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WOORD VAN DE PROVINCIAAL 
 
Maurits Gijsbrechts, sss 
 
Morgen (als ik dit “Woord van…” schrijf) 
begint de 40 dagentijd. 
Een tijd van grote schoonmaak voor het 
lichaam en voor de geest. Ons fysieke en 
mentale welzijn kan er alleen maar wel bij 
varen. 
Toeval of niet maar we kunnen de 40 
dagentijd in drie letters samenvatten: S.S.S. 
 
Spiritualiteit: “Het gebed vóór het 
sacrament van de eucharistie (minstens één 
uur iedere dag !!!) maakt deel uit van de 
zending van de Congregatie en heeft de 
voorrang in het leven van onze religieuzen.” 
(LR 29) Is dit zo? 
 
Solidariteit: in welk deel van de Provincie 
we ook wonen, overal zijn er in deze tijd 
acties en initiatieven ter ondersteuning van 
minderbegoede landen. 
“Solidair in de Geest met armen en zwakken 
verzetten we ons tegen alles wat afbreuk 
doet aan de menselijke waardigheid en 
verkondigen wij een meer rechtvaardige en 
meer broederlijke wereld in de verwachting 
van de komst van de Heer.” (LR 3) 
 

 
 
 
Soberheid: “Ons leven zal gekenmerkt 
worden door eenvoud en soberheid. Als 
teken van onderlinge verbondenheid zullen 
onze communiteiten elkaar helpen door met 
elkaar te delen wat ze bezitten.” (LR 17) 
 

 
 
In zijn Boodschap voor de 40 dagentijd 2021 
verwoordt Paus Franciscus het als volgt: 
“Het pad van armoede en zelfverloochening 
(soberheid), zorg en liefdevolle omgang met 
de armen (solidariteit) en kinderlijke dialoog 
met de Vader (spiritualiteit) zorgen ervoor 
dat wij een leven van oprecht geloof, 
levende hoop en werkzame liefde kunnen 
leiden… De 40 dagentijd is een tijd om te 
geloven, om God in ons leven te 
ontvangen… De 40 dagentijd is het seizoen 
bij uitstek van de hoop, als we terugkeren 
naar God die geduldig blijft zorgen voor zijn 
schepping, die wij al zo vaak hebben 
mishandeld (Laudato Si, 32vv.)  
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De 40 dagentijd met liefde beleven, 
betekent zorgen voor wie lijdt of zich in deze 
coronatijden verlaten en angstig voelen.  
Liefde is een hart dat een sprongetje maakt, 
het haalt ons uit onszelf en schept banden 
van delen en gemeenschap. Alleen een 
door de naastenliefde verruimde blik kan de 
waardigheid van anderen erkennen en hen 
zo daadwerkelijk in de samenleving 
integreren.” (Fratelli tutti 187) 
 
Medebroeders, moge deze 40 dagentijd een 
tijd zijn waarin we groeien als christen, ja 
betere en echtere christen worden, 
verbonden met God en met onze zusters en 
broeders, in het spoor van Jezus. We hopen 
Hem in de Goede Week te kunnen volgen 
en met Pasen te kunnen vieren, hoe dan 
ook. 
 
Ik wens u een tijd die ons dichter brengt 
naar God en naar elkaar, dichtbij en veraf. 
 

DERNIERES NOUVELLES –  
HOT NEWS – NIEUWSJES 

 
Op 30 december overleed P. Harrie 
Verhoeven, 91 jaar oud. De uitvaartdienst 
(helaas in beperkte kring) werd live 
gestreamd, zodat over heel de wereld de 
dienst kon gevolgd worden. SSS-
International heeft in het nummer van 
januari reeds veel aandacht besteed aan het 
leven van Harrie. Het Provinciaal Bestuur is 
van plan ook (nog) een extra “In memoriam” 
te publiceren. 

### 
 

 
### 

Le P. Harrie Verhoeven est décédé le 30 
décembre, à l’âge de 91 ans. A cause des 
mesures, l’enterrement s’est déroulé en 
« petit cercle ». Mais digitalement la 

cérémonie était diffusée mondialement. 
SSS-International de janvier était presque 
complètement consacré à la vie de Harrie. 
Le Conseil provinciale publiera bientôt 
encore un extra « In memoriam ». 

### 
Nogal wat confraters hebben de laatste 
weken gezondheidsproblemen gehad. Pas 
mal de confrères ont eu des problèmes de 
santé le dernier temps : Gerard Wijers, 
Pierre Duvillaret, Omer Termote, Arlindo 
Simu, Frans van de Bosch, Frans Vrijdag, 
Gerard Smeele. We wensen allen een 
spoedige genezing toe. Qu’ils se 
rétablissent le plus vite possible ! 

### 

 
### 

Le 15 février, le Fr. Markus Cieslik a 
prononcé les vœux perpétuels. Depuis lors, 
Markus fait partie de la communauté de 
Bruxelles. 
Markus Cieslik heeft op 15 februari de 
eeuwige geloften afgelegd. Voortaan maakt 
Markus deel uit van de gemeenschap van 
Brussel. Herzliche Glückwünschen, lieber 
Markus! 

### 
Onder grote belangstelling werd in Maputo 
op 28 januari het boek van Hub Kuijpers 
voorgesteld ‘As vivas nos nossas 
communidades’. Life gestreamd, veel pers 
en bisschoppelijke belangstelling, wegens 
de grote toeloop alles tot tweemaal toe.   
Proficiat, Hub. We kijken met spanning uit 
naar een Nederlandse vertaling. Je leest er 
meer over in dit nummer. 
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L’article de Félix dans ce numéro nous 
raconte tout de la présentation du livre du P. 
Hub Kuijpers à Maputo.  

### 
Op dinsdag 23 februari is Albert Vannobel, 
broer van Broeder Guido, in de leeftijd van 
80 jaar overleden.  
Albert Vannobel frère du Frère Guido est 
décédé le 23 février à l’âge de 80 ans. R.I.P. 
 

 
### 

AANDACHT: Noteer alvast  
Provinciale retraite van 20 tot 24 september, 
bij de Zusters in Steyl-Tegelen. 
Begeleiding: Mirjam Spruit en Tim Schilling, 
beide medewerkers van het C.P.S. 

### 

 
AD MULTOS ANNOS, CONFRATRES 
 

Mars 
01  Wim van Meijgaarden (Nijmegen) 
02 Denis Ribeaud (Porrentruy) 
10 Frans van den Bosch (Nijmegen) 
21 Piet Wouters (Nijmegen) 
22 Louis Zaat (Nijmegen) 
25 Gerard Wijers (Amsterdam) 
 

April 
05 Cesar da Cruz (Maputo) 
10 Armand Moudilou (Grenoble) 
17 Henk Kuijs (Nijmegen) 
 Silverio Ernesto (Maputo) 
24 Markus Cieslik (Brussel) 
25 Nino Donda (La Mure) 
27  Alain Voisard (Marly) 
 

JUBILEA 
08/3 Constancio Cornelio   
           12,5 ans de profession 
14/4 Antoine Makela   
           25 ans de sacerdoce 

Félicitations cordiales ! 
 

 
 
LE MOT DU PROVINCIAL 
 

Demain (quand j’écris ce mot…), commence 
le Carême. 
Un temps de grand nettoyage pour le corps 
et l’esprit. Notre bien-être physique et 
mental ne peut qu’y gagner. 
Hasard ou non, nous pourrions résumer ces 
quarante jours de Carême en trois lettres : 
S.S.S. 
 
Spiritualité : « Nous prions tous les jours, au 
moins une heure, devant l’Eucharistie. Elle 
fait partie de la mission de la Congrégation 
et a la priorité dans notre vie. » (R.V. 29) 
Est-ce vrai ? 
 
Solidarité :  Peu importe la part de notre 
Province où nous habitions, partout en ce 
moment sont nées des actions ou des 
initiatives d’aide aux pays du Tiers-Monde. 
« Solidaires dans l’esprit avec les pauvres et 
les faibles, nous nous opposons à tout ce 
qui porte atteinte à la dignité de l’homme et 
nous annonçons un monde plus juste et 
plus fraternel, dans l’attente de la venue du 
Seigneur. » (R.V. 3) 
 
Sobriété : « Notre vie est marquée par la 
simplicité et la sobriété. En signe d’unité, 
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nos communautés s’aideront mutuellement 
par le partage de leurs ressources » (R.V. 
17). 
 
« Le chemin de la pauvreté et de 
l’abnégation personnelle (sobriété), la 
présence attentive et pleine d’amour auprès 
des pauvres (solidarité), un dialogue 
confiant avec le Père (spiritualité) nous 
permettent une vie de vraie foi, d’espérance 
solide et d’amour actif. 
 
Les 40 jours nous offrent un temps pour 
recevoir Dieu dans notre vie. Ils sont une 
saison par excellence d’espérance, si nous 
revenons vers Dieu, lui qui reste patient 
envers sa création, que nous avons, nous, 
si souvent maltraitée. (Voir Laudato si, 32 et 
suivants). Vivre ces 40 jours dans l’amour 
signifie avoir le souci de ceux qui souffrent 
ou qui se pensent oubliés ou sont anxieux 
en ce temps de corona. 
L’amour est un cœur qui fait un saut, qui 
nous tire de nous-mêmes et qui crée des 
liens de partage et de communauté.  Seul 
un large regard vers l’autre peut nous 
donner le sens de sa valeur et de l’intégrer 
effectivement dans la société. » (Voir Fratelli 
tutti 187). 
 
Chers confrères, puissent ces 40 jours être 
un temps de plus grande volonté d’être de 
vrais chrétiens, reliés à Dieu et à nos frères 
et sœurs, à la suite de Jésus.  
Nous espérons le suivre durant la Semaine 
sainte, et pouvoir fêter Pâques. 
 
Je vous souhaite un temps qui nous 
rapproche de Dieu et les uns des autres, 
proches ou lointains. 
 

VORWORT PROVINZIAL 
 
Liebe Mitbrüder! 
 
Morgen beginnt die Fastenzeit! 
Es ist eine Zeit der Reinigung von Leib und 
Seele. Unser physisches und geistiges 
Wohlbefinden kann davon eigentlich nur 
profitieren. 
Wie der Zufall es will können wir die 
vierzigtägige Bußzeit mit drei Begriffen 
zusammenfassen: 

Spritualität: „Das Gebet vor dem 
Sakrament der Eucharistie (mindestens eine 
Stunde am Tag!) dies ist Teil unserer 
Sendung als Kongregation und hat im 
Leben der Religiosen Vorrang“ (LR 29) Ist 
das wirklich so? 
 
Soldiarität: in welchem Teil der Provinz wir 
auch wohnen, überall sind in dieser Zeit 
Aktionen und Initiativen zu Unterstützung 
von weniger begüterten Ländern. 
„Im Heiligen Geist wissen wir uns solidarisch 
mit den Armen und Schwachen, 
widerstehen allem, was die Würde des 
Menschen gefährdet, verkünden eine 
gerechtere und brüderlichere Welt und 
warten auf das Kommen des Herrn.“  
(LR 3) 
 
Nüchternheit: „Einfachheit und Maß sollen 
unser Leben prägen. Zum Zeichen der 
Einheit helfen sich unsere Gemeinschaften 
gegenseitig, indem sie ihre Einkünfte 
miteinander teilen.“ (LR 17) 
 
In seiner Botschaft zur Fastenzeit 2021 
übersetzt dies Papst Franziskus wie folgt: 
 
„Der Weg der Armut und Selbstverleugnung 
(Nüchternheit) Sorge und liebevoller 
Umgang mit den Armen (Solidarität) und 
kindlicher Dialog mit Gott dem Vater 
(Spiritualität)  sorgen dafür, dass wir ein 
Leben aufrechten Glaubens, lebendiger 
Hoffnung und tätiger Nächstenliebe führen 
können…die Fastenzeit ist eine Zeit um zu 
glauben, um Gott in unserem Leben zu 
empfangen…sie ist die ‚Saison‘ der 
Hoffnung schlechthin, wenn wir zu Gott 
zurückkehren, welcher geduldig bleibt in der 
Sorge für seine Schöpfung, die wir so sehr 
misshandelt haben (Laudato si 32ff.). Die 
Fastenzeit mit Liebe zu erfüllen, bedeutet zu 
sorgen für jene die sich in diesen 
Coronazeiten verlassen fühlen. Liebe im 
Herzen, die einen Sprung macht aus uns 
selbst und das Band der Gemeinschaft 
knüpft. Der durch die Nächstenliebe 
erweiterte Blick erkennt die Würde des 
Anderen und integriert ihn voll Tatkraft in 
das Zusammenleben“ (Fratelli tutti 187) 
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Mitbrüder, möge diese vierzigtägige 
Fastenzeit eine Zeit sein in der wir als 
Christen wachsen, mehr noch, 
wahrhaftigere Christen werden, verbunden 
mit Gott und den Schwestern und Brüdern, 
auf den Wegen Jesu wandelnd. Wir hoffen 
ihm in die Karwoche folgen zu dürfen und 
Ostern mit ihm zu feiern. 
 
Ich wünsche Euch, nah und fern, eine Zeit 
die uns näher zu Gott und einander bringt! 
 
Herzlichst Euer 
 

PALAVRA DO PROVINCIAL 
 

Amanhã (enquanto escrevo esta "palavra 
de..."), começa o tempo de 40 Dias. 
 
Uma época de grande limpeza para o corpo 
e para a alma. O nosso bem-estar físico e 
espiritual só pode beneficiar com isso. 
 
Coincidência ou não, podemos resumir o 
período de 40 dias em três letras : S.S.S. 
(pelo menos na lingua holandesa!!) 
 
Espiritualidade (em holandês 
Spiritualiteit): "A oração perante o 
sacramento da Eucaristia (pelo menos uma 
hora por dia!!!) faz parte da missão da 
Congregação e tem prioridade na vida dos 
nossos religiosos". (LR 29) É assim? 
 
Solidariedade: independentemente da 
parte da Província em que vivemos, 
organizam-se projectos e iniciativas para 
apoiar os países menos afortunados. 
 
"Solidariedade no Espírito com os pobres e 
os fracos, opomo-nos a tudo o que agrida a 
dignidade humana e anunciamos um mundo 
mais justo e mais fraterno aguardando a 
vinda do Senhor". (LR 3) 
 
Sobriedade : "A nossa vida será 
caracterizada pela simplicidade e 
sobriedade.... Em sinal de unidade, as 
nossas comunidades se auxiliarão 
mutuamente pela partilha dos seus 
recursos." (LR 17) 
 

Na sua Mensagem para os 40 dias da 
Quaresma de 2021, o Papa Francisco 
exprime-o desta forma: 
 
"O caminho da pobreza e da abnegação 
(austeridade), o cuidado e a preocupação 
amorosa pelos pobres (solidariedade) e o 
diálogo filial com o Pai (espiritualidade) 
permitem-nos viver uma vida de fé genuína, 
viver a esperança e o amor activos ...  
A época dos 40 dias é um tempo para 
acreditar, ... O 40 dias são a estação por 
excelência da esperança, quando 
regressamos a Deus que se preocupa 
pacientemente com a sua criação, que 
tantas vezes temos maltratado (Laudato Si, 
32v). Viver os 40 dias do ano com amor 
significa cuidar daqueles que sofrem ou se 
sentem abandonados e aflitos nestes 
tempos coronários. O amor é um impulso do 
coração, que nos faz sair de nós mesmos 
gerando o vínculo da partilha e da 
comunhão. Só com um olhar cujo horizonte 
seja transformado pela caridade, levando-
nos a perceber a dignidade do outro, é que  
os pobres são reconhecidos e apreciados 
na sua dignidade e integrados 
verdadeiramente na sociedade." (Fratelli 
tutti 187) 
 
Caros irmãos, que este período de 40 dias 
seja um tempo em que crescemos como 
cristãos, sim, nos tornemos melhores e  
verdadeiros cristãos, unidos a Deus e às 
nossas irmãs e irmãos, nas pegadas de 
Jesus. Esperamos poder segui-Lo na 
Semana Santa e celebrar a Páscoa, não 
importa o que aconteça. 
 
Desejo-vos um tempo que nos faça 
aproximar mais perto de Deus e uns dos 
outros, de perto e de longe. 
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NIEUWS UIT BRAKKENSTEIN  
 

Piet Wouters, sss 
 
Laat ik dit keer beginnen met de 
Kerstviering van vorig jaar. De nachtmis 
stelde niet veel voor. Het was een stille 
avondmis want zingen mag ook al niet, 
zonder parochianen en dan springen wij er 
nog uit want in de omgeving werden 
helemaal geen nachtdiensten gehouden. Na 
de viering hebben we met het nuttigen van 
een worstenbroodje en een drankje onszelf 
toch maar ingepraat dat het Kerstmis was. 
Op zondagmorgen ging Alois voor in de 
dienst met als thema ‘naar elkaar omzien’. 
Een 30-tal parochianen waren hierbij 
aanwezig. Om elf uur kregen we een kop 
koffie, we werden door Regina verrast met 
een kerstcadeautje, toen namen we een 
glaasje en sloten het geheel af met een 
geweldig diner, door Regina verzorgd. Als 
gasten aan tafel hadden we Piet de Bruin en 
Frans Weersink van Aqua Viva. Om half drie 
keerde ieder, geheel verzadigd, naar zijn 
kamer terug.  
Op tweede kerstdag vierde Harrie 
Verhoeven in alle stilte zijn 91ste verjaardag. 
Vanwege zijn besmetting met het 
coronavirus kwam er niemand bij hem op 
bezoek. Ook Frans Vrijdag was besmet. 
Enkele dagen later werd bij hen de orale 
medicatie gestaakt. Beiden lagen op bed en 
Frans at niet meer.  
Op woensdag 30 december kregen we te 
horen dat Harrie die morgen was overleden. 
 

Diezelfde middag kwam de 
lijkwagen hem ophalen en 
hebben wij hem uitgeleide 
gedaan. We zaten al snel 
met een probleem. Van 
Harrie hadden we geen enkel 
pak of jas meer. Alle 
kledingstukken hadden de 

verzorgsters vanwege de corona die er 
heerst in zakken gestouwd. En dat moet er 
dan 48 uur in blijven zitten. Fons heeft toen 
maar iets uit zijn kast gehaald, in de hoop 
dat het hem zou passen i.v.m. het opbaren 
van Harrie. Dat vond plaats op 
zondagmiddag in de kleine spreekkamer. 
De volgende avond hielden we een 

aangeklede dodenvespers. Buiten de 
communiteit waren hier een vijftal mensen 
bij aanwezig. Bij de uitvaart zelf op dinsdag 
5 januari, waren zes familieleden present en 
een 25-tal andere personen. Vanwege de 
nog steeds beperkende corona-maatregelen 
mochten we niet meer mensen toelaten.  
Het was een mooie dienst, waarin Fons 
voorging en die ook via een livestream te 
volgen was. Hiervan hebben veel mensen 
over de hele wereld gebruik gemaakt. Henk 
stak de kaarsen rond de kist aan, Theo hield 
als dorpsgenoot een in memoriam, Fons 
had een goede preek. Joke, de jongste zus 
van Harrie, vertolkte de gevoelens namens 
de familie en Mgr. Jan van Burgsteden deed 
zijn woordje aan het eind van de mis. Na de 
absoute liep een gedeelte op anderhalve 
meter afstand van elkaar achter de 
lijkwagen, anderen gingen op eigen 
gelegenheid naar het kerkhof. Na het 
afscheid at de familie nog een broodje in de 
grote spreekkamer, terwijl de communiteit 
een boterham nam in de refter. Vanuit de 
hele wereld mochten we 
condoleancebetuigingen ontvangen. Heel 
spijtig dat we op deze wijze afscheid van 
Harrie hebben moeten nemen, die zoveel 
voor de congregatie en de Kerk betekend 
heeft.   
 
Bij de afsluiting van het oude jaar hadden 
we om 19u een avondmis met Fons als 
voorganger. Tegen 21u kwamen we in de 
huiskamer bijeen, waar oliebollen en 
appelbeignets ons vriendelijk toelachten.  
Frans van den Bosch is vroeg naar bed 
gegaan, want die voelde zich de laatste tijd 
helemaal niet lekker. Piet zocht tegen elf uur 
de bedstee op. De overigen wachtten 
klokslag middernacht af. Het afschieten van 
vuurwerk is erg meegevallen. De meesten 
hebben zich gehouden aan het landelijk 
verzoek geen vuurwerk af te steken zodat 
de ziekenhuizen, die de handen vol hebben 
aan coronapatiënten, niet ook nog eens 
opgezadeld werden met extra gewonden, 
die nu eenmaal het afsteken van vuurwerk 
met zich meebrengt.  
 
De maand januari is bij onze buren ‘Aqua 
Viva’ heel hectisch verlopen. Overal corona.  
Een achttal mensen zijn overleden, onder 
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wie enkele vooraanstaande Jezuïeten zoals 
pater Haye van der Meer. Hij speelde een 
vooraanstaande rol in de katholieke Kerk 
(docent, eerste rector van Roldus en 
verbonden aan de kerkelijke rechtbank) en 
pater Wilkens, een retraitepredikant. Bij hun 
beider uitvaarten gaven enkele bisschoppen 
acte de presence.  
Frans Vrijdag is inmiddels weer aan het eten 
maar heeft toch veel moeten inleveren.  
Aan de wisseling van de wacht in de VS 
zullen we maar geen woorden vuil maken. 
Die heeft in de pers al veel te veel aandacht 
gekregen. En hoe!!! 
 
Half januari is het derde kabinet Rutte 
gevallen vanwege de kindertoeslagen-
affaire na een vernietigend rapport van de 
parlementaire commissie. In de loop der 
jaren zijn duizenden mensen vals 
beschuldigd, zwart gemaakt en voor 
fraudeur uitgemaakt. Het heen en weer met 
allerlei coronamaatregelen heeft dit kabinet 
ook geen goed gedaan. Maar nieuwe 
verkiezingen lonken al in de verte en met 37 
partijen in de startblokken beloven het weer 
spannende tijden te worden  
 
Dinsdag 19 januari liet Fons zich bijpraten 
over de stand van zaken betreffende de 
verkoop van het klooster in Kerkrade. Er 
schijnen nu zelfs vier gegadigden te zijn. 
Maar voor ons blijft de vraag wie hapt er nu 
eens toe?  
 
Dinsdagmorgen 26 januari ging Piet naar de 
huisarts voor een jaarlijkse controle, zeg 
maar Apk-keuring. Alles goed. De nacht 
daarop echter heeft hij geen oog dicht 
gedaan vanwege druk op zijn borst. Hij 
besloot daarom de volgende morgen direct 
naar de huisarts terug te gaan. Deze gaf 
hem een spray onder de tong (dat doet 
wonderen; de pijn was meteen weg) en 
stuurde hem met een opgetrommelde 
ambulance naar het CWZ waar hij 
gedurende drie uren in een stoel gelegen 
heeft en meer gewacht heeft dan dat men 
met hem bezig is geweest. De uitslag is 
bevredigend. Alleen wil de cardioloog 
binnen niet al te lange tijd een echo laten 
maken om te zien hoe de hartklep het stelt. 
Daarvoor was hij tweeëneenhalf jaar 

geleden ook al eens naar het atrium in 
Heerlen geroepen. Met instemming van de 
cardioloog ging Piet om half twaalf te voet 
naar huis terug. Daar kwam hij mooi op tijd 
aan voor het middageten en had hij tevens 
aan de ‘verplichting’ van de dagelijkse 
wandeling voldaan.  
 
Op 27 januari vierden we met Pater Piet de 
Bruin na de mis zijn 98ste verjaardag. 
Violetta had voor deze gelegenheid een 
mooie taart gebakken en hem in de ‘coca 
cola’ gezet. Heel zijn omgeving leed aan 
corona maar Piet gaat als de onaanraak-
bare gewoon verder. Op naar de honderd!  
Frans van de Bosch loopt al wekenlang 
hijgend en puffend door het huis. Hij heeft 
vocht in de longen. Hij heeft al eens pillen 
van de arts gekregen, maar die blijken niet 
of nauwelijks te helpen. Begin februari ging 
hij opnieuw naar de huisarts en werd hij 
doorgestuurd naar het ziekenhuis. Zij 
hielden hem daar en namen hem flink onder 
handen. Na een week mocht hij naar huis, 
maar voelt zich slechter dan ooit. De Maggi, 
voor bij de soep, raakt hij niet meer aan, de 
sigaar blijft in de doos en de dagelijkse 
wandeling door het park is verleden tijd. Het 
hart is versleten en de nieren functioneren 
slecht.  
 
Dan kwam op 3 februari bericht uit Boxmeer 
dat Gerard Smeele Corona heeft. Gelukkig 
in lichte mate, maar hij voelt zich wel erg 
moe.  
 
Louis Zaat zou zondag 7 februari naar zijn 
ernstig zieke zus in Voorburg gaan, die daar 
dinsdag in het hospice was opgenomen. 
Vanwege het voorspelde slechte weer 
besloot hij 2 dagen eerder te gaan en kwam 
zo nog net op tijd om bij haar sterven 
aanwezig te zijn.  
We hebben nog een paar overledenen te 
melden. Op 82-jarige leeftijd is in Kinshasa 
Kees Smeele 
overleden, een 
broer van Gerard 
Smeele. Hij was 
broeder Salesiaan. 
Verder onze oud-
confraters Ben 
Janssen en Antoon 
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van Dartel. Zij waren respectievelijk 76 en 
92 jaar oud.  
Wist u trouwens, dat binnen een jaar alle 
vier leden van destijds huize ‘Tiberias’ in 
Rotterdam overleden zijn? Namelijk 
Margreet Hoogervorst, Bert en Ben Janssen 
en Harrie Verhoeven. 
 
Bij het herlezen van dit nieuws schrik ik van 
mezelf. Zoveel bad news! Maar ja, wat wil 
je. We zitten wel in een bejaardenhuis!!! Ik 
wil toch eindigen met een paar lichtpuntjes.  
Henk Kuijs heeft als eerste van onze 
huisgenoten zijn coronaprik gekregen. Hij 
moest daarvoor wel naar Wychen, want in 
de stad Nijmegen kon het blijkbaar niet.  
En onze pastoor Aloïs, die altijd het welkom 
aan de aanwezigen in de Kerk vergezeld 
doet gaan van een weerbericht, wist deze 
morgen, de dag waarop ik dit stukje schrijf, 
te melden dat de zon aan de hemel staat en 
er beter weer op komst is. En besluit de 
dienst dan met: “Gaat nu allen heen in vrede 
met de zon in de aanslag. In de Naam……” 
Met de lente hopelijk in aantocht wens ik u 
allen een mooie vastentijd toe en straks een 
vreugdevol Pasen. 
 

NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 

Pieter van Wijlick, sss 
Gerard Wijers, sss 
 
Dag van het God gewijde leven 2 februari 
Op deze dag hebben wij in de 
Begijnhofkapel de hele dag aanbidding 
gedaan. Dit gebed was speciaal voor alle 
religieuzen en om roepingen. Dit werd ook 
aan alle religieuzen in ons bisdom Haarlem-
Amsterdam meegedeeld door onze 
bisschop Mgr. Hendriks.  
 
De bedoeling was om deze dag te vieren in 
de kathedraal met een speciale 
Eucharistieviering en een bijeenkomst voor 
religieuzen. Helaas was dit door de 
omstandigheden van de pandemie niet 
mogelijk. Mgr. Hendriks heeft echter wel op 
deze dag om 9 uur de Eucharistie voor alle 
religieuzen gevierd.  
 
De gebeden tijdens de 2 Eucharistie-
vieringen en de aanbidding in de Begijnhof-

kapel waren voor de religieuzen die 
getroffen zijn door de corona-crises. Niet 
alleen de religieuzen die ziek zijn (geweest) 
of overleden maar ook voor hen die ernstige 
beperkingen hebben.  
 
Jongvolwassenen 
Elke twee weken op maandagavond is er in 
de pastorie van de Begijnhofkapel een 
bezinningsavond, waaraan ongeveer tien 
jongvolwassenen min of meer regelmatig 
deelnemen. Als leidraad hebben we vorig 
jaar 2019 – 2020 de Youcat, de 
catechismus voor jongeren, genomen. Dit 
jaar 2020 – 2021 gaan we uit van het 
Evangelie volgens Johannes. De avonden 
worden meestal voorbereid door Mgr. Jan 
van Burgsteden en pater Gerard Wijers. 
Soms bereiden de deelnemers ook zelf een 
avond voor. Na afloop gaan we naar de 
kapel voor een moment van aanbidding en 
sluiten we af met de completen. De laatste 
tijd zijn we genoodzaakt onze toevlucht te 
nemen tot Zoom-bijeenkomsten, maar dat 
staat een vruchtbare uitwisseling gelukkig 
niet in de weg. 
 

De Begijnhofkapel Amsterdam 
 
Thea van der Klei, associée sss 
 
Ook in het nieuwe jaar 2021 gaan we verder 
met onze associé-avonden in Amsterdam, 
weliswaar nu meer via Zoom vanwege de 
door de overheid opgelegde beperkingen.  
 
Maandag 11 januari 2021, associé-avond 
met de vrienden van pater Eymard: 
Pastoor en associé Guus Hendriks 
vertelden over het Sacrament van het 
Doopsel. Naast de technische dingen over 
het doopsel kwam zijn praktijkervaring van 
het doopsel in de parochies tijdens zijn 44-
jarig priesterschap aan bod. Inmiddels heeft 
pastoor Hendriks in die 44 jaar ca. 600 
mensen gedoopt waarvan in de beginjaren 
wel zestig doopjes per jaar. Het aantal 
doopjes is de laatste tijd fors gedaald, maar 
de kwaliteit is zich weer omhoog aan het 
worstelen, aldus de pastoor. Pastoor 
Hendriks vertelde over de oude en de 
vernieuwde doopliturgie, over de 
sacramentele formule van het Doopsel, over 
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de nooddoop, het Doopsel van bloed en het 
Doopsel van begeerte. Hij vertelde ook over 
Jezus die bij zijn doop in het water afdaalde 
waardoor het water gereinigd werd, zodat 
het doopwater kon zijn en ook voor de 
komende eeuwen.  
 
Persoonlijk werd ik geraakt toen pastoor 
Hendriks sprak over de volwassenendoop 
en vertelde over een man die pas gedoopt 
was. Deze man had de pastoor verteld dat 
de priester hem bij zijn doop had gevraagd: 
"Wat stel je nu tegenover het Doopsel dat je 
van God krijgt?" De man beleefde daarop 
een schokervaring, schitterde wat en gaf als 
antwoord: “Mijn leven." Dat antwoord kwam 
niet uit hemzelf, in een schokervaring had 
de Heilige Geest hem dat antwoord 
ingestort…  
 

 
 
Donderdag 28 januari 2021, associé-
avond: 
Waar 11 januari nog associés in de pastorie 
bij de avond aanwezig konden zijn, moesten 
de associés op 28 januari allemaal thuis 
zitten vanwege de nieuwe 
coronamaatregelen (avondklok en één 
bezoeker maximaal toegestaan) om de 
associé-avond via Zoom te volgen. De 
avond werd door Monseigneur van 
Burgsteden, associée Diana Janssen en 
pater Gerard Wijers, sss geleid en ging over 
de Apostolische Brief van paus Johannes 
Paulus II Novo millennio ineunte, een nieuw 
millennium, van 6 januari 2001. 
 
De Brief bestaat uit een inleiding gevolgd 
door vijf delen: De ontmoeting met Christus, 
Erfenis van het Jubeljaar, Een gelaat om te 

contempleren, Opnieuw vanuit Jezus 
vertrekken, Getuigen van de Liefde en een 
Besluit.  
 
Als we de Brief lezen, luisteren we daarbij 
niet naar de paus als persoon, maar naar de 
paus met de Stem van de Heilige Geest. 
“Bij de aanvang van het nieuwe millennium, 
nu het grote Jubeljaar ten einde loopt waarin 
wij de voorbije tweeduizend jaar vierden 
sinds Jezus' geboorte, breekt er voor de 
Kerk een nieuwe etappe aan. Nogmaals 
weerklinkt in ons hart het woord dat Jezus 
na zijn onderricht van de menigte, vanuit de 
boot van Simon, tot deze apostel richtte. 
Hiermee nodigt Hij hem uit naar het diepe te 
varen voor de visvangst: ‘Duc in altum’. 
 
Om naar het diepe te varen moeten we een 
efficiënt pastoraal programma opstellen voor 
na het Jubeljaar: “Iedere Kerk dient haar 
vurigheid te onderzoeken en een nieuw elan 
voor een spiritueel en pastoraal 
engagement te ontwikkelen. Daarom wil ik, 
vanuit het dienstambt van Petrus, tot besluit 
van dit Jubeljaar met deze brief ertoe 
bijdragen dat de Kerk zich steeds meer 
manifesteert in de verscheidenheid van haar 
gaven en de eenheid van haar zending.” 
 
Dat programma wat we met Gods hulp 
voorstellen moet diepgeworteld zijn in 
contemplatie en gebed. We zien in de brief 
de eenheid tussen actie en contemplatie, 
maar de contemplatie is de wortel. Er groeit 
geen boom zonder wortels, er groeit geen 
enkel vruchtbaar apostolaat zonder het 
gebed, zonder de contemplatie en zonder 
aanbidding. 
 
De Monseigneur, Diana en pater Gerard 
gaan verder in op het pastoraal programma 
voor deze eeuw. De volgende zeven 
aandachtspunten voor deze nieuwe 
pastorale activiteiten worden belicht: de 
algemene roeping tot heiligheid, het gebed 
(scholen van gebed en de kinderen leren 
bidden), de zondagse Eucharistie, het 
Sacrament van de verzoening en boete, het 
primaat van de genade, luisteren naar het 
Woord, naar het Schrift..., naar Christus (de 
Bijbel meer verspreiden binnen de families) 
en het Woord verkondigen. 
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Alles moet volbracht worden in liefde. De 
liefde is het hart van de Kerk, de liefde 
onder elkaar en de liefde voor alles. “Zonder 
liefde, agapè, zal alles nutteloos zijn.” 
 
De Paus heeft het over de communio: 
“Communio, gemeenschap, is de vrucht en 
het zichtbaar worden van de liefde die uit 
het hart van de eeuwige Vader ontspringt en 
over ons wordt uitgestort door de Geest die 
Jezus ons schenkt (vgl. Rom 5,5) om ons 
allen ‘één van hart en ziel’ te maken (Hnd 
4,32). “We dienen de communio-spiritualiteit 
te bevorderen. Door deze liefdesgemeen-
schap op te bouwen, manifesteert de Kerk 
zich als ‘Sacrament’, dit wil zeggen het 
teken en het instrument van de intieme 
eenheid met God en van de eenheid van 
heel het menselijk geslacht.”  
 
De paus roept onder ‘de verscheidenheid 
van de roepingen’ ook op meer en meer de 
specifieke roeping van de leken te 
ontdekken, die geroepen zijn ‘het Rijk van 
God te zoeken juist door de tijdelijke 
aangelegenheden te behartigen en volgens 
de wil van God te regelen’ en ook ‘een eigen 
taak vervullen in de zending van het gehele 
volk van God in de Kerk en in de wereld ... 
wanneer zij zich wijden aan evangelisatie en 
heiliging van de mensen’ (…). In dezelfde 
lijn is een ander belangrijk facet van de 
communio, het bevorderen van associaties 
in verschillende vormen, de meer 
traditionele even goed als de nieuwere 
kerkelijke bewegingen waaraan de Kerk een 
vitaliteit ontleent die een gave is van God en 
een ware ‘lente van de Geest’.  
“Het organisch samenkomen van priesters 
en leken is bij uitstek een van de terreinen, 
waarop een pastoraal tot bloei kan komen 
die wordt geïnspireerd door de ‘nieuwe 
dynamiek’ waartoe wij ons allen 
gestimuleerd voelen na het Grote Jubileum. 
In dit verband is het nodig te herinneren aan 
het belang van de ‘spiritualiteit van de 
gemeenschap’ die door de apostolische 
brief wordt onderstreept.” 
 
De paus spoort ons in ons werk aan om het 
centrale van de jubileumervaring niet uit het 
oog te verliezen namelijk de ontmoeting met 
Christus. “Het Jubileum is een voortdurend, 

onvergetelijk aanschouwen geweest van het 
aangezicht van Christus, de eeuwige Zoon, 
God en Mens, gekruisigd en verrezen.” 
 
We moeten samen vooruitkijken en ‘ons 
storten op gedurfde apostolische 
doelen: Duc in altum! (Lc 5, 4). De 
uitnodiging van Christus spoort ons aan om 
naar het diepe te varen, om ambitieuze 
dromen te hebben van persoonlijke 
heiligheid en apostolische vruchtbaarheid’. 
Vaar naar het diepe. De Heilige Maagd 
begeleidt ons op die weg. ‘De Heilige 
Maagd als de echo van de Stem van Jezus 
zelf’. 
 
Deze associé-avond is een van de meest 
fundamentele avonden voor de roeping van 
de christenen überhaupt, maar expliciet ook 
voor de associés, voor de paters en de 
broeders. Deze tekst is het fundament van 
associé zijn: wij tezamen voor iedereen. 
 

 

 
 

### 
 
 

 

 
 
Zie blz. 18 
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DU CÔTÉ DE LA SUISSE 
 

Père Alain Voisard, sss 
 
Avec notre Père Fondateur 
 
Un téléphone de Sr. Candide, des Sœurs de 
la Sainte Croix de Menzingen. 
 
94 ans. Elle rentre de 5 mois d'hôpital.   
Virus et changement du col du fémur. Par 
chance, le nouvel os semble être mis à 
l'envers, elle a un énorme mal de marcher et 
de tenir sa jambe droite mais n'a aucune 
envie de refaire une opération. 
 
Me rappelle Marie-Françoise MERCIER, 
(connue de certains de la Province) à Rome 
avec des amis du Père Denis... plusieurs 
chutes... puis hôpital. Le médecin en trouve 
le secret : les verres de ses lunettes sont 
tournés du mauvais côté ! Passons ! 
 
Sr. Candide me présente un petit coffret. 
« Je ne sais pas comment ce coffret est 
arrivé chez nous. Je vous le remets, il est 
pour votre Congrégation. » 
 
Coffret de 10 sur 14 cm. Très beau. Une 
médaille du Père Eymard. Inscription 
latine... et une relique du Père Eymard avec 
feuille d'authenticité signée du P. Evers. 
Cette relique est vraiment extraxisse 
particulam ex OSSIBUS Sancti Petri Juliani 
EYMARD… in theca METALLICA... formae 
ROTUNDAE...Document signé à Rome le 
9 décembre 1962. 
 
Cette date de 1962 vous parle, puisque c'est 
le jour de la Canonisation de notre Saint 
Fondateur. 
 
Nous avons parlé du P. EYMARD… et j'ai 
remis à Sœur Candide un livre Prier 15 
jours avec le P. Eymard, de notre Père 
Barbiero et le petit livre de Eugenio 
Giuseppe Astori. 
 
La relique attend chez moi en attendant de 
connaître le lieu de sa future demeure. 
 

Ce matin, je n'avais aucune idée. Le virus, 
les travaux de la route... la communauté à 
deux, c'est connu. 
 
Grâce au téléphone de Sr. Candide, 
l'inspiration est venue. Cette religieuse est 
très connue sur Fribourg, très engagée 
autrefois au service des Religieux et 
Religieuses du canton de Fribourg.  
Aujourd'hui, elle a découvert un brin de 
l'œuvre du P. Eymard, et je me sens encore   
un peu plus proche de notre Saint Père 
Pierre-Julien. 
 

DES NOUVELLES DE BRUXELLES 

Gérard Daix, sss 
 
L’autre jour, nous recevions un courriel de 
Jef, qui nous donnait de ses nouvelles, et 
qui demandait ce qui se passait ici. 
Ben, pas grand-chose, à vrai dire, mais 
quand même : des joies et des peines, vous 
vous en doutez : un peu comme chez vous, 
sans doute. 
 
Des joies ? Mais oui, 
par exemple celle que 
nous avons connue le 
8 février, jour de fête 
ici : car après une 
retraite (en allemand) 
animée par le Père 
Hans, le frère Markus 
Cieslik prononçait les 
vœux de sa Profession perpétuelle.  

 
Mais aussi une peine : celle de ne pas voir 
arriver notre Père Provincial ; attendu vers 
10h30, il est arrivé à 14h30… Tout ce long 
voyage était évidemment dû à l’offensive de 
l‘hiver. Nous avions honte de ce premier 
jour sérieux de neige qui bloquait les trains ! 
Mais re-joie : à la fin de la célébration, le 
Père Maurits nous annonçait que Markus 
restait à la maison de Bruxelles.  
Hip, hip, hip …  Et re-re-joie : le Père 
Maurits a rejoint Lommel bien plus 
facilement que le matin. 
 
Des joies : oui encore, car jusqu’à présent, 
nous avons échappé au virus (ou faut-il 
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mettre au pluriel, maintenant ?). Dieu soit 
loué ! 
Mais avec une peine : celle de devoir 
conduire le Père Omer une fois encore en 
clinique : cœur à revoir et plaies à soigner 
aux jambes ! Il était parti le 9 février, et joie : 
il est rentré ‘à la maison’ le 17 ! Cela lui fait 
quand même une semaine de méditation 
dans l’isolement, dans une chambre à un 
seul lit, car celles à deux lits étaient toutes 
occupées. 
 
Joies : nos novices poursuivent leur 
formation sous la houlette du Père Hans. 
Sérieusement, sagement. Ils sont un 
exemple (deux même, puisque Jim et 
Marco !) pour nous, vieux de la vieille. Ils 
rajeunissent, avec le frère Markus, notre 
communauté, de façon remarquée. Un tout 
grand merci à eux ! 
 

Et à vous tous, nous souhaitons un 
excellent Carême, jours de peines, mais 
montée vers une joie immense, celle de la 
fête de Pâques. 
 

LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 

 
Olivier de Kerchove d'Ousselghem 
 

Le Béguinage « Viaduc » (du nom de la rue 
qui le borde) a fêté ses 4 bougies le 
1er février. Il y a quatre ans, un 1er couple y 
entrait, avec deux tout petits, dont le plus 
jeune venait de naître 10 jours auparavant. 
 

Après un an, la moitié des 20 logements 
était occupée. Après deux ans, tout était 
plein, avec une variété inouïe d’occupants, 
de toutes provenances et de tous âges. Des 
vieillards et beaucoup d’enfants. Des 
familles et des jeunes célibataires. Des 
consacrés et des laïcs dynamiques. Des 
riches et des pauvres. Tous acceptent la 
charte de vie et apprennent sur le tas ce 
que l’entraide signifie.  
 

Les célébrations Eucharistiques et les 
partages sont essentiels pour sentir la 
communion et goûter à l’unité.  
 
Les services effectués en commun 
 

permettent d’éprouver la joie et la liberté de 
se donner.  
 

Nous comprenons mieux les récits de la 
multiplication des pains dans les évangiles : 
« Faites-les asseoir par groupe de 50 … ». 
Les corbeilles et les paniers sont vite pleins, 
et le surplus procure beaucoup de joie 
apostolique et missionnaire.  
 

 
 
NEWS OF BRUSSELS – 
BEGUINAGE VIADUCT 
 
The Béguinage "Viaduct" (named after the 
street that borders it) celebrated its 4 
candles on February 1st. Four years ago, a 
first couple entered, with two toddlers, the 
youngest of whom had just been born 10 
days earlier.  
 
After one year, half of the 20 dwellings were 
occupied. After two years, everything was 
packed, with an incredible variety of 
occupants, from all origins and ages. Old 
people and many children. Families and 
young singles. Consecrated persons and 
dynamic lay people. Rich and poor. All 
accept the charter of life and learn on the 
job what mutual aid means. 
 
Eucharistic celebrations and sharings are 
essential to feel communion and to taste 
unity.  
 
The services performed together allow one 
to experience the joy and the freedom to 
give of oneself.  
 
We understand better the accounts of the 
multiplication of the loaves in the Gospels: 
“Have them sit down in groups of 50…”.  
The baskets are quickly full, and the surplus 
brings a lot of apostolic and missionary joy.  
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NIEUWS VANUIT HET BRUSSELSE 
BEGIJNHOF 
 

De naam “Begijnhof Viaduc” komt van de 
straat die achter onze huizen ligt. Op 1 
februari mochten we reeds 4 kaarsjes 
uitblazen. Inderdaad, vier jaar geleden is het 
eerste gezin hier komen wonen, met twee 
kleine kindjes, waarvan het jongste pas 10 
dagen oud was. 
 
Na een goed jaar was de helft van de 20 
appartementen bezet en na twee jaar zat 
alles vol! Een ongelooflijke samenstelling 
van de bewoners, van overal en van alle 
leeftijden. Ouderen en veel kinderen. Jonge 
families en ongehuwden. God-gewijden en 
dynamische leken. Rijken en armen. Allen 
hebben het levens-charter aanvaard en ze 
leren ter plaatse wat mekaar-helpen 
betekent. 
 
De vieringen van de Eucharistie en de 
uitwisselingen zijn van levensbelang om de 
eenheid en de saamhorigheid te voelen en 
te proeven. 
 
Het gezamenlijke dienstbetoon doet ons 
ervaren hoe deugddoend het is anderen van 
dienst te kunnen zijn. 
 
We begrijpen nu beter de verhalen van de 
broodvermenigvuldiging in de evangelies: 
“Laat ze maar gaan zitten in groepjes van 
50…” De korven zijn snel boordevol en wat 
overschiet, biedt ons veel vreugde! 
 

 
 

NOUVELLES DE MAPUTO 
 
Père Félix Florindo Tupasso, sss                                         
 
COGREGATION DU SAINT SACREMENT-
MAPUTO-MOZAMBIQUE 
 
Qui est le père Humberto ? 
Il est religieux et prêtre de la congrégation 

du Saint Sacrement, 
de la Province Saint 
Pierre Julien 
Eymard, 
Communauté de 
Maputo, né en 
Hollande en 1942 
durant la guerre 
mondiale. Il est 
arrivé au 
Mozambique en 
1986 au moment de 

la guerre civil. Il était curé de la paroisse de 
Saint Joachim. Il a occupé divers postes 
dans l´archidiocèse de Maputo, enseignant 
au grand Séminaire de théologie Pie X. 
Monseigneur Francisco Chimoio l´a nommé 
en 2015 directeur spirituel des personnes 
âgées et en 2018-2019, pastorale des 
veuves et économe de l´archidiocèse. Le 17 
Mai 2020, le père Humberto a célébré 
l´anniversaire d´or. 
     
POUR LA CONNAISSANCE DE TOUS LES 
CONFRERES DE LA CONGREGATION DU 
SAINT–SACREMENT DANS LE MONDE.  
NOUS ANNONÇONS QUE, LE 28 JANVIER 
2021, LE PÈRE HUMBERTO KUIJPERS, 
SSS, A LANCE LE LIVRE INTITULE :  
VEUVES DANS NOS COMMUNAUTÉS, 
MOUVEMENT D’ESPOIR ET DE VIE. 
 
Ce lancement a commémoré deux moments 
à savoir : Le matin pour les veuves et 
l´après-midi pour tout le monde, mais 
respectant le distanciement de 1,5m, parce 
que nous vivons dans une période difficile 
de la pandémie de coronavirus (COVID 19).  
Cet évènement a eu lieu le 28 Janvier 2021 
à la paroisse Saint Anne de Munhuana –
Maputo. 
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Etaient présents :  
Monseigneur Francisco Chimoio 

accompagner par 
deux prêtres de 
l´archidiocèse : 
l´abbé Fumo et 
l´abbé Fernando. 
Pour les 
sacramentins : le 
Père Geraldo 
UAIARE, vicaire 
épiscopal e 
représentant de 
Supérieur 
provincial au 
Mozambique, le 

père Silvério ERNESTO, le père Vasco 
SITOE, père Félix TUPASSO et le propre 
père Humberto KUIJPERS. Il y avait aussi 
un petit groupe de fidèles et un groupe de 
veuves. Ce dernier étaient privilégié pour ce 
matin.    
Il a été diffusé en direct sur Facebook et de 
nombreuses personnes ont suivi, par 
exemple, le père Théobald des Pays-Bas et 
d´autres personnes d´autres régions du 
monde. C´était très intéressant.  
Dans la partie introductive du livre, il est 
facile de comprendre ce que le révérend 
Père Humberto veut transmettre.  
 
Voici le message : Il dit qu´au cours de 
nombreuses années de travail pastoral, 
avec de nombreuses veuves actives, dans 
la paroisse de Saint Joachim à Maputo, il a 
senti qu´il manquait un instrument pastoral, 
pour les aider en termes de réconfort, 
d´encouragement et d´orientation pour leur 
vie.   

Selon le père 
Humberto, il leur fallait 
se libérer de la tradition 
et des habitudes 
culturelles, qui souvent 
oppriment, isolent et 
humilient. Il fallait une 
parole d´évangélisation 
et de proximité avec 
Dieu, parole qui leur 

permettrait de réconforter leurs sœurs, de 
défendre leurs droits, de les aider à vivre 
plus de liberté, de charité et de faciliter 

l´éducation de leurs enfants et petits-
enfants.  
 
Object principal de ce mouvement 
Aider les veuves à : 
 
- Sortir de leur 
isolement et 
retrouver un 
certain 
équilibre 
humain et 
spirituel ; 
- Réfléchissez 
à leurs 
nouveaux 
problèmes 
dans la vie 
pour qu´ils 
puissent y faire 
face à la lumière de la foi. Par exemple : La 
solitude, l´éducation des enfants, le travail 
professionnel et l´intégration dans la 
société.  
- L´échange d´expériences afin de 
surmonter les barrières imposées par la 
culture : rites traditionnels, etc.  
Inspiré par les fondateurs, le Mouvement 
Espoir et Vie à Maputo a adopté les lignes 
d´action suivantes :  
- Organisez des réunions de réflexion. 
- Organisez des retraites   
- Collecte de fonds pour les visites 
d´orphelinats, prisons, d´hôpitaux et de 
maisons. 
   
NB : Ce livre entend accorder une attention 
particulière aux veuves, car dans la culture 
bantu, elles connaissent leurs souffrances.  
 
Fraternellement.   
 

NOUVELLES DE MAPUTO 
 
Père Félix Florindo Tupasso, sss    
                                      
1. LE MUR ET LA ROUTE EN DANGER 
 
Très bon après-midi  
Mes salutations à tous.  
 
Je vous souhaite un bon départ au carême, 
saison fort de l´Eglise. 
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Dans la séquence des pluies qui tombent au 
cours de 5 dernier jours, causent des dégâts 
au Mozambique. Ainsi, dans la maison, SSS 
MATOLA GARE-NKHOBE, le mur et la 
route principal sont en danger. Il est 
possible que dans les prochains jours ce 
mure tombe, parce que les pluies non pas 
encore fini et la route est déjà intransitable. 
  
Voici les images.   
 

 
 

 

 
 
2. ÉTAT DE CALAMITE PUBLIQUE 
 
Le Mozambique connait un état de calamité 
publique. Voyant l´augmentation des cas de 
COVID 19 causé par le coronavirus, le pays 
a décrété le 4 Févier 30 jours de stricte 
observation des mesures de prévention.  
Pour cette raison, les Eglises sont fermées 
(les services religieux) ainsi comme d´autres 
institutions.   
 
C´est à ce moment de fermeture des 
Eglises que la Congrégation du Saint 
Sacrement, dans la province Saint Pierre 
Julien Eymard, dans la communauté de 
Maputo, a enregistré le premier cas de 
coronavirus en la personne de frère Arlindo. 
Ainsi le frère trouve des soins spéciaux à 
l´hôpital de Polana Caniço-Maputo. 
 
Pour cette raison, La communauté Santa de 
Munhuana a suivi tous ses membres y 
compris ses travailleurs.  
Résultats de ce suivi   
 
Nb : Mes chères frères, quand on parle de 
coronavirus c´est en cas sérieux, voyons les 
résultats : 
Religieux infectés par coronavirus.  
 
SAINT ANE DE MUNHUANA 
1.Frère Arlindo, il trouve des soins spéciaux 
à l´hôpital.   
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2.Frère Abristo, il se trouve à la maison 
prenant de soins domiciliaires  
 
Résultats des ouvriers   
1.Virginia (cuisinière)  
2.Clementina (prenant soin les habits) 
  
FOYER SAINT PIERRE JULIEN EYMARD 
Les religieux et les ouvriers, tous les 
résultats étaient négatifs. 
 
LA MAISON MATOLA-GARE NKHOBE  
Les religieux et les ouvriers, tous les 
résultats étaient négatifs. 
 
Je termine ces nouvelles en demandant vos 
prières pour que les personnes infectées 
surmontent la maladie et que des personnes 
encore en santé, prennent toujours au 
sérieux des mesures prescrites par 
l´Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 
Fraternellement 
   

NIEUWS UIT MOZAMBIQUE 
 
De veelvuldige regen die de laatste dagen 
uit de hemel valt veroorzaakt grote schade 
in Mozambique. Zo zijn ons huis, de muur 
en de weg in Matola-Gare in groot gevaar 
en dreigen ze weggespoeld te worden. Dit is 
inderdaad niet uitgesloten als het zo blijft 
regenen. 
(In de Franse tekst enkele foto’s ter 
illustratie…) 
 
 
De Coronavirus in ons land 
Ook Mozambique wordt geteisterd door 
Covid-19. Gezien het stijgende aantal 
besmettingen heeft de regering op 4 februari 
een aantal maatregelen genomen. Zo zijn 
bv. de kerk gesloten, evenals andere 
instellingen. 
Op het moment dat de kerken gesloten 
bleven, telden we in onze gemeenschap 
een eerste slachtoffer, nl. Broeder Arlindo. 
De broeder verblijft op de afdeling 
intensieve zorgen in het de Polana Caniço-
ziekenhuis in Maputo. 
Toestand in Munhuana: Broeder Arlindo 
verblijft op intensieve zorgen. Broeder 

Abristo, ook besmet, verblijft in huis en 
wordt daar verzorgd. 
De kloosterlingen en de werklui werden 
getest en negatief bevonden. 
 
Wij rekenen op uw gebed voor allen die 
door het virus zijn aangetast en dat de 
‘gezonden” de maatregelen die door de 
Wereldgezondheidsorganisatie worden 
voorgeschreven strikt opvolgen. 
 
Met broederlijke groeten 
   
                                             
 

 
 
 

Nieuws van het Centrum voor 

Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen (NL)  

 

Aanbod voor de Vastentijd: tips, webinars en 

podcasts 

Terwijl veel activiteiten niet door kunnen gaan, 

is er toch wel veel mogelijk in de parochie. Zie 

onze website voor ideeën. Hier een blik op onze 

podcasts en webinars. Veel inspiratie! 

 

 
 

Podcasts over de liturgie 

Samen met Samuel Goyvaerts (docent liturgie, 

Tilburg University) en Arjen Bultsma (priester 

van bisdom Groningen-Leeuwarden) maakt het 

CPS een reeks podcasts over de eucharistie. 

Deze reeks, ‘Weg van de liturgie’, staat op de 
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website van de Nederlandse bisschoppen: 

katholiekleven.nl. Tot nu toe zijn vier van de 

zeven podcasts gemaakt en staan er twee al op de 

site. Mirjam Spruit is moderator van de 

gesprekken. 

 

Webinars in de Vastentijd 

1) Woensdagavond 3 maart, 20.00-2100 

uur: Webinar over het liturgisch jaar, 

'Een jaar vol feesten', onder leiding van 

br. Johan te Velde osb (Monnik van de 

Sint-Willibrordsabdij te Doetinchem). 

Waarom is het belangrijk om het 

liturgisch jaar bewust mee te beleven, 

zoals in deze Veertigdagentijd? En hoe 

doe je dat dan?  

2) Woensdagavond 10 maart, 20.00-21.00 

uur: Webinar ‘Met Meister Eckhart op 

weg in de vastentijd’, onder leiding van 

Zr. Marga Zwiggelaar op. Bij Meister 

Eckhart draait het in het leven om het 

loslaten van beelden: beelden van jezelf, 

van de ander, van de wereld, maar ook 

van God. Hij wil mensen aansporen om 

met een grote openheid en vrijheid de 

wereld en God tegemoet te treden. 

3) Woensdag 17 maart, 20.00-21.00 uur: 

‘Met Catharina van Siena op weg in de 

vastentijd.’ Inleider is Zr. Catharina Al 

op. De H. Catharina van Siena, 

kerklerares en patrones van Europa, 

leefde in een woelige tijd, de 

waanzinnige veertiende eeuw. Europa 

leed onder de pest, de paus was 

vertrokken naar Avignon, Rome lag er 

vervallen bij, bijna elke stad was in een 

grote strijd verwikkeld. ‘Is God nog met 

ons?’ 

 

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 
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Februar 2021  

  

Liebe Freunde,  

  

einen herzlichen Gruß in der Hoffnung, dass es Euch gut geht!  

  

Die schwierige Situation, in der wir uns befinden, hat uns dazu gebracht, das  

Eurocamp 2020 abzusagen. Aber in Anlehnung an die Worte aus dem Buch der Sprüche „Vertraue dein Vorhaben 

dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen“(Spr. 16,3), wollen wir im nächsten Sommer 2021 ein neues 

Eurocamp anbieten.  

  

Wir werden uns vom 8. bis 15. August 2021 in Morlupo (Rom) im Ferienhaus Rogate treffen. 

Es ist ein sehr großes Haus, sowohl innen als auch außen, und wir werden es ganz für uns allein haben, so dass wir 

ein Lager mit den hygienischen und sicherheitstechnischen Maßnahmen haben können, die diese Zeit erfordert. 

Rom ist leicht zu erreichen (Flugzeug - Zug - Auto) und Morlupo ist durch einen preiswerten Zug gut mit Rom 

verbunden.   

  

Vor oder nach dem Camp ist es auch möglich, ein paar Tage in Bolsena zu bleiben, wo Maurizio und Milos leben: 

es ist jedoch notwendig, sich frühzeitig mit ihnen in Verbindung zu setzen.  

  

Die Kosten für die ganze Woche, einschließlich Verpflegung und Unterkunft, werden 270 Euro betragen. Die 

Kosten sollten jedoch kein Hindernis für die Teilnahme sein: Wir können immer eine Lösung dafür finden!  

  

Wir wollen ein etwas „einfacheres“ Lager als sonst anbieten, das uns helfen wird, uns in einer Atmosphäre der 

Gelassenheit, der Hoffnung und der Freundschaft zu entspannen. Auf diese Weise werden wir viel Zeit haben, um 

miteinander zu sprechen und uns gegenseitig auszutauschen.  

  

Wir laden Euch ein, am nächsten Eurocamp teilzunehmen und bitten Euch, Eurerseits Freunde und Bekannte 

einzuladen, die wie Ihr Momente der Begegnung, der Besinnung, des Gebets und des Spaßes in Sicherheit erleben 

wollen.   

  

Es ist notwendig, dass wir uns vor dem 20. Juni entscheiden, da die Frist für die Bestätigung bzw. Stornierung der 

Reservierung des Hauses dann abläuft. Deshalb bitten wir Euch, jetzt darüber nachzudenken und uns Eure Meinung 

mitzuteilen.  

  

Wir umarmen Euch mit Zuneigung und bitten Euch, mit uns im Gebet verbunden zu bleiben.  

   

  

Die Teamers des Eurocamps  
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