrijkt 
met een paar appelboompjes, dan kan 
Violetta straks voor ons weer appeltaart 
bakken en brengt de pianostemmer alle 
toetsen weer op toonhoogte.  
 

Harrie Verhoeven is de laatste tijd nogal 
onrustig en daarom heeft Henk Kuis hem 
maandagavond 30 november uit voorzorg 
en tot zijn gemoedsrust de ziekenzalving 
toegediend.   
 

Vanaf 1 december is ook in Nederland in 
alle publieke binnenruimtes een mondkapje 
verplicht. Eindelijk! In het buitenland 
moesten ze dat immers al zo lang. Maar nu 
zijn er weer mensen die dat niet 
mogen/kunnen vanwege allerlei ziekten en 
allergieën. Zij moeten daarom voor 
ontheffing een bewijsje aan de huisarts 
vragen maar deze mag dat weer niet geven 
vanwege de privacy. Zo is het iedere keer 
wat!! 
 

Met die verplichting wordt ook mij de mond 
gesnoerd en zet ik er dus een punt achter. 
Ik wens u allen een zalig kerstfeest, een 
goede jaarwisseling en een corona-vrij 
2021. 
 

 



14 

 

Sint Nicolaas in Nijmegen 
 

 

Vanwege allerlei corona-maatregelen 
hadden we de hoop op de komst van Sint- 
Nicolaas al opgegeven, toen op het prikbord 
de mededeling verscheen, dat Sint Louis 
toch in aantocht was. En zo zaten we 
zaterdagavond rond een rijk beladen tafel. 
“We”, dat zijn de bewoners van het klooster 
+ 2 buurjongetjes van Aqua Viva, Frans 
Weersink) en Piet (de Bruin). 
  

Na de koffie met wat lekkers nam Sint Louis 
het woord en legde aan de goegemeente uit 
hoe men aan zijn cadeautjes kon geraken 
en dat zat, het moet gezegd, geraffineerd in 
elkaar, daar was echt weken over 
nagedacht en moet je minstens een cursus 
voor helderzienden gevolgd hebben.  
 

Iedere groep pakjes had een eigen kleur en 
op ieder pakje stond een woord geschreven. 
En niet zomaar een. Nee, het waren de 
eerste vier woorden van een Sinterklaaslied, 
bv “Zie-ginds-komt-de stoomboot...”  
Het eerste woord stond op een blauw, het 
tweede op een geel, het derde op een rood 
pakje en het vierde op een envelop met 
daarin een gedicht. Had je dit gedicht 
voorgelezen dan kon je gaan uitpakken. Dat 
was, zoals gezegd, meesterlijk bedacht, 
want zo kan sint volgend jaar het 2de viertal 
woorden nemen en het jaar daarop, enz… 
Begonnen werd met de jongsten, bij de 
jongens met de vlugge vingers zal ik maar 
zeggen. Dat verliep nagenoeg feilloos. Ik 
zeg ‘nagenoeg’, want bij Piet was toch een 

kleine hapering, maar dat kwam omdat hij 
een voor hem heel onbekend lied had: 
“Wees-maar-gerust-mijn kind.” Met enige 
hulp van Sint had ook hij weldra de buit 
binnen en kon het uitpakken beginnen.  
Dan komen de 88-jarigen aan de beurt. En 
toen ontstond er een hele discussie over de 
vraag wie van de drie de jongste was en wie 
de oudste. “In maart geboren is de jongste”, 
riep de een, “nee die in april jarig is”, een 
ander, “of toch degene die in juli het daglicht 
zag”, verbeterde een derde.  
Uiteindelijk werd men het met elkaar over 
eens, dat juli (Frans 2) het eerst aan de 
beurt kwam, vervolgens april (Henk) en 
tenslotte maart (Frans 3).  
Aan het einde gekomen, bleven er nog vier 
pakketjes over. Die heeft Sint Louis toen 
maar open gemaakt. Zo kreeg iedereen een 
of ander kledingstuk en/of, een andere leuke 
attentie en een natje of droogje.  
 

Tegen half elf begon de biologische klok van 
Frans 3 te werken. Dan is er geen houden 
meer aan. Staat hij op, begint ijverig kopjes 
en schoteltjes te verzamelen en ze naar de 
keuken te brengen. En zo kwam er toch nog 
vrij abrupt een einde aan het heerlijke 
avondje. Iedereen startte zijn rollator en 
‘keerde zingend weer, beladen met zijn 
schoven’.  
 

Nu zult u misschien denken, dat gaan wij 
volgend jaar ook doen. Maar dat gaat 
zomaar niet, want er zit patent op. Het mag 
alleen dienen voor persoonlijk gebruik en 
binnenskamers. Anders dient er €50 betaald 
te worden, of nee: doe maar €100 dan 
hebben wij volgend jaar de cadeautjes 
gratis.  
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Tot slot nog even dit. Ik heb me laten 
vertellen, dat witte Pieta Violetta de Sint met 
raad en daad heeft bijgestaan bij het 
samenstellen van de pakketjes. Naast Sint 
Louis wil ik dan bij deze ook Pieta Violetta 
hartelijk danken voor het heerlijke avondje 

 
NIEUWS UIT KAMEROEN 
 
Jef Willems, sss 
 
GOED AANGEKOMEN… 
 
Mijn laatste terugreis naar Kameroen zal ik 
niet vlug vergeten. Ons vertrek met een half 
uur over tijd was reeds een voorteken van 
hetgeen zou volgen.   
 
In de luchthaven van Zaventem verliep alles 
vlot. Het vliegtuig zat weer eivol, met rond 
de 400 passagiers. Gedurende gans de 
vlucht kregen we langs de luidspreker 
aanbevelingen om het veilig te houden maar 
van afstand houden was natuurlijk geen 
sprake. Wat ik mooi vond bij de afdaling in 
Kameroen was het elektronisch bord voor 
onze ogen dat de buitentemperatuur aangaf, 
te beginnen met min 3° op tien duizend 
meter hoogte, tot plus19° bij landing in 
Kameroen en dat   bijna middernacht.   
 
Wat ons dan te wachten stond in de 
luchthaven is moeilijk te beschrijven maar ik 
zal toch proberen. We mochten 
druppelsgewijze het vliegtuig verlaten:  
eerst rij één tot vijf en zo verder tot de 
zestigste rij en daarna aanschuiven in een 
lange rij in de tunnel die het vliegtuig met 
het luchthavengebouw verbindt.   
 
Tussen de landing van het vliegtuig en het 
betreden van de luchthaven verliep ten 
minste een uur. Dit alles natuurlijk wegens 
corona. Dan moest elke passagier een soort 
tent betreden voor ontsmetting en het 
nemen van de temperatuur. Daarna een 
papier invullen en trachten een stylo te 
bemachtigen want de mijne zat ergens in 
één van mijn valiezen. Elke passagier kreeg 
een nummer en die werden dan naar een 
andere tafel geroepen om een ander papier 
in te vullen, terwijl ik nog niet klaar was voor 
het eerste. Ik mag ook de schone kant van 

de zaak niet verzwijgen: met al dat gedoe 
van links naar rechts heb ik geen douane 
gezien en als ge die kunt vermijden in 
Afrika, dat is meer dan de moeite waard.   
 
Mijn twee Congolese confraters stonden me 
buiten op te wachten, een heel stuk van de 
luchthaven verwijderd. Dit ook wegens de 
hygiënische veiligheid. Maar eer ik hen 
bereikte had ik wel heel wat moeite om de 
zogezegde bereidwillige helpers van me af 
te schudden. Er zijn er die een taxi 
aanbieden, of anderen willen uw koffers 
dragen, natuurlijk in de hoop op een 
vergoeding en soms met de bedoeling iets 
scheef te slaan. We kwamen thuis aan om  
1 u ‘s nachts.   
                                                                        
Hier is van corona geen sprake. Men ziet 
zelfs bijna geen mondmaskers meer, 
misschien één persoon op tien. Als men dan 
toch iemand ziet met mondmasker, dan is 
het vooral om zich te beschermen tegen het 
stof want we zijn in het droog seizoen en het 
heeft reeds een hele tijd niet meer 
geregend.  
 
Voor de rest, het leven gaat verder zoals 
altijd. Mijn confraters zeggen ook dat er in 
heel de parochie geen besmettingen zijn, 
noch zieken, noch sterfgevallen. De mensen 
zijn blij me terug te zien en dat is weder-
kerig.      
                                                                                                             
Gisteren heb ik de voormiddag doorge-
bracht met me in een kleinere kamer te 
installeren om mijn vroegere vorige kamer 
aan een jongere confrater te laten, want hij 
heeft veel ruimte nodig, zegt hij. In de 
namiddag ben ik het onkruid gaan wieden 
rond de fruitboompjes die ik voor mijn verlof 
geplant had: mango’s en avocado’s. Ze zijn 
zeker reeds 50 cm opgeschoten. Aan de 
warmte zal ik vlug gewoon zijn en ik laat u 
maar in de gure wintertijd.  
                                                                                                                        

CORONAVIRUS IN MOZAMBIQUE 
 
Hub Kuijpers, sss 
 
Corona virus: We worden hier dagelijks 
geïnformeerd door de nieuwsmedia. De 
President van de Republiek komt regelmatig 
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nieuwe maatregelen of perioden 
aankondigen op de TV. Het Ministerie van 
Gezondheid laat ook geen gelegenheid 
voorbijgaan om de mensen te informeren en 
te oriënteren, hoe hij of zij zich moet 
gedragen. Tot nu toe hebben wij in 
Mozambique in totaal, cumulatief 15.900 
Coronageïnfecteerden. De krant van 
gisteren meldt: 1 dode van 50 jaar, dat het 
totaal aantal doden op 132 brengt; 96 
nieuwe infecties: drie kinderen onder de vijf 
jaar, 7 mensen boven de 65 en 32 gevallen 
tussen de 35 en 44 jaar. In verschillende 
steden zijn er opvangcentra en 
ziekenhuisunits voor geïnterneerden. Het 
overgrote deel hiervan bevindt zich in de 
hoofdstad Maputo, dat tussen twee en drie 
miljoen inwoners telt. Als iemand positief 
getest is, worden uiteraard ook mensen 
waar ze contact mee hebben gehad, worden 
getest en gaan dan thuis in quarantaine. De 
ernstig zieken worden geïnterneerd. Wij 
hebben nog geen Lock down gehad, maar 
allen staan we onder publieke calamiteit, 
quarantaine, d.w.z. zoveel mogelijk 
thuisblijven en de regels volgen. Maar die 
worden over het algemeen niet zo serieus 
beleefd. Vreemd dat hier meer jongeren en 
kinderen positief zijn dan ouderen. Jongeren 
omdat ze zich niet serieus houden aan de 
regels en meer uithuizig zijn dan ouderen en 
tot meer feest vieren geneigd zijn.  
 
Ondanks dat wij, Pater Dré van Zon en ik, 
tot de ouderen behoren, ontvangen we veel 
mensen met problemen. Meer dan voorheen 
komen zij bij ons aan huis met hun 
problemen, onkosten met 
gezondheidsproblemen, studie uitgaven, 
reiskosten, maar vooral: hebben honger.  (In 
het dorp van een van onze studenten, in het 
binnenland, zijn twaalf mensen van honger 
gestorven. Men had er gebrek aan voedsel 
vanwege de droogte, maar ook gebrek aan 
monetaire middelen speelde een rol.) 
 
Men vroeg mij of ik niet bang was besmet te 
raken. Nee, ik ga ook rustig op bezoek bij 
oudere mensen en met name bij zieken. 
Uiteraard wel met inachtneming van de 
hygiënische voorschriften. 
De burgemeester van Maputo is positief van 
een vergadering uit Engeland 

teruggekomen. Hij heeft het spel open 
gespeeld. Iedereen mocht weten dat hij echt 
in quarantaine was. Ook de bisschop en nog 
iemand uit zijn werkkring zijn positief 
geweest maar hebben het overleefd en zijn 
weer aan het werk. Verder kennen wij in 
onze directe omgeving geen 
geïnfecteerden. 
 
Ons grote buurland, Zuid-Afrika, heeft 
tweemaal Lock down verordend. Het land 
was in hevige mate getroffen door het 
coronavirus. Met name een communiteit van 
de zusters van het Kostbaar Bloed verloor in 
korte tijd enkele (5) zusters. De grenzen 
waren alleen voor noodzakelijke 
voedingswaren en diverse belangrijke 
artikelen open. Veel Mozambikanen die in 
Zuid-Afrika hun brood proberen te 
verdienen, moesten noodgedwongen 
terugkeren naar Mozambique. Zo zijn ze 
ook nog eens een last voor hun familie en 
een risico coronavirus in te voeren.  
De kleine zelfstandigen, de armen die op 
straat hun koopwaar niet meer mogen 
verkopen, hebben erg te lijden onder de 
economische achteruitgang en kunnen niet 
rekenen op geldelijke steun van de 
overheid. Hun kleine privé verkoop was de 
laatste strohalm. Zij hebben geen 
verzekering. Sommigen van hen kunnen 
dan nog alleen maar aan de eigen voordeur 
verkopen. De vele grote volksmarkten met 
veel onbeschermde mensen zonder de 
voorgeschreven afstand, waren en zijn een 
centrum van verspreiding van de corona 
infectie.  
 
De Caritas en veel parochies zijn gelukkig 
actief en zorgen voor hun armen met een 
voedselpakket. Andere parochies hebben 
weer moeite het salaris van hun personeel 
te betalen (er is zo goed als geen collecte, 
noch gezinsbijdrage).  
Het kinderhuis in de St. Joachimparochie, 
kleuterscholen elders en veel andere privé 
instellingen, hebben dit jaar plotseling geen 
inkomsten, geen geld om hun werkvolk te 
betalen, geen salaris! Hoe kom je rond?! Ze 
hebben gewoon geen inkomen. Eergisteren 
heb ik nog een alleenstaande zieke (Aids) 
moeder, die haar baan kwijtraakte, met haar 
drie kinderen terug naar haar provincie laten 
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reizen waar haar familie woont. Hier in 
Maputo kan ze op niemand terugvallen.  
 
De vijftien seminaristen van ons sss-
vormingshuis zijn in april naar huis terug- 
gekeerd, zoals veel studenten van andere 
congregaties. De seminaries, pre-
universitair, filosofie en theologie, werden 
gesloten vanwege het coronavirus. Er waren 
geen condities in hun behuizingen om 
afstand te bewaren. Om dezelfde reden 
werden ook de scholen gesloten. De 
seminaristen en het gros van de andere 
studenten moeten dit studiejaar aan hun 
neus voorbij laten gaan. Leerlingen van 
lager en middelbaar onderwijs gaan over 
naar de volgende klas zonder lessen gehad 
te hebben! Het is een kwestie van 
doorstromen en plaats hebben op school. 
  
De reizen van onze seminaristen zijn per 
openbaar vervoer in bussen met alle stoelen 
bezet! Halverwege de reis van gemiddeld 
2.000 km, is er een gezondheidscontrole, 
temperatuurmeting. Ook in de bus is 
uiteraard handwassen en mondkapje 
vereist. Maar hoe de afstand van 
anderhalve meter in acht te nemen?  
In (ons vormings-) huis zijn we met slechts  
4 seminaristen: twee die steeds online, het 
laatste jaar van de filosofie hebben 
gestudeerd op het Instituut voor religieuzen, 
ISMMA; een die de cartotheek van de 
bibliotheek (bijna 2000 boeken) op de 
computer zal over brengen en een die bezig 
is met de praktijk voor zijn rijbewijs.  
 
Over het algemeen gaat men waar men wil: 
winkels, banken, werk enz. Sommige 
functionarissen van grotere bedrijven doen 
hun werk thuis. Jongeren die graag feesten, 
en niet aan de vereiste maatregelen 
voldoen, worden door de politie opgepakt. 
Ook de 42 vierdejaars theologiestudenten 
van de enige theologieopleiding in 
Mozambique, hier in Maputo, verblijven 
momenteel bij hun familie. Zij leven 
verspreid over het hele land, hebben online 
les en examens. Zij moeten beantwoorden 
aan de studienormen van Rome. En hun 
bisdommen rekenen erop dat zij binnen een 
jaar priester gewijd worden. Ik zelf heb hen, 
zoals ieder jaar, mijn lessen gegeven over 

parochieadministratie, ook dat online. Met 
hulp evenwel, want ik had nooit gedacht nog 
aan deze moderne communicatieprogram-
ma’s deel te nemen.  
 
Mozambique is ongeveer 28 maal zo groot 
als Nederland, met een 30.000.000 
inwoners. Bij benadering is 28% katholiek, 
17% moslim, 12% protestant en 
pinksterbeweging en de rest traditioneel 
godsdienstig of zonder geloof. 
Ook veel universiteiten en hogere scholen 
hebben hun academisch jaar verloren. Wel 
zijn er die vanaf september 2020 tot aan het 
begin van het nieuwe studiejaar (februari 
2021) de verloren tijd proberen in te halen, 
zoals ook het middelbaar onderwijs en de 
pre-universitaire opleiding, gebruikmakend 
van de vakantietijd. Maar wat zal de 
studiekwaliteit zijn? 
 
Wat de Kerk betreft: vanaf eind maart 
mochten er in de kerken geen vieringen 
meer worden gehouden in aanwezigheid 
van het gelovige volk. Alleen iedere dag en 
ook zondags was er één Eucharistieviering 
in onze grote St. Annakerk (met 6 zusters). 
We kennen geen stille Missen. Er waren 
juist 230 catechumenen voorbereid die met 
Pasen gedoopt zouden worden. De Doop 
kan nu pas vanaf december dit jaar gevierd 
worden en het Vormsel vanaf februari 2021. 
Pasen werd door ons gevierd met 20 
mensen. Ook bij begrafenissen mogen 
slechts 20 mensen aanwezig zijn. Andere 
parochies hadden hun eigen oplossing, als 
ze maar voldeden aan de vereisten. Aan de 
rand van de stad en in het binnenland waren 
er geen mogelijkheden tot vieringen, zelfs 
tot nu toe. 
 
In de kapel van ons vormingshuis/seminarie 
hadden we iedere zondag een Eucharistie-
viering en wel met 10 leken. We hebben 
altijd gezongen. Tot nu toe komen er ’s 
morgens enkele leken bij onze Eucharistie-
viering. Tijdens de pandemie was er iedere 
donderdag aanbidding van het Allerheiligste. 
Ieder uur drie mensen, voornamelijk leden 
van de Aggregatie van het Heilig Sacrament 
(mensen die het eucharistisch charisma 
leven van de Sacramentijnen). De Aggregés 
deden ook trouw mee met het liturgisch 
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urengebed. Eind juli hebben zij de noveen 
tot de Heilige Stichter Pater Eymard 
gebeden. Bijgevolg Wereld Missiedag 
hebben zij en de andere parochianen een 
collecte georganiseerd voor de 
communiteiten van de religieuzen: Zusters 
FMM, zusters van de Apresentatie en van 
het Kostbaar Bloed en verder voor SSS, 
onze Foyer en de S. Annacomuniteit.    
Op 17 mei heb ik in de grote, maar lege, St. 
Annakerk met 12 zusters en 4 confraters 
bijgevolg mijn gouden priesterfeest en de 
Eucharistie gevierd. De tekst op de 
gedenkprent is Psalm 116, 12-13:   
“Kan ik ooit vergelden de Heer al wat Hij 
voor mij heeft volvoerd? De beker des heils 
wil ik heffen, aanroepen de Naam van de 
Heer.” 
 
Vanaf de tweede helft van april werden in de 
St. Annaparochie gezichtskapjes gemaakt 
voor de armen en regelmatig 
voedselpakketten rondgedeeld onder de 
300 noodlijdende families.  
Vanaf augustus werd de kerk met tekens 
voorzien zodat in september 150 mensen 
per keer, met de nodige afstand van elkaar 
de Eucharistie konden vieren. En om meer 
parochianen de kans te geven werd ook de 
parochiezaal ingericht voor de 
Eucharistieviering met tekens, pijlen, 
‘ingang’, ‘uitgang’ enz., om botsingen en 
onnodig contact te voorkomen. Zo hadden 
we 8 zondagsmissen met 4 paters, ieder 2 
missen. Deelnemers moesten zich 
inschrijven, de lichaamstemperatuur van 
ieder gelovige werd gemeten met een 
chinees apparaat. Handen en voeten 
desinfecteren. De gemeentelijke 
gezondheidheidszorg moest de hele 
organisatie goedkeuren. Alcoholgel was 
overal beschikbaar. Tijdens de Eucharistie-
viering werd de Communie naar de 
gelovigen gebracht, nadat hun handen door 
aangestelde bedienaren met gel waren 
ontsmet. Acolieten met ontsmette handen 
zorgden ervoor dat niemand de liturgische 
boeken hoefde aan te raken. Ik zag zelfs dat 
het tabernakeldeurtje met sleutel na iedere 
Eucharistieviering ontsmet werd. 
 
Op 11 oktober is de catechese begonnen 
via Radio Maria. Erg moeilijk voor de 

families. In januari begint de parochie 
catechese in aanwezigheid van de kinderen 
en volwassenen, die zich gaan voorbereiden 
op de Doop met Pasen. Intussen merken we 
dat er al met al toch veel minder mensen 
naar de kerk komen. De Sint Annaparochie 
beschikt over zeer bekwame mensen die via 
WhatsApp veel hebben kunnen regelen en 
veel mensen hebben kunnen bereiken. 
Maar anderen vielen buiten de boot, want 
niet iedereen is bekwaam in, of beschikt 
over, de moderne communicatiemiddelen. 
Maar veel kwam weer goed door de 
persoonlijke communicatie binnen de kleine 
gemeenschappen (núcleos) en Bewegingen 
van de parochie.  
 
Intussen mogen we niet vergeten dat er nog 
altijd meer mensen sterven aan malaria en 
Aids (tuberculose) dan aan coronavirus. 
Mozambique is na de cyclonen Idai en 
Kenneth, zwaar getroffen door aanvallen 
van de Islamitische Staat in de noordelijke 
provincie Cabo Delgado: twee duizend 
doden, tientallen op wrede wijze 
omgebracht (onthoofding incluis) en een half 
miljoen vluchtelingen.  
 
We rekenen op Gods zegen. Kom, Heer 
Jezus, kom.  
 
Allen een Zalig Kerstfeest toegewenst. 

 
LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 

 
Du confinement à Noël. 
  
C’est l’occasion d’apprendre nous-mêmes 
une nouvelle manière de vivre et prier 
ensemble, tout en respectant les normes de 
sécurité. 
 
Le matin, dans la chapelle, nous 
commençons par la prière des laudes, avec 
la distanciation sociale. 
 
Les jeunes enfants vont à l’école, et avec le 
climat plus froid, ils sont moins tentés de 
jouer ensemble dans le patio. Il n’y a pas de 
cas de covid pour le moment. 
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Les initiatives récentes : un chapelet en 
plein air ou dans le parking couvert et 
l’installation d’une belle crèche artisanale. 
Les maisons reçoivent un nom calligraphié 
sur une ardoise : Abraham, saint Charbel, 
Thomas Merton, Sacré Cœur, etc. Saint 
Nicolas est passé devant toutes les maisons 
où se trouvaient des enfants sages  
   
Le Père Guy Martinot est venu habiter un 
studio au Béguinage. Avant qu’il ait exprimé 
un avis, les résidents lui ont attribué le nom 
de maison « Abraham ». Il reçoit de 
nombreuses visites, et il trouve souvent 
devant sa porte les journaux de la veille et 
des repas tout préparés pour soutenir un 
célibataire. C’est délicieux de goûter à la 
fois la cuisine mais aussi la délicatesse des 
attentions. Etant sur place, il joue un double 
rôle : aumônier et syndic pour les urgences. 
 Il y a toujours des travaux à faire, pas 
seulement le samedi pour le travail 
communautaire, mais aussi des petites 
réparations : débouchages, éclairages, 
fuites, etc. 
 
Au fond, le Béguinage ressemble à une 
crèche. C’est ce que nous pensons quand 
nous regardons Marie, Joseph et l’Enfant 
Jésus venu habiter parmi nous. 
 

NEWS OF BRUSSELS – 
BEGUINAGE VIADUCT 
 

From confinement to Christmas. 
  
This is an opportunity to learn ourselves a 
new way of living and praying together, 
while respecting safety standards. 
In the morning, in the chapel, we begin with 
the Lauds prayer, with social distancing. 
Young children go to school, and with the 
colder climate, they are less tempted to play 
on the patio together. There is no case of 
covid at this time. 
 
Recent initiatives: a rosary in the open air or 
in the covered parking lot and the 
installation of a beautiful artisanal nursery. 
The houses are given a name in calligraphy 
on a slate: Abraham, Saint Charbel, Thomas 
Merton, Sacré Coeur, etc. Saint Nicholas 

walked past all the houses where there were 
good children 
  
Father Guy Martinot came to live in a studio 
at the Béguinage. Before he expressed any 
opinion, residents gave him the house name 
‘Abraham’. He receives many visits, and he 
often finds yesterday's newspapers and 
ready-made meals outside his door to 
support a bachelor. It is delicious to taste 
both the cuisine and the delicacy of the 
attentions. Being on site, he plays a dual 
role: chaplain and trustee for emergencies. 
There is always work to be done, not only 
on Saturdays for community work, but also 
small repairs: unblocking, lighting, leaks, 
etc. 
 

 
 
Basically, the Beguinage looks like a crib. 
This is what we think of when we look at 
Mary, Joseph and the Child Jesus who 
came to live among us. 
 

NIEUWS VANUIT HET BRUSSELSE 
BEGIJNHOF 
 

Vanuit de afzondering op weg naar 
Kerstmis. 
 
De huidige situatie biedt ons de gelegenheid 
tot een nieuwe levensstijl, gelegenheid om 
ook samen te bidden, rekening houdend de 
veiligheidsvoorschriften. 
We beginnen de dag in de kapel met het 
morgengebed (de lauden). 
 
De kleinsten gaan naar school, nu het wat 
kouder wordt, hebben ze weinig zin om op 
de binnenkoer te blijven spelen. 
Voor het ogenblik is er bij ons geen covid 
19. 
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Laatste initiatieven: samen het rozenhoedje 
bidden in openlucht of in de overdekte 
parking, de opbouw van een mooie 
kerststal. 
 
Elk gezin heeft een leisteen gekregen 
waarop een naam staat geschreven: 
Abraham, heilige Charbel, Thomas Merton, 
Heilig Hart, enz… Sint Niklaas is in alle 
huizen, waar brave kinderen wonen, op 
bezoek geweest. 
 
Pater Guy Martinot woont nu ook in een van 
de studio’s. Vooraleer hij een voorstel had 
gedaan, hadden de bewoners reeds een 
naam gevonden voor zijn appartement: 
‘Abraham’. Hij krijgt veel bezoek en voor de 
deur liggen vaak kranten van de dag 
voordien en klaargemaakte maaltijden om 
de celibatair te ondersteunen. 
Het is verrukkelijk om tegelijkertijd de geur 
van de keuken op te snuiven en de vele 
tekens van verbondenheid. Ter plaatse 
vervult hij een dubbele rol: aalmoezenier en 
beheerder (syndic). 
 
Er valt altijd wel wat te doen, niet alleen op 
zaterdag bij het gemeenschappelijk werk, 
maar ook de kleine herstellingen: 
ontstoppen, verlichting, lekkages… 
 
Eigenlijk lijkt het Begijnhof op een kribbe. 
Dat denken wij als wij kijken naar Maria, 
Jozef en het Kind Jezus, die bij ons zijn 
komen wonen. 
 

 
 

DU CÔTÉ DE LA SUISSE 
 

Alain Voisard, sss 
 

Sur les routes de Suisse 
 

Vous connaissez le calendrier de l'Avent. Au 
quotidien, il donne un élément qui permet de 
mieux comprendre et d'enrichir le chemin 
qui conduit au grand Jour !  
 

 
 
A la lumière d'un calendrier d'Avent, ce 
matin, je vois les travaux de notre rue 
commencés en mars 2019 et qui, en partie, 
seront terminés pour Noël. Chaque jour un 
élément nouveau nous permet de deviner   
quels seront les contours de cette route 
nouvelle... A Noël, nous aurons NOTRE 
route à nous, alors que certains voisins et 
amis auront encore besoin d'un brin de 
patience. Le fameux virus a semé la 
pagaille, et c'est avec un retard de 7 mois 
que tous auront la nouvelle route devant 
leur maison. 
 
Notre vie à deux, devant le Seigneur et 
devant les casseroles a pris un visage 
nouveau. A 200m de chez nous, un 
restaurant. Des années durant, le cuisinier 
chef à fait tourner son restaurant.  Il sonne 
un jour à notre porte, demande s'il y aurait 
possibilité de l'héberger dans une de nos 
chambres, au moins pour le temps de 
l'hiver. C’est que son restaurant est victime 
de la place que prend la route nouvelle dans 
un rond-point nouveau et il doit y laisser sa 
vie. C’est ainsi que de novices cuisiniers 
nous sommes devenus des gens servis, 
lorsque notre cher Monsieur est là. Quand 
les beaux jours seront de retour nous 
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retrouverons plus facilement notre place à la 
cuisine. Le Monsieur se paie un super 
camping-car et dans les veines il a du sang 
d'hirondelle. Dès le printemps, nous cuirons 
nos hirondelles nous-mêmes ! 
A part certains moments où son camping-
car aura besoin de repos. 

 
COMMUNICANTES IN 2019 
 
Voornaamste activiteiten 
Met een focus op vrede, verzoening en 
dialoog heeft de stichting Communicantes 
haar activiteiten de afgelopen jaren 
bijgesteld. Een eerste resultaat was de 
samenwerking met Pax Christi International 
en Poolse partners Klub Inteligencji 
Katolickiej en uitgeverij en netwerk Więź 
(band, knoop). 
 

Samen organiseerden we de workshop 
'Gematigde stemmen (voices of 
moderation): over de katholieke sociale leer 
als instrument voor dialoog met het 
maatschappelijke middenveld in Midden- en 
Oost-Europa'. Deze workshop had plaats in 
Warschau van 23 tot 27 oktober. 
 

Gematigde stemmen 
We hadden een groep van voornamelijk 
rooms- en grieks-katholieken uitgenodigd, 
met daarbij enkele orthodoxe, protestantse, 
joodse, moslim en niet-gelovige 
deelnemers. Sommigen van hen waren 
actief binnen hun geloofsgemeenschap, 
anderen daarbuiten. De helft was vrouw. 
Ook de groep van sprekers en pannelisten 
vertoonde grote variatie. 
 

Door te mikken op een veelzijdige groep van 
deelnemers wilden we inzicht krijgen in hoe 
de rooms-katholieke benadering van 
samenleving en civil society zich kan laten 
uitdagen. In geval door geografisch, 
historisch, ideologisch en 
levensbeschouwelijk anders gekleurde 
ervaring en ideeën. 
 

Die gemêleerde achtergrond werd door de 
deelnemers aan de workshop zeer gewaar- 
deerd. Toch vormde de vrije discussie, die 
er het gevolg van was, een reële uitdaging. 
Zo ervoeren sommige deelnemers een 
spanning tussen gespreksthema's en de 

(beleefde of feitelijke) religieuze orthodoxie 
van waaruit zij leven. Centraal stonden 
begrippen als 'goed individualisme' 
(solidariteit), gelijkheid en respect 
(gerechtigheid), menselijke waardigheid en 
algemeen welzijn. 
 

Met landenpresentaties konden de 
deelnemers zichzelf voorstellen, en hun land 
van herkomst. De presentatie uit Rusland 
liet duidelijk zien hoe moeilijk de situatie van 
kerk en maatschappelijk middenveld feitelijk 
is. Het wekte grote sympathie bij de 
toehoorders. 
 

Enkele uitkomsten 
Een terugkerend onderwerp tijdens de 
workshop was het veranderingspotentieel 
binnen de kerk zelf en de mate waarin de 
kerk verandering steunt. We hebben er 
uitvoerig over nagedacht, maar het beeld 
van dit potentieel bleef vooralsnog wazig en 
impressionistisch. 
 

Sommige deelnemers meenden dat een 
zekere afstand van gelovigen en activisten 
uit het maatschappelijke middenveld tot de 
kerk en tot een te nauwe opvatting van de 
kerkleer ook gunstige effecten kan hebben. 
Afstand stelt gelovigen immers in staat om 
nieuwe inzichten en ideeën te presenteren 
en te bespreken. De kerk op haar beurt kan 
die in haar eigen voordeel gebruiken. 
 

Daartegen werd er aangevoerd dat deze 
afstand ook schadelijk kan zijn voor 
openheid in de kerk. Dit is het geval, 
wanneer kerkleiders of gelovigen juist die 
prangende vragen of kwesties gaan 
vermijden, die hen een ongemakkelijk 
gevoel geven. 
 

In onze discussies wisselden de focus 
tussen maatschappelijke vraagstukken en 
een roep om meer openheid binnen de kerk 
elkaar af. Dit ging gepaard met kritiek op 
een als klerikaal waargenomen kerk. Wie 
bepaalt de agenda? Wie leidt? Wie 
controleert? Hier verschoof de discussie 
meer naar het domein van de kerkpolitiek. 
 

Het aansnijden en overnemen van nieuwe 
ideeën en praktijken in kerkelijke contexten 
verloopt vaak moeizaam. Daarom vonden 
deelnemers dat het nuttig kon zijn geweest 
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om meer ondersteunende argumenten of 
verhelderende voorbeelden te horen. 
 

Het vervolg 
Als vervolg op de workshop in Warschau 
staan nu drie opeenvolgende regionale 
bijeenkomsten gepland. De eerste in rij is 
een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit 
de civil society van de Baltische landen, 
Polen, Rusland en Oekraïne in 2020. 
Daarna volgen nog bijeenkomsten voor de 
Balkanregio in 2021 en de Visigrad-landen 
in 2022. 
 

Inmiddels is het echter overduidelijk dat de 
Covid-19 pandemie ons ervan zal 
weerhouden ons initiatief in 2020 verder 
vorm te geven. We moeten wachten op 
2021. 
 

Projectenbemiddeling in 2019 
Afgelopen jaar werd iets meer dan € 40.000 
aan projectgeld besteed. De meeste 
subsidies kwamen ten goede aan 
uitwisseling van met name theologen uit 
Midden- en Oost-Europa. Ook gingen er 
enkele subsidies naar de conferenties van 
oversten van vrouwelijke religieuzen. 
 

Andere activiteiten 
Door het uitnodigen van sprekers met goede 
kennis van Midden- en Oost-Europa wilde 
Communicantes ook in 2019 inspire-rende 
bronnen van Europa onderzoeken. Dit 
gebeurde in samenwerking met katholiek 
netwerk DEZINNEN. We zijn op 10 oktober 
2018 in Den Haag begonnen met de niet-
oncontroversiële Brit FrankFuredi. 
 

Met de orthodoxe theoloog Cyril Hovorun 
(Oekraïne) en religiewetenschapper András 
Máté-Tóth (Hongarije) hebben we ons 
programma voortgezet. Op maandag 21 
januari 2019 bespraken zij het thema 
Europa en de publieke rol van religie. 
 

Voor professor Máté-Tóth had 
Communicantes een aantal afspraken 
geregeld. Zo ontmoette onze gast enkele 
medewerkers van de Faculteit Katholieke 
Theologie in Tilburg, kamerlid Martijn van 
Helvert (CDA) en de voorzitter van 
Sant'Egidio in Antwerpen. 
Workshops, reizen, conferenties 
Communicantes medewerker Frans 

Hoppenbrouwers ondernam enkele reizen 
en nam deel aan workshops en conferenties 
in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld: 
  

- Ontmoetingen met vertegenwoordigers 
van de rooms- en grieks-katholieke en 
Roemeens-orthodoxe kerk in Cluj, 
Roemenië, van 20 tot 25 juni  
- de internationale conferentie Reading 
Women in the New Testament Epistles, in 
Cluj op 22 en 23 juni 
- Kirche in der Grof/stadt. 
Herausforderungen für die Pastoral in Ost 
und West, 23ste Internationale Renovabis 
Kongres in München op 11 en 12 september 
- een workshop Catholic Social Teaching 
voor priesters en religieuzen uit Midden- en 
Oost-Europa, georganiseerd door het Oost-
Europa bureau van de Amerikaanse 
bisschoppenconferentie, in Warschau van 
19 tot 22 september 
- bezoek aan de grieks-katholieke kerk in 
Minsk, Wit-Rusland, van 22 tot 25 
september. 
 

Publicaties 
Building Blocks for Faith-Based Civil Society 
Dialogue, p. 1-90. Een reader met 10 
teksten rond thema's uit de katholieke 
sociale leer voor de deelnemers aan de 
workshop Voices of Moderation in 
Warschau. Elke tekst werd voorzien van een 
inleiding, samenvatting en vragen. 
 

UN ORATOIRE SAINT PIERRE-
JULIEN EYMARD 
 

Au sanctuaire Notre-Dame de La Salette 
 

Lors d'un pèlerinage au sanctuaire Notre-
Dame de La Salette, au sud de la France, 
vous découvrirez avec surprise, en plein 
centre de ce sanctuaire, un oratoire Saint 
Pierre-Julien Eymard. En s'y approchant, et 
en ouvrant la porte, le Saint-Sacrement 
vous accueillera, dans ce lieu où Il est 
adoré. Celui-ci se trouve dans un 
magnifique ostensoir encastré dans un tronc 
d'arbre en forme de croix. De part et d'autre 
des prie-Dieu s'en détachent sous un 
éclairage modéré. L'ambiance est idéale 
pour le recueillement, loin de tout bruit. Et 
vous y trouverez votre place à côté d'autres 
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fidèles en prière. Vous serez au cœur de 
votre pèlerinage et là, il fera sens. 
En sortant de cet oratoire, vous pourriez-
vous demander : où suis-je ? 
Pourquoi cet oratoire Saint Pierre-Julien 
Eymard, ici, chez les missionnaires de la 
Salette ? Que fait-il sur cette montagne, à 
1800 mètres d'altitude, qui surplombe la 
vallée de La Mure-d’Isère ? 
 

 
 
LE PROJET DE L’ORATOIRE 
Tout a commencé en 2011. Cette année-là 
était célébré le bicentenaire de la naissance 
de saint Pierre-Julien Eymard. Le centre de 
spiritualité eucharistique Saint Pierre-Julien 
de La Mure, sous la conduite du père 
Manuel Barbiero, sss, organisa diverses 
activités tout au long de l'année. Parmi ses 
événements, les 4 et 5 février sont marqués 
par la présentation de la famille 
eymardienne et les témoignages de ses 
supérieurs majeurs qui semblent, entre 
autres, entrer dans la cage des exceptions. 
Il y eu aussi l'inauguration de l'exposition 
permanente sur saint Pierre-Julien Eymard. 
Parmi les invités se trouvaient le supérieur 
général, le vicaire général des Servantes, la 
présidente de Servitium Christi et le 
représentant de l'Agrégation du Saint-
Sacrement, ainsi que le vice-recteur du 
sanctuaire de La Salette, le père Jarek. 
Quelques jours après l'inauguration, une 
surprise attendait le père Manuel. Il reçut ce 
message du père Jarek : « Vous êtes invité 
au déjeuner dans la communauté des 
missionnaires de La Salette. » Lors de ce 

repas, le père Jarek confia au père Manuel, 
devant toute la communauté : « Pendant le 
bicentenaire, j'ai découvert la relation de 
saint Pierre-Julien avec Notre-Dame de La 
Salette. Par conséquent, je vous propose de 
dédier un oratoire du sanctuaire à saint 
Pierre-Julien Eymard. Cet oratoire sera 
réservé à la prière silencieuse. Car Pierre-
Julien Eymard est le saint de notre Doyenné 
et de notre région. II est apôtre de 
l'eucharistie. Et notre sanctuaire se situe 
dans la paroisse Saint Pierre-Julien  
Eymard. » En plus, le père Eymard a été 
parmi les premiers à croire à l'apparition de 
la Vierge à La Salette. II a encouragé le 
pèlerinage et la dévotion à Notre-Dame de 
La Salette. Et il a été pèlerin lui-même de La 
Salette au moins une dizaine des fois. 
Après le repas, le père Jarek et son hôte se 
dirigèrent au cœur du sanctuaire. Là se 
trouvait cette salle qui deviendra oratoire 
Saint Pierre-Julien Eymard. En entrant dans 
ce lieu, le père Jarek, les yeux fixés sur son 
hôte, dit : « Un lieu propice à l'adoration du 
Saint-Sacrement toute la journée et même 
la nuit, mon père. » Ce dernier, plein 
d'admiration pour ce cadeau inattendu, 
ajouta : « Oui, c'est un lieu calme, silencieux 
et vital pour tous les pèlerins de La Salette.» 
Alors que le père Manuel se préparait à 
prendre le chemin du retour, le père 
Jarek lui serra la main en disant : « Nous 
tenons à la visibilité de cette chapelle, mon 
père. Ainsi vous m'enverrez des panneaux 
significatifs et parlant au sujet de saint 
Pierre-Julien Eymard. » 
Un temps de rénovation arriva en 2018. Le 
père Anthony, actuel recteur, soutenu par 
une bénévole polonaise, y entrepris des 
travaux dans le but de la rendre plus 
accueillante et agréable. 
Aujourd'hui, cet oratoire est l'un des lieux les 
plus fréquentés par les membres de cette 
communauté et les pèlerins de La Salette. 
Chaque jeudi la communauté s'y rend pour 
ses adorations. Et les pèlerins, ceux qui y 
sont en retraite, y passent beaucoup de 
temps en adoration. Ils y cherchent le 
recueillement. 
 
CONCLUSION 
Dans ses notes personnelles sur les 
merveilles de l'eucharistie, le père Eymard 
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cite le livre de l'Exode 34,10 : « Je ferai des 
prodiges qui n'ont jamais été vus sur la 
terre, ni dans aucune nation » (NP 61,10). 
Cet oratoire ne serait-il pas un de ses 
prodiges ? Ne devrait-on pas le considérer 
comme une activité inscrite par le Seigneur 
dans l'ensemble des activités de la 
célébration du bicentenaire de la naissance 
de notre Saint Fondateur ? Ainsi le Seigneur 
ne dit-il pas : « Car à tout homme qui a, l'on 
donnera et il aura du surplus. »  (Matthieu, 
25,29)  

 
 

NIEUWS UIT SENEGAL 
 
Timothée Nacua, Noviciat le Cénacle de 
Koudiadiène 
 
MON ARTICLE SUR COVID-19 
 
C’était au commencement du mois de mars 
que l’information nous est parvenue selon 
laquelle, un citoyen Sénégalais venant 
d’Italie atteint du covid19 ignorant qu’il était, 
ne pouvait pas se rendre compte de sa 
maladie. Ayant arrivé au Sénégal, il prenant 
le taxi de l’aéroport pour sa maison qu’il va 
contaminer d’abord les personnes avec qui, 
il a partagé le taxi ensuite les membres de 
sa famille.  
 
Quand j’ai pris conscience de cette 
nouveauté, je me suis rappelé de l’Ébola 
qu’a secoué le monde en 2015 mais je 
n’étais pas trop menacé, la vie a continué 
normalement mais toujours avec les notices 
busard ; des gens contaminés, hospitalisés, 
décédés… la situation a continué de telle 
façon que chaque jour il y avait des notices 
tristes et on disait que dès que tu attrapes 
cette maladie tu as un temps déterminé, au 
maximum une semaine de vie. Mon Dieu ! 
Maintenant j’ai pris la situation au sérieux.  
 

Eu égard, Les évêques ont écrit pour les 
paroisses en demandant la suspension des 
célébrations, pèlerinages, catéchèses, 
rassemblements des groups paroissiaux et 
tous les évènements. Demandèrent-ils aussi 
pour que chaque famille puisse prier chez-
elle (restez chez-vous), en respectant 
toujours les mesures barrières. 
 
Un jour en causant avec le Père Bernard 
Sarr qui était ici au noviciat de Koudiadiène, 
il m’a fait savoir les symptômes de la 
pandémie : le corps chaud, la gorge sec… 
et il m’a prodigué le conseillé de beaucoup 
boire d’eau parce qu’il semble que c’était un 
moyen d’éviter le coronavirus. Combien de 
fois je me suis réveillé avec des sensations 
d’avoir attrapé le covid-19 ! Imaginez-vous ! 
 
Certains gens disaient qu’il s’agissait 
simplement d’une grippe que normalement 
dans chaque année ça arrive, en minimisant 
ainsi le risque. D’autres, que le virus c’était 
une maladie pour les blancs et les plus 
âgés. Quel dommage ! Au demeurant quand 
les jeunes et les enfants ont commencé à 
mourir en désordre, toutes les théories sont 
tombées par terre. 
 
Dans cette rengaine nous l’est arrivée 
l’information selon laquelle, le Père 
REYMONT qui était avec nous à la dernière 
semaine de février, avait déjà été touché par 
ce fléau, nous avons prié pour lui mais 
hélas, 3 jours après on nous a annoncé son 
départ à la maison du Père ; que son âme 
repose en paix !!! 
 
En ce moment, j’étais économe du noviciat 
et à cause de cette charge je devrais sortir 
tous les jours pour acheter le pain à la 
boutique. Et en plus les hommes que 
déposaient les pains, venaient de la cité 
(Thiès) où il y a eu beaucoup de cas, vous 
pouvez imaginer déjà comment j’’étais fidèle 
au masque ! Par la grâce de Dieu j’ai bien 
terminé mon mandant.  
 
Enfin je voudrais vous inviter à prier 
ensemble pour que par l’intercession de 
S.P.J.E, puisse Le Seigneur dans son 
inlassable miséricorde nous livrer de ce 
fléau.  
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Nieuws van het Centrum voor 

Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen (NL)  
 

Via schoonheid naar Christus toe: 

Adventsbezinning met Mgr. Woorts 
 

 
 

Helaas kon dit jaar de jaarlijkse bezinningsdag 

van het CPS in de Advent vanwege corona niet 

doorgaan. Daarom hebben we Mgr. Herman 

Woorts gevraagd om een Adventsbezinning te 

geven. Mgr. Woorts is hulpbisschop van het 

aartsbisdom Utrecht en kunstkenner.  

De hulpbisschop spreekt op boeiende wijze aan 

de hand van een kunstwerk in museum 

Catherijneconvent in Utrecht. De opname is in 

twee versies te bekijken, een kortere en een 

langere versie, beiden te zien via het YouTube 

kanaal van het CPS, te vinden via 

www.parochiespiritualiteit.org (icoontje rechts 

bovenin) 
 

Kennismaking met Dorothy Day  

Een van de meest intrigerende gelovigen uit de 

recente geschiedenis is de zalige Dorothy 

Day: leek, alleenstaande moeder, schrijver, 

vredesactiviste en stichter in New York van de 

Catholic Worker-beweging (met huizen van 

gastvrijheid voor mensen in nood). Door haar 

diepe geloof, sterke leiderschap en boeiende 

manier van schrijven, inspireert zij nog steeds 

veel mensen, ook al is zij 40 jaar geleden 

overleden. 

 
 

Onlangs is de Nederlandse vertaling van Jim 

Forests biografie ‘All is grace’ (Alles is genade) 

verschenen bij uitgeverij Damon (2020). Het 

eerste exemplaar werd op 28 november jl. 

uitgereikt aan Mgr. Hendriks, bisschop van 

bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Een essay over het leven van Dorothy Day van 

stafmedewerker van het CPS, Tim Schilling, 

verscheen op 27 november jl. in het Katholiek 

Nieuwsblad. Dit artikel is op te vragen bij het 

CPS: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl  
 

Op de hoogte blijven?  

Met name voor de actuele stand van zaken, zie 

hiervoor de website van het CPS met de daarbij 

behorende Facebook pagina, Twitter account en 

YouTube kanaal: 

www.parochiespiritualiteit.org 
 

 

 
 
 

http://www.parochiespiritualiteit.org/
mailto:cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
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Wij wensen jullie allen:  
 

Prettige Kerstdagen en een 

Gelukkig Nieuwjaar! 

* 

Frohe Weihnachten und ein 

glückliches Neues Jahr 

* 

Merry Christmas and a Happy 

New Year 

* 

Joyeux Noel et Bonne Année 

* 

Boas Festas e um feliz Ano 

novo 

* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


