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WOORD VAN DE PROVINCIAAL 
 
Maurits Gijsbrechts, sss 
 
Medebroeders, 
 
Met een wens voor een ‘weldoende, rustige, 
gezonde en zonnige vakantietijd’ stuurde ik 
jullie twee maanden geleden het veld in. Nu 
staan we alweer twee maanden verder en ik 
hoop dat de uitgedrukte wens min of meer 
werkelijkheid is geworden, ondanks de 
voortdurende dreiging van covid-19 en de 
beperkende maatregelen. Als Provinciaal  

 
Bestuur hopen we ook dat het ‘normale 
leven’ weer vlug in gang mag schieten want 
een nieuw werkjaar staat voor de deur, vol 
uitdagingen en opdrachten. 
 
Ik vertelde vorige keer een en ander over 
het verloop van de Uitgebreide Generale 
Raad (U.G.R.), in de vorm van een video-
conference. Het laatste nummer van 
Ensemble/Together, nr. 89 bracht ons een 
uitgebreid verslag. 
 
In de bijeenkomst van 17 juni in Lommel 
heeft het Provinciaal Bestuur zich beraden 
hoe we met de aanbevelingen van de 
U.G.R. nu verder moeten. Het was van 
september van vorig jaar geleden dat we 
nog eens ‘lijfelijk’ mochten samenzijn. En 
dat het deugd deed!! 
 
Zoals reeds eerder meegedeeld houden we 
in september 2022 (4 tot 10) het volgende 
provinciaal kapittel, zoals vorige keer ook nu 
weer bij de Zusters in Steyl-Tegelen. Al lijkt 
het allemaal nog erg ver weg, toch is het 
Provinciaal Bestuur reeds met de 
voorbereiding begonnen. Pater Hans van 
Schijndel en pater Gérard Daix hebben, 
ondanks de vakantietijd, reeds een 
‘sneuveltekst’ uitgeschreven. De 8 thema’s 
die de U.G.R. heeft voorgesteld, werden 
herleid tot een 5-tal:  
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1) ons charisma, de Eymardiaanse familie, 
samenwerking met leken; 
2) verdieping van ons charisma in het leven 
elke religieus en van iedere gemeenschap, 
de gaven van onszelf; 
3) vorming op ieder niveau; 
4) de evolutie van de internationale 
structuren, communicatie, gebruik van de 
media;                                            
5) verdeling van onze goederen, zowel in 
personen als materieel. 
 
De volgende opdracht zal erin bestaan om 
deze 5 thema’s ‘aan te kleden’ als 
werkdocument voor het provinciaal kapittel. 
Suggesties en voorstellen van uwentwege 
zijn uiteraard steeds welkom! 
 
Iets dichter bij huis is de provinciale retraite; 
vorig jaar niet doorgegaan wegen het virus 
en volgend jaar wellicht ook niet omwille van 
het kapittel. Dus, dit jaar een must, niet te 
missen!!! Ik moet jullie wellicht niet trachten 
te overtuigen van het belang en noodzaak 
van een jaarlijkse retraite, ‘minstens 5 volle 
dagen’ vraagt de Leefregel en ook de 
Algemene Statuten als het Kerkelijk Recht 
benadrukken de noodzaak van enkele 
dagen rust, stilte, gebed en bezinning. Nog 
even in herinnering roepen: van maandag 
20 september (11 u) tot vrijdag 24 
september, weer bij de Zusters in Steyl-
Tegelen. Mirjam Spruit en Tim Schilling 
(stafmedewerkers van het C.P.S.) zullen 
zorgen voor het ‘geestelijke voedsel’. 
Inschrijven bij pater Fons Kuster vóór 12 
september. Niet langer uitstellen, vandaag 
nog doen! 
 
Moge het voor ons allen een boeiend, 
inspirerend en gezegend werkjaar worden! 
 
V A R I A 
 
Malgré le temps des vacances les 
différentes associations se sont réunies :  
l’association des Côtes, le 7 juillet à Marly et 
le I.E.C.W. à Lommel. Vakantie of geen 
vakantie, verschillende Associaties hebben 
hun jaarlijkse bijeenkomst gehouden, in 
Marly ‘Association des Côtes’ en het 
I.C.E.W. in Lommel. 

*** 

Zowel Eugène van Heijst in Parijs als Bertho 
Schols in Lommel hebben met 
‘beenproblemen’ te maken gehad. We 
hopen dat ze weer vlug ‘te poot’ mogen zijn! 
Aussi bien le père Eugène van Heijst à Paris 
que le père Bertho Schols ont eu un 
problème aux jambes. Nous leur souhaitons 
un prompt rétablissement ! 
 

 
 

*** 
 

Grande fête à Matola-Gare (Mozambique).   
Inauguration de la nouvelle chapelle à 
Matola-Gare, le 1 août, en présence de Mgr. 
Chimoio archevêque métropolitain de 
l’archidiocèse de Maputo, du père Agostinho 
Maholele, conseiller général, du père 
Geraldo Uaiare, supérieur et d’autres pères 
S.S.S. Le choix du jour était une stratégie, 
car le 1er août est la date de la mort de notre 
Saint Fondateur et la chapelle prend sa 
relique et son nom. Groot feest op 1 
augustus in Mozambique, bij gelegenheid 
van de inhuldiging van een nieuwe kapel in 
Matola-Gare. 

*** 
 

Op 2 augustus hebben Emilio Sozinho en 
Laurindo Candiero hun kloostergeloften 
hernieuwd. Les frères Emilio Sozinho et 
Laurindo Candiero ont renouvellé leurs 
vœux religieux. Parabens! 

*** 
 

NOUVELLE ADRESSE (à partir du mois de 
septembre) : 
NIEUW ADRES (vanaf september) : 
 

LECOUVE Patrick,  
Petites sœurs des pauvres 
117 Grande Rue 
Fr - 38700 LA TRONCHE 
 

Tél. 04 76 89 28 80 
*** 
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Noteer alvast: de nieuwe website van onze 
confraters in Amsterdam: 
www.sacramentijnen.nl  
Un nouveau site-web dans la province : 
www.sacramentijnen.nl 
 

 
*** 

 

Pater Hans van Schijndel werd benoemd tot 
‘verantwoordelijk-begeleider’ voor de 
verdere vorming van Jim Schilling. Proficiat, 
Hans! Le père Hans van Schijndel a été 
nommé « à la charge de responsable » du 
religieux scolastique, Frère Jim Schilder. 
Nos félicitations, Hans ! 

*** 
 

Op 15 augustus zijn in Maputo Romaõ 
Macedo en Edirito Santomeia hun postulant 
schap begonnen. 
A Maputo nous avons accueilli le 15 août 
Romaõ Macedo et Edirito Santomeia 
comme postulants. 
Seja muito bem vindo ! 
 
JUBILEUM 
 

Op 14 september viert pater Piet de Bruin in 
Nijmegen de 75ste verjaardag van zijn 
professie. Dat is volgens ‘de boekjes’ een 
‘kroonjuwelen-jubileum’!!!! 
Dat verdient een dikke proficiat, Piet en een 
reuzepluim op je hoed! 
Le père Piet de Bruin de Nimègue célébrera 
le 75° anniversaire de sa profession 
religieuse, le 14 septembre.   
Nos félicitations fraternelles, Piet, et en 
avant la musique !!! 

 

VERJAARDAGEN –  

AD MULTOS ANNOS 
 
September 
04 Aad van Ruiten (Amsterdam) 
05 Eugenio Barbosa Martins,  

P. Generaal (Rome) 
14 André Guitton (Paris) 
15 Emilio Mossa (Sri Lanka) 
24 André Barthoulot (Paris) 
 
Octobre 
07 Eugène van Heijst (Parijs) 
11 Cornelio Constancio (Maputo) 
18 Frans Jackers (Lommel) 
 Norbert Pagnier (Colombier) 
26 Paul Mougin (Colombier) 
 Jean-Pierre Silvant (Colombier) 
 Aalvaro Santos (Sénégal) 
29 Aimé Porret Colombier) 
 

PROFICIAT !!!!! 
 

 

 
 
 

http://www.sacramentijnen.nl/
http://www.sacramentijnen.nl/
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LE MOT DU PROVINCIAL 
 

Mes chers confrères, 
 
Je vous ai envoyé sur le terrain il y a deux 
mois en vous souhaitant des "vacances de 
bien-être, de calme, de santé et de soleil". 
 
Nous sommes maintenant deux mois plus 
loin et j’ai l'espoir que le souhait exprimé est 
devenu plus ou moins une réalité, malgré la 
menace permanente du covid-19 et ses 
mesures restrictives. 
En tant que Conseil provincial nous 
espérons également que la "vie normale" 
reprendra bientôt, car une nouvelle année 
de travail s'annonce. L'année de travail est 
sur le point de commencer, pleine de défis 
et de tâches diverses. 
 
La dernière fois, je vous ai parlé du 
déroulement du Conseil général élargi 
(CGA), sous la forme d'une 
vidéoconférence. Le dernier numéro de 
Ensemble/Together (N° 89) nous en fait un 
rapport détaillé. 
 
Lors de la réunion du 17 juin à Lommel, le 
Conseil provincial a examiné comment 
élaborer avec les recommandations du 
CGA. C'était depuis septembre de l'année 
dernière que nous n'avions pas eu 
l'occasion d'être ensemble "physiquement". 
Et ça fait du bien ! 
 
Comme annoncé précédemment, nous 
organiserons en septembre 2022 (4-10) le 
prochain Chapitre provincial, comme nous 
l'avons fait la dernière fois, chez les Sœurs 
de Steyl-Tegelen. Bien que tout semble 
encore loin, le Conseil provincial a déjà 
commencé les préparations.             
Hans van Schijndel et Gérard Daix ont - 
malgré la période des vacances - déjà 
rédigé un « texte ‘martyr’ ».   
 
Les 8 thèmes proposés par le C.G.A. ont 
été réduits à 5 : 
 
1) notre charisme - la famille eymardienne - 
la collaboration avec les laïcs ; 

2) l'approfondissement de notre charisme 
dans la vie de chaque religieux et dans la 
vie de communauté - le don de soi ; 
3) la formation à tous les niveaux ; 
4) l'évolution des structures internationales – 
communications - l'utilisation des médias ; 
5) la distribution de nos biens, tant 
personnels que matériels. 
 
La prochaine tâche consistera à "habiller" 
ces 5 thèmes et en faire un document de 
base pour la Province. Vos suggestions et 
propositions sont, bien sûr, toujours les 
bienvenues ! 
 
Un peu plus proche de nous, il y a la retraite 
provinciale ; l'année dernière, elle n'a pas eu 
lieu à cause du virus. 
 
L'année prochaine, probablement non plus, 
en raison du Chapitre. Cette année est donc 
un must, à ne pas manquer !!! 
 
Je ne devrais probablement pas essayer de 
vous convaincre de l'importance et de la 
nécessité d'une retraite annuelle.  Au moins 
5 jours complets", c'est ce que demande la 
Règle de vie et les Statuts généraux. 
 
Les Statuts ainsi que le Droit canonique 
soulignent la nécessité de plusieurs jours de 
silence, de prière et de réflexion. 
 
Pour rappel : du lundi 20 septembre (11h) 
au Vendredi 24 septembre à nouveau chez 
les sœurs à Steyl-Tegelen. Mirjam Spruit et 
Tim Schilling (membres du personnel du 
C.P.S.) fourniront la "nourriture spirituelle". 
Veuillez-vous inscrire auprès de P. Fons 
Kuster avant le 12 septembre. N'attendez 
pas plus longtemps, faites-le aujourd'hui ! 
 
Que cette année de travail soit fascinante, 
inspirante et bénie pour nous tous ! 
 

VORWORT PROVINZIAL 
 

Liebe Mitbrüder! 
 
Mit meinen Wünschen zu einer 
wohltuenden, ruhigen, gesunden und 
sonnigen Ferienzeit hatte ich euch vor zwei 
Monaten verabschiedet. Nun sind wir bereits 
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wieder zwei Monate weiter und ich hoffe der 
Wunsch ist mehr oder weniger wahr 
geworden. Und dies trotz der bleibenden 
Gefahr von Covid19 und einschränkender 
Maßregeln. Als P.R. hoffen wir das das 
normale Leben wieder seinen Lauf nehmen 
kann, denn schon steht ein neues 
Arbeitsjahr vor der Tür, voller 
Herausforderungen und Aufträge. 
 

Ich berichtete beim letzten Mal einiges vom 
erweiterten Generalrat (EGR) in Form einer 
Videokonferenz. Die letzte Ausgabe 
Ensemble/Together N° 89 brachte dazu 
einen ausführlichen Bericht. 
 

Beim letzten Treffen des P.R. am 17 Juni 21 
zu Lommel wurde beratschlagt wie es nun 
mit den Empfehlungen des EGR 
weitergehen sollte. Das war seit September 
wieder das erste Mal vor Ort und hat sehr 
geholfen. 
 

Wie bereits eher mitgeteilt ist im September 
2022 (4-10) Provinzkapitel, wieder bei den 
Schwestern in Steyl-Tegelen. Das dauert 
noch etwas, doch ist der P.R. bei den 
Vorbereitungen. P. Hans van Schijndel und 
P. Gérard Daix haben schon einen 
vorläufigen Text verfasst. Die acht Themen 
des EGR werden in fünf Themen 
zusammengefasst: 
1. Das Charisma-die Eymardianische 
Familie- Zusammenarbeit mit Laien 
2. Vertiefung dieses Charismas im Leben 
der Religiosen und in den Gemeinschaften-
die Gabe unserer selbst; 
3. Weiterbildung auf allen Ebenen; 
4. Die Entwicklung internationaler 
Strukturen-Kommunikation-Gebrauch der 
Medien; 
5. Verteilung der Güter, personell und 
materiell.  
Hierzu soll ein Arbeitspapier für das 
kommende Provinzkapitel erstellt werden. 
Vorschläge hierzu sind jederzeit 
willkommen! 
 

Näher noch liegen uns die kommenden 
Exerzitien. Sie konnten wegen dem Virus 
das letzte Mal nicht stattfinden und im 
kommenden wegen dem Kapitel nicht. Also 
ist dieses Jahr ein Muss; ja nicht verpassen! 
Ich brauche euch ja nicht von der 

Wichtigkeit solcher Exerzitien zu sprechen?!  
Mindestens fünf volle Tage sagt die Regel! 
Zur Erinnerung: Vom Montag 20 September 
(11 Uhr) bis Freitag 24 September, wieder 
bei den Schwestern in Steyl Tegelen. 
Mirjam Spruit und Tim Schilling (beide 
C.P.S.) halten die Vorträge. Bitte 
einschreiben bei P. Fons Kuster bis zum 12. 
September. Nicht länger warten, heute noch 
erledigen! 
Möge das neue Arbeitsjahr spannend, 
inspirierend und gesegnet sein! 
  

Herzlichst Euer 
 

Für den Nachrichtenteil aus den 
Häusern: 
 
Nachdem nun die Impfungen gegen 
Covid19 deutschlandweit vorangekommen 
sind ist es gegenwärtig wieder möglich nach 
all den sog. Lockdownen Gottesdienste 
(teil-) öffentlich in Düren zu halten, wenn 
auch noch alle Hygienemaßnahmen 
eingehalten werden müssen. In unserer 
Kapelle sind somit endlich wieder 
Eucharistiefeiern mit Gemeinde möglich. Die 
Kappellengemeinde hat sich selbst auch 
sehr dafür eingesetzt. Die Gemeinschaft 
hofft, dass es jetzt dauerhaft so weiter 
gehen kann. 
 
Ein zweites sind die verheerenden 
Flutschäden durch die 
Überschwemmungskatastrophen vom Juli 
21 an Ahr, Erft und Rur. Kaum zu glauben, 
aber nur fünfzig Kilometer von uns 
(Erftstadt, Münstereifel) entfernt haben sie 
eingeschlagen, so dass es teilweise wie in 
verwüsteten Kriegsgebieten aussieht. 150 
Tote, vor allem an der Ahr! Düren wurde 
weniger betroffen. Trotzdem gab es auch 
hier nach dem Überlaufen (sic!) der 
Rurtalsperre Überschwemmungen entlang 
der Rur.    
 

PALAVRA DO PROVINCIAL 
 

Confrades, 
 

Há dois meses terminei a minha palavra 
com os votos de umas férias benéficas, 
pacíficas, saudáveis e ensolaradas. Espero 
que este voto se tenha tornado mais ou 
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menos realidade, apesar da contínua 
ameaça do covid-19 e das suas medidas 
restritivas. Nós, como Conselho Provincial, 
esperamos também, que a “vida normal” 
esteja em breve de volta, já que um novo 
ano de trabalho cheio de desafios e tarefas 
está prestes a começar. 
 

No número anterior contei algo sobre o 
andamento do Conselho Geral Ampliado, 
sob a forma de uma videoconferência. A 
última edição do Ensemble/Together, nr.89 
trouxe-nos um extenso relatório. 
 

Na reunião de 17 de Junho em Lommel, o 
Conselho Provincial reflectiu e interrogou-
se:  como avançar com as recomendações 
do Conselho Geral Ampliado. Depois de 
quase um ano encontramo-nos 
“fisicamente”. Foi uma grande alegria. 
 

Como já é do vosso  conhecimento, o 
próximo Capítulo Provincial terá lugar em 
Setembro de 2022(4-10) na casa das Irmãs 
de Steyl-Tegelen. Embora que tudo isso  
pareça ainda muito longe, o Conselho 
Provincial começou já com os preparativos. 
Os padres Hans van Schijndel e Gérard 
Daix – apesar a época das férias – já 
prepararam um  “texto rascunho”. Os oito 
temas propostos pelo C.G.A. foram 
reduzidos  a cinco: 
1. O  nosso carisma  - a família eymardiana 
– colaboração com os leigos 
2. Aprofundamento  do nosso carisma na 
vida de cada religioso e na cada 
comunidade – o dom de nós mesmos 
3. Formação a todos os níveis 
4. Evolução das estruturas internacionais – 
comunicação – utilização dos meios da 
comunicação; 
5. Partilha dos nossos bens, tanto em 
pesoas como em haveres. 
 

A tarefa seguinte será  elaborar destes 
temas um documento de trabalho para o 
Capítulo Provincial. Sugestões e propostas 
vossas são bem-vindas! 
 

Mais próximo está o nosso retiro  provincial. 
No ano passado foi cancelado devido ao 
vrus e no próximo ano provavelmente não 
terá lugar por causa do Capítulo. É 
obrigatório; não perca a oportunidade!  Não 

acho necessário tentar convencer-vos da 
importância e necessidade dum retiro anual; 
pelo menos  “5 dias completos”  como a 
Regra da Vida, os Estatutos Gerais e o 
Direito Canónico nos pedem, enfatizando a 
necessidade de alguns dias de descanso, 
silêncio , oração e reflexão. Recapitulando: 
da segunda feira 20 de Setembro(11.00 
horas)  a sexta feira 24 de Setembro, 
novamente na casa das Irmãs em Steyl-
Tegelen. Mirjam Spruit e Tim 
Schilling(membros efetivos do C.P.S.) irão 
fornecer o “alimento espiritual.”  Inscreva-se 
com Fons Kuster antes de 12 de Setembro. 
Não adiem, façam-o hoje! 
 
Que se torne um ano de trabalho, 
fascinante, inspirador e abençoado para 
todos nós! 
 

NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 

Aad van Ruiten, sss 
 

Op vrijdag 6 augustus 2021 hebben we in 
Amsterdam ons pater Eymardfeest gevierd, 
weliswaar met alle beperkingen kleinschalig. 
De z.g. Vrienden van pater Eymard waren 
uitgenodigd. Dit zijn naast de associés met 
belofte ook contacten via de Begijnhofkapel. 
Er waren 16 personen gekomen. Na de 
Eucharistieviering en aansluitend een 
broodje heeft Mgr. Jan van Burgsteden sss 
gesproken. Mgr. Jan had een tekst 
voorbereid van ex-generaal overste pater 
Fiorenzo Salvi sss. Het gaat over de 
Vernieuwde Eucharistische spiritualiteit wat 
ooit het thema werd van het Generaal 
Kapittel. Het geeft aandachtspunten voor de 
aggregatie die pater Eymard al in Lyon heeft 
opgezet. Zo behandelt pater Eymard onder 
andere principes voor het geestelijk leven. 
Pater Salvi beschrijft het heel goed en 
degelijk. Mgr. Jan wist het goed over te 
brengen met concrete voorbeelden. ‘De 
Liefde van Christus laat ons geen rust’, 
schrijft de apostel Paulus (2 Kor. 5,14). Dit 
vormde voor pater Eymard de basis voor 
alle inzet voor het Rijk Gods. Hij noemt dit 
het startpunt voor alle dienstbaarheid en de 
aanbidding. Met een aantal mooie reacties 
van de aanwezig danken we Mgr. Jan. 
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Van 3 tot 13 augustus 2021 kwam pater 
Eugène van Heijst in Amsterdam logeren. 
Dit bood ons de gelegenheid om samen met 
de associés van hem te horen hoe de 
ontwikkelingen zijn met de lekenverbanden 
in onze provincie en wereldwijd. Eugène 
heeft deelgenomen aan de Uitgebreide 
Generale Raad van 3 – 22 mei 2021 per 
zoomverbinding. Het werd een zeer degelijk 
verhaal. Het eindigde met een levendige 
uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen en 
mogelijkheden voor contacten met andere 
groepen. Eugène zelf heeft ook kennis 
kunnen maken met de groep associés van 
Amsterdam. Er was ook Mw. Joke Heemink 
uit Groenlo die zich associé op afstand 
noemt. Ze is daar zeer betrokken en 
apostolisch. Veel dank aan Eugène. 
 

Het 52e Internationaal Eucharistisch 
Congres vindt dit jaar plaats in Budapest, 
Hongarije, van 5 t/m 12 september 2021. 
Het is een jaar uitgesteld en gaat om:  

- Christus vieren in de Eucharistie.  

- Getuigenis geven in de wereld van 
Gods liefde in Jezus Christus die bij 
ons blijft. 

- Mensen samenbrengen rond het 
geheim van het geloof en eruit te 
leven om glorie aan God te brengen 
en redding van de zielen. 
 

Diana Janssen, associé en assistente van 
Mgr. Jan, zal eraan deelnemen. We vragen 
voor haar veel inspiratie. 
 

 

NIEUWS UIT AMSTERDAM 
 

Groeten van pater Pieter, sss en Alexander 
Martens 
 

Pieterpad/Fietserpad-Spirituele fietstocht 
Van maandag 26 juli tot en met maandag 2 
augustus zijn Alexander Martens, associé 
Amsterdam en ik, pater Pieter van Wijlick, 
het Pieterpad gaan fietsen. Voor fietsers 
heet dat het Fietserpad. Dat is ongeveer 
500 kilometer fietsen van de Sint 
Pietersberg in Maastricht (provincie 
Limburg) naar Pieterburen (provincie 
Groningen). Onze fietsroute liep van 
helemaal Zuid-Nederland, via Vlaanderen/ 
Lanaken en ook twee keer via Duitsland 
naar Noord-Nederland langs de Oostkant. 
 

 
Sint Pietersberg 

 

Onze dagen waren goed gevuld. Alexander 
had vier boeken bij zich om te lezen maar hij 
kwam niet verder dan enkele bladzijden van 
zijn eerste boek. Het waren ook dagen van 
gebed en ‘offertjes’. ’s Morgens om 7 uur 
opstaan. Ontbijten, de route bekijken en 
fietsen. Gemiddeld 60/70 km per dag en 
telkens ruim 1,5 uur fietsen en dan pauze, 
afhankelijk van het weer. Eten, onderweg 
plaatsen aandoen waar we even wilden zijn 
en aankomen op onze bed en breakfast 
(B&B), kijken voor een mogelijkheid van 
Eucharistieviering en dankzegging en 
slapen. Dat was meestal tegen 24u. 
 

Ik noem het een spirituele fietstocht want 
onderweg hebben we het nodige gebeden. 
Het morgen- en avondgebed, het Engel des 
Heren en de nodige rozenhoedjes. 
 

Na aankomst met de trein van Amsterdam 
in Maastricht betrokken we onze eerste 
B&B. We hadden daar een goede nachtrust. 
Na een goed ontbijt met bami soep, de 
eigenaars waren chinezen, gingen we naar 
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een kerk in de buurt. De reisstola was thuis 
blijven liggen en hiervoor werd de 
plaatselijke pastoor benaderd. Dat bleek tot 
onze verrassing Mgr. De Jong, de 
hulpbisschop van het bisdom Roermond, te 
zijn. Die wilde ons graag een stola uitlenen 
en heeft ons ook de reiszegen gegeven. Met 
de patroon van de kathedraal, de heilige 
Christoffel, heeft die zegen zeer goed 
geholpen. We hebben geen lekke band 
gehad en op de laatste dag was er één 
kapotte fietsspaak! 
 

Met dit goede begin zijn we onze tocht 
begonnen naar de Sint Pietersberg ons 
startpunt. Van hieruit zijn we via Lanaken, 
een fietspad in Vlaanderen (België) naar 
Thorn, het witte stadje in Limburg gefietst. 
Onderweg passeerden we de bedevaart-
plaats Heppeneert bij Maaseik.  
 

Na onze overnachting in Thorn hebben we 
daar in de Kapel ‘onder de linden’ tot Onze-
Lieve-Vrouw van Loreto gebeden en ook de 
litanie en een noveen voor Mgr. Smeets, de 
bisschop van bisdom Roermond, die ernstig 
ziek is. Tevens hebben we voor de 
Limburgers en andere getroffenen van de 
watersnood gebeden. In Baarlo, bij Venlo, 
zijn we nog bij de moeder van pater Pieter 
geweest. 
 

Daarna doorgegaan naar Broekhuizen bij 
Arcen waar we geslapen hebben. Vandaar 
de volgende dag door naar Kevelaer (D). 
Daar hebben we gebeden, voor alle 
intenties van de associés en ook voor 
roepingen, in de Sacramentskapel en bij de 
Genade Kapel. Bij de Kaarsenkapel hebben 
we kaarsjes gebrand voor alle zieke mensen 
waarover we onderweg hebben gehoord bij 
de overnachtingsplaatsen. 
 

 
Kevelaer 

Onze B&B was in Elten (D), bij Lobith in de 
buurt. Tevoren hebben we een offertje 
gebracht namelijk net de veerpont gemist, 
vlakbij ons doel en toen 20 km moeten 
omfietsen! De koffie/thee, vlaai en soep om 
22 uur maakte weer veel goed. 
 
De volgende dag fietsten we door naar 
Eibergen in Gelderland. Tevoren eerst nog 
de snelweg in Duitsland moeten trotseren 
waar het verkeer rakelings langs ons 
fietspad scheerde! We kwamen aan bij de 
B&B boerderij waar we gezellig verwelkomd 
werden door dieren in de wei: schapen, 
mekkerende jonge geiten en 2 grote (oude) 
honden en een kat. We sliepen hier op een 
paars geschilderde zolderkamer, echte 
boerengezelligheid met goed eten. 
De fietstocht ging verder naar Vasse in 
Overijssel. Een mooie plek maar een latere 
aankomst door het schuilen voor de regen. 
Na ons vertrek ook weer schuilen in een 
restaurant. Later hebben we geschuild in 
een groot bushokje in Duitsland en even 
later weer geschuild in een schuurtje van 
een boerderij. Weer een offertje! 
 

 
Zonder woorden 

 
Hierdoor was het donker op de camping in 
Schoonloo, Drenthe, waar we laat 
aankwamen met natte kleding en 
bepakking. We sliepen hier in een klein 
houten keetje waar we net met z’n tweeën in 
pasten. De volgende dag ging het verder 
richting Zuid-Laren, tussen Assen en 
Groningen. We lieten ons verleiden door de 
navigatie van Google Maps: 4 minuten 
korter. We zagen hierdoor de mooie Drentse 
Hei niet vanaf een verharde weg maar een 
modderige hobbelige zandweg! Offertje! 
Even later was Google de weg kwijt en 
kwamen we in een vicieuze cirkel terecht. 
Door de weg te vragen konden we die 
vicieuze cirkel doorbreken. Gelukkig! 
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Daarna doorfietsen want we wilden niet te 
laat op de trein stappen. In Haren, richting 
Groningen, even gestopt. Een goed recept 
tussendoor was: een kop warme soep, met 
een tosti of frites met een gehaktbal verder 
een cola, koffie of muntthee. Alexander en ik 
gingen verder. We bereikten Winsum en 
daarna nog 12 km, nog even doorbijten. 
Onderweg zagen we, tot grote vreugde van 
Alexander Martens, een weg genaamd het 
Martenspad! Het eerste het beste bord 
Pieterburen werd door ons gefotografeerd 
en toen snel terug. De trein genomen in 
station Baflo dat het dichtste bij was. In de 
trein gemopper van de conducteurs: te 
weinig ruimte in de trein en niet het goede 
fietskaartje. Voor deze keer zagen ze het 
door de vingers. Om 21.30u waren we terug 
in Amsterdam om daar nog een Eucharistie-
viering en warm eten te hebben. Spullen 
opruimen en naar bed want uitrusten tijdens 
deze week was niet helemaal gelukt. Wel 
heb ik een ontspannen fietstocht en 
geweldige tijd gehad met Alexander. Wij 
raakten hierdoor helemaal afgestemd op 
elkaar. De tocht was voor mij een 
sabbatsperiode, dit is zeker voor herhaling 
vatbaar. 
      

DU CÔTÉ DE LA SUISSE 
 

Alain Voisard, sss 
 

S’il venait à Marly-Fribourg ? 
 

Au repas du soir, je dis à RENÉ : « Aurais-tu 
une idée pour un mot dans SSS 
CONTACT ? » Dans la discussion, il me   
dit : « Si le Père EYMARD venait à Marly-
Fribourg ? Et je lui ai dit. « Pourquoi pas ? » 
 

Je revois ce Marly, il y a 40 ans, autour des 
3.400 habitants. Pour les célébrations 
dominicales entre le samedi soir et le 
dimanche soir, 8 messes entre les 2 
Eglises, dont une en allemand. Notre petite 
Eglise du Saint Sacrement accueille parfois 
4 mariages par samedi … 
Je vois Marly en 2021 avec plus de 8.000 
habitants. De nouveaux quartiers se 
développent et l’on prévoit 12.000 habitants 
en 2024. Des gens de tous pays et de 
toutes religions…mais…une seule messe 
en paroisse. Une fois ou l’autre, aucune 

messe…ce qui semble incompréhensible a 
beaucoup de paroissiens. Pour ce qui 
concerne les mariages…très souvent on 
pourrait réserver l’Eglise 15 jours avant et 
sans problème ! 
 

On oublie de plus en plus le chemin qui 
conduit à l’Eglise. 
 

Si le Père EYMARD venait maintenant à 
Marly ! 
 

Vous comprenez bien que ce que je dis de 
Marly reflète très bien ce qui se vit en 
beaucoup de lieux de notre Europe ! Marly 
n’est surtout pas unique ! 
 

Si le Père EYMARD venait maintenant à 
Marly, il pourrait se sentir très à l’aise en 
découvrant l’immense chantier qui l’attend 
pour donner toutes ses chances à l’Eglise   
qui marche vers un nouveau printemps, 
puisant dans la Parole de Dieu la force 
d’aller toujours en avant pour faire 
redécouvrir la présence d’un Dieu 
eucharistique au milieu de son peuple ! 
 

Si le Père EYMARD…non, il ne reviendra 
pas, il nous confie à nous cette mission.  
Qu’avons-nous réussi ? Ne disons pas que 
nous n’avons rien fait. Dans un avenir 
proche ou lointain, nos communautés SSS 
vont peut-être disparaître. Nous n’avons 
peut-être pas toujours travaillé comme le 
Père EYMARD aurait pu le faire. Mais nous 
étions là avec ces chrétiens. C’est eux qui 
nous le disent et qui nous le diront : « Chez 
vous, il fait bon vivre l’Eglise ! » C’est après 
notre départ que les chrétiens comprendront 
encore beaucoup mieux la chance qu’ils ont 
eue d’avoir vécu beaucoup d’années avec 
nous. 
Rendons grâce au quotidien pour ce que 
l’Esprit a pu réaliser à travers nous, petits 
serviteurs autour de l’Eucharistie.  
 

LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 

 
Guy Martinot, sj 
Olivier de Kerchove d'Ousselghem 
 

Commençons par de petites nouvelles : quel 
calme pendant les vacances, partis, les 
enfants ne jouent plus à l’extérieur les 
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enfants. Jusqu’à présent les petits voulaient 
imiter un grand qui suit des entrainements 
de football dans un club professionnel. 
Lukaku, Mbappe, Messi ce n’est plus un jeu 
mais la préparation à un vrai métier ! Pluie 
et soleil, les arbres et toute la verdure 
poussent et marquent le temps qui passe. 
Les repas barbecue rassemblent des 
groupes de familles : comme le disait un 
sage « La fête, c’est le travail de Dieu et un 
échantillon de ciel ! » 
Les messes sont presque toujours 
accompagnées de chants, rythmées par le 
djembé ou enchantées par le violon. Elles 
se terminent par la prière à Marie des 
enfants qui viennent devant en se tenant par 
la main. 
 

Ce n’était pas simple de suivre les règles 
changeantes pour le nombre de fidèles : 15 
à l’intérieur jusqu’à une centaine à 
l’extérieur. Par ce covid nous avons appris à 
nous tenir d’instinct à distance pour 
retrouver une autre proximité... A la place 
d’une accolade automatique pour échanger 
la paix, nous retrouvons un regard de 
tendresse. 
Mais surtout l’incertitude et la fragilité nous 
réapprennent à prier Dieu, toujours proche 
de nous. 

 

 
 

NEWS OF BRUSSELS – 
BEGUINAGE VIADUCT 
 
Let's start with little news: how calm during 
the holidays, the children no longer play 
outside. Until now, the little ones wanted to 
imitate an older one who attends football 
training at a professional club. Lukaku, 
Mbappe, Messi it's no longer a game but 
preparation for a real profession! Rain and 
sun, the trees and all the greenery grow and 
mark the passage of time. The barbecue 

meals bring together groups of families: as a 
wise man once said, "The feast is the work 
of God and a sample of heaven!"  
 

 
 
Masses are almost always accompanied by 
songs and punctuated by the djembe. They 
end with the prayer to Mary of the children 
who come in front, holding hands. 
 
It was not easy to follow the changing rules 
for the number of worshipers 10 inside to 
100 outside. Through this covid we have 
learned to instinctively keep a distance in 
order to find another closeness. Instead of 
an automatic hug to exchange peace by, we 
find a look of tenderness. 
But above all, uncertainty and fragility teach 
us again to pray to God, always close to us. 
 

NIEUWS VANUIT HET BRUSSELSE 
BEGIJNHOF 
 

Laten we beginnen met een klein nieuwtje: 
hoe rustig is het tijdens de vakantie, de 
kinderen spelen niet meer buiten. Tot nu toe 
wilden de kleintjes een oudere imiteren die 
voetbaltraining volgt bij een profclub. 
Lukaku, Mbappe, Messi het is niet langer 
een spel maar een voorbereiding op een 
echt beroep! Regen en zon, de bomen en al 
het groen groeien en markeren het 
verstrijken van de tijd. De 
barbecuemaaltijden brengen groepen 
gezinnen samen: zoals een wijs man ooit 
zei: "Het feest is het werk van God en een 
staaltje van de hemel!"  
Missen worden bijna altijd begeleid door 
liederen en onderbroken door de djembé. 
Ze eindigen met het gebed tot Maria van de 
kinderen die vooraan komen, hand in hand. 
 

Het was niet eenvoudig om de 
veranderende regels voor het aantal 
gelovigen 10 binnen naar 100 buiten te 
volgen. Door deze covid hebben we geleerd 
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om instinctief afstand te houden om een
andere nabijheid te vinden. In plaats van 
een automatische knuffel om vrede uit te 
wisselen, vinden we een blik van tederheid. 
Maar bovenal leren onzekerheid en 
kwetsbaarheid ons opnieuw om te bidden 
tot God, die ons altijd nabij is. 

 
NIEUWS UIT BRUSSEL 
 
Marie Claire   
 
La première ‘Soirée Eymardienne’ 
Le 18 juin le père Omer annonçait dans 
l’Eucharistie une ‘Année Eymardienne’ 
particulière en raison de la 210° année de la 
naissance du Père Eymard avec quelques 
activités, la mise en relief de la statue du 
Père Eymard dans la Chapelle, œuvre du 
Père Eymard d’un nos religieux autrefois, 
une armoire avec des écrits du Père 
Eymard et concernant le Père Eymard qui 
sont à la disposition et des dévotionalia, un 
porte cierges devant la relique du Père 
Eymard et la statue par Rodin. L’armoire 
contiendra aussi la dernière statue du Père 
Eymard avec les bras en offrande et une 
pierre de la première fondation à Bruxelles 
‘Salazar’ au centre-ville.  
 

 
 
L’organisation des soirées Eymardiennes. 
La première soirée a eu lieu le samedi 24 
juillet. Nous étions une douzaine de 
personnes qui à 16h30 étaient rassemblées 
dans la salle d’accueil « Fra Angelico ».  

 
 
Il-y-avait 2-3 personnes de l’Europe de l’Est, 
qui habitent maintenant à Bruxelles, une 
dame originaire d’Argentine, le pays du 
Pape François et qui avait habitée dans son 
voisinage, quelqu’un de la « Viale Europe » 
et moi du Béguinage et aussi 2 de la 
communauté religieuse du Saint Sacrament, 
Markus et Marco. Après un repas style 
« table espagnole » pour faire connaissance 
et mieux se connaître, autour d’un gâteau 
apporté par les participants, le père nous a 
raconté l’action pastorale et la dimension 
eucharistique du Père Eymard dans les 
paroisses de Chatte et de Monteynard, ou il 
a été nommé chaque fois à la fin juillet. Il 
était convaincu de l’importance, aussi pour 
les laïcs, de l’Eucharistie, cette force qui 
peut les pousser. Après quoi il y avait 
encore une demi-heure d’adoration dans la 
Chapelle avant que vers 20h00 tout le 
monde pouvait rentrer à la maison. Il y aura 
dorénavant tous les mois une soirée 
Eymardienne dans le même style. Nous 
reprendrons en octobre, après les 
vacances. 
 

NIEUWS UIT NIJMEGEN 
 
Piet Wouters, sss 
 

Het staat weer met grote letters op het 
prikbord: 20 augustus kopie sss-contactbrief 
inleveren. Het blijft ijzig stil rond dit bericht. 
Niemand hapt toe. Ondergetekende 
probeert er dan maar weer iets van te 
maken, maar in deze komkommertijd moet 
je niet al te veel verwachten. 
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Piet de Bruin, onze nestor, gaat voor 
controle van zijn geopereerde heup naar het 
ziekenhuis. De dokter is tevreden. Wel is hij 
nadien nog een paar dagen van streek 
geweest, want het verzorgend personeel 
had de medicijnen van zijn kamer gehaald. 
We weten dat, zoals de één op diesel loopt 
en een ander op alcohol, Piet zich op 
prednison voortbeweegt. Inmiddels is dat 
euvel verholpen, want hij laat zich dagelijks 
zien bij kerkdiensten en koffie/theepauzes. 
 

 
 
Frans van den Bosch is na een slappe 
periode weer uit het dal gekropen. Hij rookt 
als vanouds zijn sigaartje, zit dagelijks op 
het dakterras met een boekje in zijn hoekje 
en loopt, wel met wandelstok, zijn rondje 
door de tuin. 
 

Frans Weersink heeft het aan de longen en 
laat zich nauwelijks in het moederhuis zien. 
Hij schijnt ook moeilijkheden te hebben met 
eten en slikken.   
 

Henk Kuijs heeft zo ongeveer een 
weekabonnement op het ziekenhuis. Dat 
loopt hij in en uit. De ene keer controle van 
zijn heup, een andere keer foto’s maken, 
een andere keer bloedprikken, dan een 
MRI-scan en vervolgens weer terug voor 
een uitslag… Deze blijkt niet zo best te zijn. 
Er is kanker in zijn rugwervel geconstateerd.  
Nu is hij opgeroepen om foto’s te laten 
maken van zijn vitale organen, om te 
beginnen zijn maag. Dat gebeurt op dit 
ogenblik, terwijl ik dit artikel aan het vlechten 
ben. Daarnaast krijgt hij een paar keer per 
week bezoek van de thuiszorg en komt een 
fysiotherapeut hem vertellen hoe hij het best 
zijn bed in en uit kan, want de laatste 
nachten brengt hij in een stoel door. Dat bed 
blijft toch iedere keer voor velen een moeilijk 
meubelstuk: je kunt er niet in en je kunt er 
niet uit. 

Regelmatig zitten we aan de buis 
gekluisterd als demissionair premier Mark 
Rutte zijn persconferentie geeft. Na drie, 
vier keer kun je er geen touw meer aan 
vastknopen. Eerst dit niet, dan dat wel, 
tenzij…. Wel de Formule-1 race in 
Zandvoort, maar geen festivals. Eind juni 
werden de regels voor de kerkgang 
versoepeld. Dat leidde niet bepaald tot een 
grotere toeloop van mensen in onze Kerk, 
want daarvóór zaten we vaak al boven het 
maximum. Wel leidde het afschaffen van het 
mondkapje tot wat meer geroezemoes. Nu 
zijn we in afwachting van het weer invoeren 
van de volkszang, want het ‘opzeggen’ van 
een lied zoals dat nu in enkele diensten 
gebeurt, klinkt niet volgens sommigen. 
We wachten nu in spanning af wat hij half 
september gaat zeggen. Of dan alle 
maatregelen worden opgeheven......?????? 
 
Maandag 28 juni was een gedenkwaardige 
dag. We zaten met zijn allen ’s middags aan 
tafel te genieten van gebakken levertjes, 
toen we plotseling werden opgeschrikt door 
een vreemd gekraak. Wat bleek? Bij Fons 
was de kroon van een kies afgebroken. 
Gelukkig kon hij diezelfde middag nog bij de 
tandarts terecht en heeft hij weer een 
heerlijke smile op zijn 
gezicht. Enkele dagen later 
overkwam Henk Kuijs 
hetzelfde. Nu zul je vaak zien dat dergelijke 
dingen in het weekend gebeuren en dus 
moest hij er enkele dagen mee blijven 
rondlopen. 
 

Zondagmiddag 11 juli waren we voor een 
barbecue te gast bij onze kokkin Regina en 
Sjoerd, haar man, in Mook. Zij hebben ons 
een heerlijke middag bezorgd en het was, 
gelukkig, droog weer. Frans van den Bosch 
bleef thuis en zorgde ervoor dat de 
aanbidding om half vijf toch door kon gaan. 
 

Half juli kregen we te horen, dat de verkoop 
van het klooster in Kerkrade weer met 2 
maanden is uitgesteld. Men is vergeten een 
inspraakprocedure te houden, welke vereist 
is als een bestemmingsplan moet worden 
gewijzigd. Nu maar hopen op 1 november. 
 

Terwijl rond Luik, Valkenburg en Altenahr de 
mensen letterlijk tot aan hun knieën in het 
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water stonden, werden wij getroffen door 
een lekkage in de riolering. Vaklui werden 
opgeroepen om het euvel te verhelpen. 
Intussen zaten sommigen van ons wel met 
de ‘gebakken peren’. We hebben ook een 
schadeclaim ingediend, maar of we die 
vergoed krijgen is nog te bezien. 
  

Het feest van pater Eymard werd op 
bescheiden wijze gevierd dit wil zeggen 
zonder borrel met de parochianen, na afloop 
van de viering, waarin Fons voorging.  
Regina en Violetta, terug van vakantie, 
leverden ieder een eigen bijdrage. Regina 
met het bereiden van een smakelijk diner en 
Violetta met een extra gebakje bij de koffie. 
Jan van Mil en Piet de Bruin namen deel 
aan het feest. Frans Weersink moest helaas 
naar het ziekenhuis voor onderzoek van zijn 
longen.  
 
Het personeel is inmiddels teruggekeerd 
van vakantie en allen zijn tevreden over hun 
vakantieverblijf. Ook enkele confraters 
hebben een of meerdere dagen geroken 
aan ‘effen er tussen uit’. Anderen wachten 
nog op beter weer. Terwijl in verschillende 
delen van de wereld de mussen van het dak 
vallen en vele bossen in brand staan, wil het 
hier maar niet echt zomer worden. Onze 
binnentuin hoeven we nauwelijks te 
sproeien en sommigen hebben het vest 
meer aan dan uit. Nee, Pater provinciaal, u 
hoeft dit jaar echt niet te schrijven ‘het is 
weer voorbij, die mooie zomer…’, want die 
hebben we niet gehad. Alleen op de 
kalender. Dat wel. 
 

En wat hebben we kunnen genieten van de 
Olympische Spelen. We zijn getuigen 
geweest van grote daden. Een Sifan 
Hassan die maar liefst twee gouden 
medailles haalde op de 5 en 10 km en 
tijdens de 1500 m viel, opstond en iedereen 
voorbijliep alsof er niets gebeurd was. De 
Belgische hockeyers, die eens onze trainers 
en speelwijze hadden ingevoerd, nu ons er 
daarmee om de oren sloegen. De BMXer, 
Niek Kimmann die een official overhoop 
reed, een knieblessure opliep en enkele 
dagen later toch goud pakte. En last but not 
least Abdi Nageeye, die op de marathon zijn 
Belgische vriend en maatje Bashir Abdi vlak 
voor de meet met drukke arm gebaren ‘friet 

daar, friet daar’ aanspoorde om met hem 
het podium te halen. 

 
Het ‘gele hesje’ uit Parijs was ook weer een 
week in de keizer Karel stad. Met zijn 
bezoek aan allerlei heiligenhuisjes deed hij 
alle moeite ons aan corona te helpen, maar 
slaagde er, tot op heden, nog niet in. Met al 
die vaccins immers hebben wij een duchtig 
pantser om ons heen gebouwd. 
 

Verjaardagen worden niet, (Theo Ewals en 
Frans Weersink) of in besloten kring (Alois) 
zoals op de pastorie in Groesbeek, gevierd. 
Toch werd Theo aangenaam verrast met 
een taart van Violetta, onze 
interieurverzorgster. En daar mochten wij 
allen van meegenieten.  
  

Theo Ewals kreeg op 19 juli bericht dat die 
middag zijn schoonzus Nellie plotseling was 
overleden. Zij was 85 jaar oud. Moge zij 
rusten in vrede. 
  
We gaan ons langzamerhand weer 
opmaken voor de jaarlijkse retraite en we 
bevinden ons in goed gezelschap, want 
Mirjam en Tim van het CPS gaan die leiden. 
Alle deelnemers bij deze, veel devotie 
toegewenst. 
 

NIEUWS UIT KAMEROEN 
 

Jef Willems, sss 
 

Ik heb deze voormiddag doorgebracht 
achter het videoscherm om deel te nemen 
aan de vergadering van onze 4 
kloostergemeenschappen in Congo-
Brazzaville en 2 hier in Kameroen. Je ziet, 
zelfs in Afrika staat de vooruitgang niet stil 
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en zeker niet wat betreft de moderne 
communicatiemiddelen. Als je te voet door 
de wijken wandelt, heeft minstens de helft 
van de mensen die je ontmoet de telefoon in 
aanslag en zelfs op de moto.                              
Enkele dagen geleden waren wij paters, 
uitgenodigd op een feest en daar wachtte 
ons een echte verrassing, toch wel een 
aangename. We werden uitgenodigd door 
een vrouw die we praktisch iedere dag 
aantreffen in de mis. Ze was juist weduwe 
sinds een jaar en de verjaardag van het 
sterven van haar man werd met luister 
gevierd. Het begon met de mis in de 
binnenkoer voor het huis van de weduwe.  
Zij zat recht voor ons, zonder hoofddeksel 
en kaalgeschoren hoofd, dus echt als een 
oude vrouw. Gedurende de zang van de 
Kyrie zagen we haar naar binnen gaan, om 
even later, bij het begin van de Gloria terug 
haar plaats in te nemen. Maar, ik kon mijn 
ogen niet geloven: was zij dat echt?  
Gekleed als een jong meisje, met een mooi 
lang wit kleed en een haardos, een pruik 
natuurlijk en dansend op het ritme van de 
Gloria. Het was zogezegd het einde van 
haar weduwe-zijn, terwijl ze in feite toch 
alleen verder moet zonder een andere man. 
                                                                                            
Voor het ogenblik hebben we werken 
ondernomen van vergroting van onze 
huidige kapel. Ze wordt aldus tweemaal 
groter. Dat is natuurlijk de oplossing van het 
ogenblik want de bouw van een nieuwe 
grote kerk op de grond die we gekocht 
hebben, dat is nog niet voor morgen. Nu 
heeft wel juist tegenover onze kerk een 
protestantse sekte een gebedstempel 
geopend onder de noemer: “Eglise de la 
Solution” (Kerk van de oplossing). Dat is wel 
een heel aantrekkelijke benaming. Men mag 
lichamelijk en geestelijk zieke mensen 
brengen en die worden genezen. Dat staat 
tenminste op hun uithangbord naast de 
ingang. Ze maken in alle geval heel wat 
meer lawaai dan wij en het is erg storend als 
we tegelijkertijd in gebed zijn. Sommigen 
beweren dat ze een strategische plaats 
hebben gekozen voor hun tempel om de 
katholieken wat in te tomen. 
                                                                                                                  
Enkele weken geleden riep de bisschop een 
vergadering bijeen van priesters en zusters 

om na te gaan wat men kon doen voor de 
veiligheid. Vooral verschillende 
zusterkloosters voelden zich bedreigd door 
bendes. Gelukkig kan ik daar niet van 
meespreken want ik heb me nergens in 
Afrika zo veilig gevoeld als hier.  
                                                                                                                           
Onlangs zag ik een man, gezeten voor zijn 
huis. Hij nodigde me uit om naast hem 
plaats te nemen. Hij toonde me een flesje: 
‘whisky de Cacao’ stond erop. Hij liet me 
proeven en hm… niet slecht. Het wordt 
geproduceerd in Kameroen. Zoals elders in 
Afrika wordt hier ook veel het vocht van 
palmbomen gedronken en dat is ook 
alcoholisch, vooral als het enkele dagen 
heeft gestaan. Om eraan te geraken, klimt 
men naar de top van de palmboom, maakt 
er een inkerving en hangt er een kalebas 
onder om het vocht op te vangen. 
 

We wonen wel in een mooi groot nieuw huis 
maar dat garandeert niet noodzakelijk een 
zeker gemak. De schrijnwerker heeft het 
schurend lawaai van de deuren aanzienlijk 
verminderd maar er is een ander probleem. 
Rond de gesloten deuren zijn er zulke 
spleten zodat de muggen praktisch vrije 
toegang hebben en dat is natuurlijk geen 
aangenaam gezelschap. Ik heb er toch wat 
op gevonden. Met karton heb ik alles netjes 
toegeplakt zodat er geen mug meer door 
geraakt en dat is nu heerlijk slapen, zonder 
regelmatig gewekt te worden door het 
gezoem van een mug.  
 

 
                                                                                        
In mijn vorig schrijven vertelde ik reeds over 
de kleur- en klankrijke straatbeelden van 
allerhande rondtrekkende verkopers. Ik 
moet er nog een andere categorie aan 
toevoegen: dat zijn mannen met een ganse 
stapel stoffen, vrij op hun hoofd, zonder 
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enige band en de handen komen er ook niet 
aan te pas. Het is alsof ze erop geplakt zijn. 
                                                                        
Nu het vakantie is, is het natuurlijk heel wat 
drukker in de wijken met de spelende en 
roepende kinderen. Gezien er hier massa’s 
moto’s rondrijden, kan je wel voorstellen 
hoeveel afgedankte banden op de vuilhopen 
belanden. Maar voor de kinderen is dit wel 
een gegeerd speelgoed. Zoals wij vroeger, 
toen we klein waren, ons amuseerden met 
een afgedankte fietsenvelg die we voor ons 
op lieten rollen, aangedreven door een 
stokje. Zo doen de kinderen dat hier met 
een motoband, maar dan, in plaats van een 
stokje gebruiken ze een platgedrukte 
plastieken fles die de ronde vorm aanneemt 
van de band.   
 

Volgende week trek ik voor een week naar 
rustiger oorden voor mijn retraite. Ja, dat 
moet ook af en toe gebeuren om ons 
dagelijks bezig zijn wat van op afstand te 
bekijken.  
                                                                                                          
Om te eindigen zend ik jullie mijn beste 
groeten en aan de jeugd een aangenaam 
verlof. 
 

NOUVELLES AU MOZAMBIQUE 

Père Félix Florindo Tupasso, sss 
 

Le premier août deux mille vingt et un à 
seize heures, une chapelle prenant le nom : 
« Chapelle Saint Pierre Julien Eymard » des 
prêtres sacramentins a été inaugurée dans 
le quartier Km15 Matola Gare (NKHOBE). 

 

 
 

 
 

Cette chapelle est située dans les locaux de 
la future communauté SSS au Mozambique. 

A cette cérémonie étaient : le M. Francisco 
Chimoio, archevêque métropolitain de 
l'archidiocèse de Maputo, présidant de la 
cérémonie et tous les sacrementins de 
Maputo. 

Parmi les sacrementins se trouvaient : le 
Père Agostinho Maholele Conseiller 
Général ; le Père Geraldo Uaiare, Supérieur 
des sacrementins au Mozambique et 
d'autres Pères SSS. 
Les séminaristes sacramentins du foyer 
Saint Pierre Julien Eymard ont également 
participé à la cérémonie. Ce fut une très 
belle et agréable journée de voir naître une 
autre chapelle sacramentine pour louer le 
Seigneur présent dans le Sacrement. Très 
Saint Sacrement. 
 

Rappelons que le choix de ce jour était une 
stratégie, car le 1er août est la date de la 
mort de notre Saint Fondateur Saint Pierre 
Julião Eymard et la chapelle prend sa 
relique.   
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Sacristie 

 
MINI-BEDEVAART NAAR LA MURE 
 
Ellen Kleinpenning 
 

Pater Omer Termote had een grote 
bedevaart voorzien vanuit Brussel naar La 
Mure, van 26 juli t/m 3 augustus en mij 
meegevraagd. Omdat nog niet alle 
deelnemers gevaccineerd waren tegen het 
coronavirus en zowel Nederland als Brussel 
op dat moment zone rood waren, was er 
echter weinig animo in de groep om 
daadwerkelijk naar Frankrijk te reizen. 
Daarom werd besloten om de grote 
bedevaart op te schorten, maar wel zelf een 
paar dagen te gaan. We waren beiden 
gevaccineerd en met de controles zou het 
best meevallen. Dus vertrokken we 
donderdag 29 juli met zijn tweeën richting 
La Mure om het feest van pater Eymard te 
gaan vieren.  
 

Saint Romans 
Na in Colombier-Saugnieu te hebben 
overnacht, reden we vrijdag naar Saint-
Romans om daar ‘de rots van contemplatie’, 
‘de mystieke rots’ zoals pater Eymard deze 
Calvarieberg noemt, te bezoeken. We zijn er 
een moment stil geweest en hebben er 
gebeden. Kijkend over de notenbomen en 

de heuvels naar de bergen van de Vercors, 
realiseerde ik me voor het eerst dat pater 
Eymard ondanks dat hij op deze Rots zo’n 
bijzondere ervaring heeft gehad en daar in 
de laatste jaren van zijn leven meermaals 
over schrijft, er al die jaren niet meer terug is 
geweest. Dit in tegensteling tot Notre Dame 
du Laus waar hij steeds opnieuw 
terugkwam. Even was ik verbaasd met deze 
ontdekking, maar al snel realiseerde ik me 
dat het logisch is. Le Laus is zijn geestelijk 
thuis en daar is hij, zoals hij zelf schrijft, 
religieus geworden. Het is Onze-Lieve-
Vrouw van Le Laus die hij na het sterven 
van zijn biologische moeder tot zijn moeder 
heeft genomen en die hem gebracht heeft 
bij Onze-Lieve-Heer in het heilig Sacrament. 
Naar Le Laus gaan is voor hem als naar 
huis gaan, thuiskomen… meer nog dan bij 
zijn zussen in La Mure. Saint Romans 
daarentegen is de plaats van bekering. Hier 
is hij een nieuwe weg ingeslagen, hier hoeft 
hij niet meer terug te komen. De ervaring en 
de herinnering aan die onvergetelijk vreugde 
van dat moment op de Rots met haar 
kapelletje en prachtige uitzicht, is voldoende 
om voort te gaan op de ingeslagen weg… 
 

 
 

La Salette 
Na een kort bezoek aan Chatte en Notre 
Dame de L’Osier, reden we door de 
prachtige Gorges de la Bourne via La Mure 
naar het heiligdom van Notre Dame de la 
Salette. Hier wilden we voorafgaand aan de 
feestelijkheden zijn, alsook een bezoek 
brengen aan Notre Dame du Laus. Pater 
Eymard was immers, toen hij eind juli 1868 
doodziek arriveerde in La Mure, onderweg 
naar Le Laus om daar uit te rusten. We 
weten het niet, maar de kans is groot dat hij 
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op de heen- of terugreis ook La Salette 
wilde aan doen. In ieder geval is bekend dat 
frater Tesnière op 30 juli met de zegen van 
Eymard naar La Salette was vertrokken om 
daar voor zijn genezing te bidden.  
 

 
 

Op die dag, 30 juli namen wij in La Salette 
deel aan de lichtprocessie. In de basiliek 
zongen we een mooi lied (‘La première en 
chemin’) met als refrein ‘Marche avec nous 
Marie, sur nos chemins de foi, ils sont 
chemins vers Dieu’, om daarna al biddend 
de Kerk uit en de Mont Garges op te gaan. 
Het kruis voorop, vervolgens het beeld van 
Maria van La Salette en dan honderd, 
honderdvijftig of misschien wel tweehonderd 
gelovigen…om uit te komen bij het beeld 
van de verschijning op het plein voor de 
basiliek. Daar werd het ‘Angelus de la 
Salette’ ingezet. Bij de woorden ‘A notre 
mort, Vierge, priez pour nous’ hieven we 
telkens onze kaarsen op. Ik was in gedachte 
bij het sterven van pater Eymard en bij frater 
Tesnière, mijn gebed was echter vooral 
bestemd voor al die mensen uit Nederland 
en België met wie we in de afgelopen 
decennia hier zijn geweest… velen daarvan 
zijn al gestorven, velen bewaarden of 
bewaren nog steeds goede herinneringen 
aan La Salette en de plaatsen van Eymard. 
 

Le Laus 
De volgende dag bezochten we Le Laus. 
Pater Omer is hier dikwijls voor meerdere 
dagen geweest. Ik ben er ook enkele keren 
geweest en heb toen het huisje van de 
zienares, Benoîte Rencurel bezocht en de 
Kerk met de kapel van de Bon-Rencontre. 
Deze keer was er gelegenheid om het 
heiligdom verder te verkennen. Pater Omer 
nam me mee naar Pindreau, de plaats waar 
Benoîte van Maria de opdracht kreeg het 
kleine kapelletje van de Le Laus te 
herstellen, alsook naar de kapel van het 
Kostbaar Bloed. Ik vergelijk de boodschap 
van Maria hier aan Benoîte en de 
boodschap die Mélanie en Maximim van 
haar ontvingen in La Salette. Haar 

verschijning is weliswaar anders, maar haar 
boodschap is eender: ze roept op tot 
bekering. In gedachte keer ik terug naar 
mijn mijmering op de Rots van Saint-
Romans om te concluderen dat de 
betekenis van de twee plaatsen, Le Laus en 
Saint Romans, in het leven van Eymard toch 
weer niet zo verschillend zijn. Hier, bij Onze 
Lieve Vrouw van Le Laus heeft hij ook een 
bekering beleefd, zijn eerste. Als kind stond 
hij voor het grote dilemma om de wil van zijn 
vader te volgen of gehoor geven aan zijn 
roeping…. Hij maakte de keuze voor God en 
slaat een nieuwe weg in.  
Weer terug in La Salette, namen we 
opnieuw deel aan de lichtprocessie. Deze 
verliep geheel anders dan de avond ervoor. 
De mist was zo dicht dat we niet naar buiten 
konden trekken, maar mijn gedachten en 
mijn gebed waren ook anders. Deze keer 
overwoog ik de aanwezigheid van Maria en 
de weerklank van haar oproep tot bekering 
in mijn leven. En deze keer waren vooral de 
woorden ‘Mère de Dieu protégez notre vie’ 
uit Angelus mijn gebed.  
 

 
Kerk La Mure 
 

La Mure 
Voordat we de volgende morgen afdaalden 
naar La Mure, het was immers zondag 1 
augustus en dus feest ter ere van pater 
Eymard, lag er ‘voor ons’ een aardigheidje 
beneden in de hal bij de receptie. 
Vrijdagmiddag had ik het al zien liggen, 
tussen folders over het heiligdom, een 
uitgave van de revue Mémoire d’Obiou’ met 
op de voorzijde een oude foto van chapel 
Eymard, maar nu nam ik snel de tijd om het 
blad door te bladeren en deed een aardige 
ontdekking. Er stond een interessant artikel 
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in over de kerken van La Mure, over bouw 
en afbraak, behoud en restauraties, maar 
ook over een schildering op de muur van het 
priesterkoor in chapel Eymard. Boven het 
altaar, dat nu in het noordertransept bij de 
doopvont staat, was in 1954 een schildering 
aangebracht van Onze-Lieve-Vrouw van het 
heilig Sacrament. Een foto van de 
schildering toont Maria gesierd met de 
attributen van La Salette (kroontje, hamer 
en nijptang) en in haar handen een 
monstrans met het heilig Sacrament. Helaas 
is de schildering, vanwege de nieuwe 
bepalingen van het Tweede Vaticaans 
Concilie voor inrichting en decoratie van 
kerken, verdwenen onder de witkalk, maar 
toch aardig om pater Omer eens iets nieuws 
te kunnen vertellen. 
 
Ik wil graag pater Omer bedanken voor zijn 
gezelschap, de inspiratie en gezelligheid, de 
communiteiten van Brussel en Colombier 
voor het gastvrije ontvangst en vooral allen 
die aanwezig waren in La Mure en die van 
het samenzijn ter ere van pater Eymard een 
echt familiefeest hebben gemaakt. Heel 
hartelijk bedankt ! 
 
PÈLERINAGE AU PETIT LOURDES  
 
Mme. Géorgine Mpili-Mbembé  
 
Nous étions au nombre de 7 personnes le 7 
août. Le pèlerinage était organisé par le 
père Omer de l’église du Saint Sacrement 
de Bruxelles. Nous avons pris la route de 
Bassenge aux environs de 9h45 avec 
Céline, Géorgine, Marcus, Nicolas, François 
et Josué et nous sommes arrivés vers 
11h45 à Bassenge. 
 

 

Nous avons été accueilli par Mr. le curé 
Lucien, qui nous a raconté l’histoire de sa 
vocation, ainsi que de la vie de la paroisse 
et de la Grotte de Lourdes, et aussi l’histoire 
de ses deux ânes. Père Omer lui a remis 
comme cadeau une biographie du Père 
Eymard en un petite livre « Prier Quinze 
jours avec le Père Eymard ». Ensuite il nous 
a conduit à la chapelle que les donateurs et 
bénévoles avaient construit à côté de la 
Grotte. Nous y avons tenu une demi-heure 
d’adoration avec exposition et 
accompagnée par des paroles de Saint 
Pierre Eymard. Après nous avons visité 
l’habitation sobre ou vit le curé Lucien et ses 
deux ânes.  
 

 
 
Puis nous avons pris notre casse-croute sur 
les bancs devant la grotte. Au moment de la 
récitation du rosaire, Céline et moi sommes 
restés devant la grotte, tandis que les autres 
étaient montés à la colline par le chemin des 
chapelles du rosaire. Bien que séparés nous 
avons terminé le rosaire presque au même 
moment. L’étape suivante était la visite à la 
Basilique Saint Martin à Liège ou il y a lieu 
pour la première fois dans l’histoire la 
procession du Saint Sacrement. 
Malheureusement la Basilique n’était pas 
ouverte. Après une pause nous nous 
sommes dirigées vers le sanctuaire de Saint 
Julienne de Mont Cornillon qui a été 
l’inspiratrice de la Fête du Saint Sacrement. 
Le monastère des Carmélites a été repris 
par un groupe d’une douzaine de Clarisses, 
venant de Burundi. A 18h l’évêque émérite 
de Liège a célébré la messe avec beaucoup 
de prêtres, dont le père Omer. Durant la 
messe à l’offertoire les sœurs ont chanté un 
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beau chant en Burundais. A la fin de la 
messe il y a eu une courte adoration et la 
bénédiction avec le Saint Sacrement par 
l’évêque. Nous nous sommes retrouvés au 
monastère à un cocktail offert à cette 
occasion et certains ont pu visiter le 
béguinage ancien. Et enfin nous sommes 
rentrés à Bruxelles sous une pluie battante 
et pris adieu à la Place de Luxembourg, 
quelque 100 mètres de notre église. Une 
journée à ne pas oublier.  
 

SÉJOUR FRAT EUCHARISTIQUE  
À GRILLON 

 
Denise Cardenti 
 

Du 5 au 10 juillet 2021 
Chez Anne-Marie et Gérard Ferrier 

84600 Grillon 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 
 

Pour la troisième année, du Lundi 5 au 
Samedi 10 Juillet, notre Frat eucharistique a 
pris un temps de vacances à Grillon, dans 
l’enclave des Papes, un bout de terre du 
Vaucluse, enclavé dans la Drôme 
provençale. Du soleil, de la détente et du 
partage spirituel et convivial sont au rendez-
vous. 
 

 
 

Chez Anne-Marie et Gérard, nous étions 
neuf personnes, P. Patrick et P. Eugène, 
tous deux pères du Saint Sacrement, Edith 
et Jean-Claude venus de Grenoble, Michelle 
de Brest et Gaby et moi-même de Décines. 
Comme les années précédentes, chacun 
participe à la préparation des repas. Il 
semble important d’acheter des produits 
locaux. 
 

 
 
Chaque jour est vécu selon un programme 
bien équilibré : 
 
Lundi 5 Juillet :  
Chacun est arrivé au cours de l’après-midi. 
Le P. Patrick a introduit notre séjour, a 
célébré l’Eucharistie, avant le repas du soir. 
 
Mardi 6 Juillet :  
Petit déjeuner suivi des Laudes. 
Partage sur la Méditation n° 22 du livre  
Un ange à Paris d’Eugène Van Heijst :   
Qu’est-ce que la vérité ? 
Repas et temps de repos. 
Visite et visite de Saint-Paul trois Châteaux, 
sa cathédrale et son musée de la truffe. 
Eucharistie, avant le repas du soir. 
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Mercredi 7 Juillet : 
Petit déjeuner suivi des Laudes. 
Partage sur le livre d’Alain Durand, 
dominicain, Dieu une passion, chapitre 1 : 
Dieu agit-il dans ma vie ? 
Repas et Visite du musée de la Soie à 
Taulignan, de la coopérative des huiles 
d’olive à Nyons et du Domaine de Bramarel, 
pépinière de truffes. 
Eucharistie, avant le repas du soir. 
 

 
 
Jeudi 8 Juillet :  
Petit déjeuner suivi des Laudes. 
Partage sur la Méditation n° 33 du livre  
Un ange à Paris d’Eugène Van Heijst :  
Être des témoins véritables. 
Repas et Visite du Château de Simiane à 
Valréas, puis de la chapelle des pénitents 
blancs. 
Visite chez un producteur de fruits et 
légumes à Grillon. 
Eucharistie, avant le repas du soir. 
 

 
 

Vendredi 9 Juillet :  
Petit déjeuner Ardèche suivi des Laudes. 
Départ d’Edith et Jean-Claude. 
Partage sur le chapitre 9 du livre de Mgr. 
Pierre Claverie : Présence réelle et 
Adoration 
Nous accompagnons ensuite le P. Eugène à 
la gare de Montélimar où il doit prendre un 
TGV pour Paris après avoir partagé le repas 
dans un petit restaurant situé dans un parc 
en face de la gare. 
Visite de la cathédrale de Viviers 
Adoration avant le repas du soir. 
 

Samedi 10 Juillet :  
Petit déjeuner suivi des Laudes. 
Départ de Michelle. 
Repas et départ du P. Patrick, et de Denise 
et Gaby. 
Chacun est reparti en gardant dans son 
cœur le fruit de nos partages spirituels, avec 
la Fraternité dans nos pensées, en 
particulier pour ceux qui n’ont pas pu venir.  
Nous espérons que l’an prochain, nous 
pourrons organiser un séjour, avec d’autres 
membres de nos Frats du Saint-Sacrement. 
 

NIEUWS VAN HET I.C.E.W. 
 

Zou het kunnen zijn… 
Dat na de chaos en strijd van deze tijd, 
een nieuwe wereld wordt geboren. 
Dat na de angst en onzekerheid, 
de liefde en waardering voor elkaar  
en de aarde terugkeert. 
 

Zou het kunnen zijn… 
Dat het zo moet zijn, 
opdat de liefde wederkeert. 
 

Eindelijk! Nu er weer versoepelingen in 
aantocht zijn, zijn we blij dat we onze 
abonnees weer kunnen uitnodigen om deel 
te nemen aan onze gebedsnamiddagen. 
Deze namiddag bestaat uit een welkom, 
gebed en conferentie gevolgd door een 
gezellig samenzijn met koffie en een koekje 
en we eindigen met een Aanbidding in de 
Kerk of Kapel. 
 

De conferentie wordt gegeven door E.P. 
Wim van Meijgaarden, na een onderbreking 
is hij weer van de partij. Hopelijk mogen we 
veel mensen verwelkomen! 

*** 
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Zoals jullie gelezen hebben in Opbouw 
hebben wij een interview gegeven aan Henri 
Van rooij over onze bedevaart naar 
Banneux op sacramentsdag. Wij vonden dit 
een zeer fijne ervaring maar bovenal hopen 
we dat we op donderdag 16 juni 2022 met 
heel veel leden en sympathisanten kunnen 
gaan! Het draaiboek is klaar en de 
voorganger en het koor hebben alvast 
bevestigd! We houden jullie op de hoogte! 
 

 
Nieuws van het Centrum voor 

Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen (NL)  

 

Magazine over Henri Nouwen 

Medio augustus 2021 is er een magazine 

verschenen over het leven, het werk en de 

boodschap van de Nederlandse priester Henri 

Nouwen. Dit ter gelegenheid van zijn 25e 

sterfdag. Nouwen schreef spirituele boeken, 

waarvan er een groot aantal zijn vertaald in het 

Engels en andere talen. Bij hem stond de 

geloofservaring centraal.  

Stafmedewerker Tim Schilling schreef een 

artikel voor het magazine over de eucharistische 

spiritualiteit van Nouwen. Het is een heel 

mooi, boeiend magazine geworden van 100 

pagina´s!  

 

 
 

U kunt het magazine bestellen via uitgeverij 

Adveniat en uitgeverij Halewijn. 

 

Retraite van 20 t/m 24 september 2021 in 

Steyl 

Zoals u misschien vernomen hebt, zijn wij – Tim 

Schilling en Mirjam Spruit van het CPS – 

gevraagd om de inleidingen te verzorgen van de 

retraite in september in Steyl. 

“Groeien in geloof”: dat willen we doen aan de 

hand van meditaties en het delen van onze 

(persoonlijke) ervaringen bij de korte 

hoofdstukjes van de brief van paus Franciscus 

over de heilige Jozef. Ik denk dat velen van ons 

zich in Jozef zullen herkennen: we zijn geen 

bekende BN-er (of BB-er), we zijn dienstbaar op 

de achtergrond en vragen ons soms af wat wij 

(nog) kunnen bijdragen aan de gemeenschap of 

aan de kerk. We hopen u te zien bij de retraite! 

 

 
 

Dagen ter bezinning en verdieping voor 

pastoraal werkenden  

van 26 t/m 30 oktober 2021 in Thorn 

Het thema van deze dagen is “Groeien in 

persoonlijk leiderschap.” De dagen beginnen met 

een stille dag op woensdag 27 oktober met Mgr. 

Liesen. Het CPS organiseert deze dagen. Maakt 

u mogelijk geïnteresseerde pastores hierop 

attent? Voor meer info: 

www.parochiespiritualiteit.org 

 

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/

