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WOORD VAN DE PROVINCIAAL 
 

Maurits Gijsbrechts, sss 

 
Medebroeders, 
 
Laten we ons deze keer verheugen over het 
goede nieuws dat ik te melden heb, 
dankbaar voor enkele positieve en 
hoopvolle gebeurtenissen binnen onze 
Provincie. 
 
Op 8 september hebben onze 6 novicen in 
Sénégal hun eerst kloostergeloften  

 
 
afgelegd. De weg is weliswaar nog erg lang, 
maar dit is toch een belangrijke stap op weg 
naar het religieuze-sacramentijnse leven.  
Parabens! Vanuit Sénégal zijn onze zes 
medebroeders in het vliegtuig gestapt 
richting Kinshasa, waar ze hun studies 
zullen verderzetten. Frater Laurindo, die er 
reeds studeerde, laat ons weten dat de 
aanpassing zonder veel problemen is 
verlopen. Samen met Frater Emilio Mossa, 
die in Sri Lanka studeert, is deze groep 
jonge religieuzen een optie op de toekomst 
van de Congregatie in Mozambique. We 
wensen onze jonge medebroeders veel 
succes toe, goede moed en doorzettings-
vermogen! 
 
Een tweede tot dankbaarheid stemmende 
gebeurtenis was de provinciale retraite in 
Steyl-Tegelen. 16 S.S.S.’ers werden er 
gedurende enkele dagen begeleid door 
Mirjam en Tim, stafmedewerkers van het 
C.P.S. Onze vooringenomen twijfel of Sint 
Jozef nu wel een goed idee was voor een 
retraite, werd al heel snel weggenomen. De 
Apostolische Brief ‘Patris Corde – Met het 
hart van een vader’ van Paus Franciscus 
was de rode draad doorheen de 8 
inleidingen. Het werd voor de meesten 
onder ons een ware ontdekking. Wie had 
trouwens die Apostolische Brief al wel 
gelezen? Uit de evaluatie achteraf bleek dat 
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alle deel-
nemers 
uitermate 
tevreden 
waren over 
de inlei-
dingen, 
zowel wat 
de inhoud 
als de 
presentatie 
betreft. De 
vragen die 
we na elke 
inleiding ter 
overdenking 
en ter 

bezinning meekregen, waren erg 
confronterend en toepasselijk op ons 
dagelijks kloosterleven. Daarenboven 
mogen we niet vergeten dat het voor Mirjam 
en Tim de eerste keer was dat ze 
bezinningsdagen begeleidden voor een 
“klerikaal publiek”. We waren het er allemaal 
over eens dat ze dat schitterend gedaan 
hebben. Nogmaals onze dankbaarheid en 
waardering. Wellicht worden de inleidingen 
nog gepubliceerd. 
 
Als alle goede dingen minstens uit drie 
bestaan, dan wordt dit inderdaad bevestigd 
door de professie van Jim Schilder, op 
vrijdag 15 oktober in Brussel. 
 
Na 2 jaar noviciaat heeft Jim zijn eerste 
kloostergeloften uitgesproken, omringd door 
familie, confraters, vrienden en kennissen. 
Het was een sobere maar intense viering, 
die ons hoopvol stemt voor de toekomst, 
want Marco begon op die dag het tweede 
noviciaatsjaar. Onze dankbaarheid en 
waardering gaan op de eerste plaats uit 
naar Hans en Gérard voor de begeleiding, 
maar ook naar de gemeenschap van 
Brussel die deze ‘jonge kandidaat-
religieuzen’ heeft ontvangen, goed 
beseffend dat de volmaaktheid niet van 
deze wereld is, dus ook niet in de hoofdstad 
van Europa. Jim zal voortaan deel uitmaken 
van de gemeenschap van Nijmegen en 
meewerken in het C.P.S., waar zijn 
journalistieke ervaring en talent beslist een 
waardevolle bijdrage zullen zijn. 

Intussen ‘ploegt de boer verder’ en werkt het 
Provinciaal Bestuur aan de verdere 
voorbereiding van het komende provinciaal 
kapittel. Tijdens de samenkomst begin 
november zal weer een stap verder worden 
gezet. Wordt dus vervolgd! 
 
Hou je kloek en gezond, medebroeders, ons 
in gebed en broederlijkheid met mekaar 
verbonden wetend. 
                                                                                                  

V A R I A 
Au Sénégal nos novices ont fait leur 
première profession : Mariano, Pedro, 
Nacua, Aderiro, José, Terencianio.  
Parabens !!!  Ils continueront les études à 
Kinshasa. Onze zes novicen hebben in 
Koudiadiène (Sénégal) hun eerste 
kloostergeloften afgelegd. In Kinshasa gaan 
ze nu verder studeren. 

*** 
Tertio publiceerde (8 september) een artikel 
over het Begijnhof in Brussel met als titel: 
“Nieuwe begijnhoven zijn geen 
luchtkastelen.” Tertio a publié un article 
concernant le Béguinage-Viaduc à 
Bruxelles. 

Tertio: ‘Nieuwe 

begijnhoven zijn geen 

luchtkastelen’ 
*** 

Les « Fraternités » et les Religieux du Saint-
Sacrement ont lancé l’année 2021-2022 à 
Colombier le 18 septembre. Voir le compte 
rendu de cette journée dans ce numéro. In 
dit nummer vinden we een verslag van de 
samenkomst van de ‘Fraternités’ en de 
Kloosterlingen van Colombier op zaterdag 
18 september 2021. 

*** 
De jaarlijkse retraite heeft plaats gehad in 
Steyl-Tegelen van 20 tot 24 september, 
onder de deskundige begeleiding van 
Mirjam en Tim, stafmedewerkers van het 
C.P.S. 16 participants se sont réunis à 
Steyl-Tegelen pour la retraite annuelle. 
Mirjam et Tim, du Centre de Spiritualité 
Paroissiale, nous ont bien guidés !! 

*** 



3 

 

Op 17 september overleed in Nijmegen 
Frans Weersink, 89 jaar en enkele dagen 
later Mathieu Vanherk (82 j.). Deux de nos 
confrères nous ont quitté : Frans Weersink 
(Nimègue) en Mathieu Vanherk (Lommel). 
R.I.P. 

*** 
Le père Pierre Duvillaret (Paris) s’est installé 
dans la Maison Marie-Thérèse et le père 
Henk Kuijs à Aqua-Viva (Nimègue). Nous 
leur souhaitons un agréable séjour dans leur 
nouvelle résidence. Pater Pierre Duvillaret 
heeft in Parijs een nieuw onderkomen 
gevonden en pater Henk Kuijs is verhuisd 
naar Aqua-Viva. We wensen beide 
medebroeders een aangenaam verblijf in 
hun nieuwe woonplaats. 

*** 
We wensen pater Gerard Wijers uit 
Amsterdam goede moed en een 
voorspoedige genezing. Nous souhaitons le 
père Gérard Wijers d’Amsterdam bon 
courage et un rétablissement complet. 

*** 
Le père Victor Badji a réussi un atterrissage 
impeccable le 8 octobre à Colombier. Sois 
le bienvenu, cher Victor dans notre 
province. Op 8 oktober is pater Victor Badji 
in Colombier veilig geland. We heten hem 
van harte welkom in onze Provincie. 

*** 
FESTIVAL DE L'ADORATION, le 13 
novembre dans les églises de Bruxelles. 
Thème : L'évangile pour les jeunes. 
 

Festival d’Adoration 
eucharistique 

Édition spéciale jeunes 

Du 11 au 21 novembre 
2021 

Dans toute la Belgique 
La fête du Christ Roi clôture le 

festival ! 
 
 

 

AD MULTOS ANNOS 
 
Novembre 
08 Richard Lauer (Düren) 
15 Antoine Makela (La Mure) 
16 Hans van Schijndel (Brussel) 
 Fons Kuster (Nijmegen) 
22 Frans Vrijdag (Nijmegen) 
24 Silverio Pedro (Mozambique) 
27 Gerard Smeele (Nijmegen) 
 
Décembre 
03 Leo Bollen (Brussel) 
07 Thaddée Mupapa (La Mure) 
08 René Beuret (Marly) 
 Jan van Burgsteden (Amsterdam)  
22 Jan van Mil (Nijmegen) 
28 Abristo Inlabe (Mozambique) 
 

 

 
 

JUBILEA 
 
1 december: Gerard Smeele  

           60 jaar professie 
 
23 december: Siegfried Neubrand  

            60 jaar priester 
 
Hartelijke gelukwensen aan onze 
jubilarissen!      
 
Herzlichen Glückwünschen! 
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LE MOT DU PROVINCIAL 
 

Mes chers confrères, 
 

Cette fois-ci, réjouissons-nous des bonnes 
nouvelles que j'ai à partager, reconnaissant 
pour certains événements positifs et pleins 
d'espoir dans notre province. 
 

Le 8 septembre, nos 6 novices ont fait leur 
première profession au Sénégal. Bien que le 
chemin soit encore très long, il s'agit d'une 
étape importante sur le chemin de la vie 
religieuse sacramentelle. Parabens ! Du 
Sénégal, nos six confrères ont pris l'avion 
pour Kinshasa, où ils poursuivront leurs 
études. Le frère Laurindo, qui y a déjà 
étudié, nous a fait savoir que leur adaptation 
s'est déroulée sans beaucoup de 
problèmes. Avec le frère Emilio Mossa, qui 
étudie au Sri Lanka, ce groupe de jeunes 
religieux est une potentialité pour l'avenir de 
la Congrégation au Mozambique. Nous 
souhaitons à nos jeunes confrères 
beaucoup de succès, de courage et de 
persévérance ! 
 

Un deuxième événement qui nous remplit 
de gratitude a été la retraite provinciale à 
Steyl-Tegelen. Pendant quelques jours, 16 
membres du S.S.S. y ont été accompagnés 
par Mirjam et Tim, membres du personnel 
du C.P.S. Nos doutes préconçus quant à 
savoir si St. Joseph était une bonne idée 
pour une retraite, ont été très vite dissipés.  
La lettre apostolique « Patris Corde », 
« Avec le cœur d'un père » du pape 
François a été le leitmotiv tout au long des 8 
introductions. Ce fut une véritable 
découverte pour la plupart d'entre nous. 
D'ailleurs, qui avait déjà lu la lettre 
apostolique ? L'évaluation qui a suivi a 
montré que tous les participants étaient 
extrêmement satisfaits des introductions, 
tant en termes de contenu que de 
présentation. Les questions qui nous ont été 
données à méditer et à réfléchir après 
chaque introduction étaient très 
confrontantes et applicables à notre vie 
monastique quotidienne. En outre, il ne faut 
pas oublier que c'était la première fois que 
Mirjam et Tim animaient des journées de 
réflexion pour un "public clérical". Nous 
avons tous convenu qu'ils ont fait un travail 

formidable. Encore une fois, notre gratitude 
et notre appréciation. Peut-être les 
introductions seront-elles publiées. 
 

Si toutes les bonnes choses vont au moins 
par trois, cela a été confirmé par la 
profession de Jim Schilder, le vendredi 15 
octobre à Bruxelles. 
 

Après deux ans de noviciat, Jim a prononcé 
ses premiers vœux de religieux, entouré de 
sa famille, de ses confrères, de ses amis et 
de ses connaissances. Ce fut une 
célébration sobre mais intense, qui nous 
donne de l'espoir pour l'avenir, car Marco a 
commencé ce jour-là sa deuxième année de 
noviciat. Notre gratitude et notre 
reconnaissance vont tout d'abord à Hans et 
Gérard pour l'accompagnement, mais aussi 
à la communauté de Bruxelles qui a accueilli 
ces "jeunes candidats religieux", bien 
conscients que la perfection n'est pas de ce 
monde, pas même dans la capitale de 
l'Europe. Désormais, Jim fera partie de la 
communauté de Nimègue et travaillera au 
C.P.S., où son expérience et son talent 
journalistique seront certainement une 
contribution précieuse. 
 

Pendant ce temps, le cultivateur "laboure" et 
le Conseil provincial continue à préparer le 
prochain Chapitre provincial. Lors de la 
réunion de début novembre, une autre 
étape sera franchie. A suivre, donc ! 
 

Restez forts et en bonne santé, chers 
confrères, sachant que nous sommes unis 
les uns aux autres dans la prière et la 
fraternité. 
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VORWORT PROVINZIAL 
 

Liebe Mitbrüder! 
 
Wir mögen uns für diesmal freuen über gute 
Neuigkeiten, die zu vermelden sind und 
dankbar sein für einige positive und 
hoffnungsvolle Ereignisse in unserer 
Provinz. 
 
Am 8. September haben unsere 6 Novizen 
im Senegal ihre ersten Gelübde abgelegt. 
Zwar ist der Weg noch lang, aber damit ist 
ein wichtiger Schritt im religiösen-
eucharistischen Leben bereits getan. 
Herzlichen Glückwunsch! Vom Senegal aus 
sind dann unsere Mitbrüder mit dem 
Flugzeug nach Kinshasa gereist um ihre 
Studien fortzusetzen. Frater Laurindo, der 
dort zuvor studierte lässt uns wissen, dass 
die Umstellung ohne größere Probleme 
verlaufen ist. Gemeinsam mit Frater Emilio 
Mossa, der in Sri Lanka studiert ist diese 
Gruppe junger Religiosen eine 
Zukunftschance der Kongregation in 
Mosambik. Wir wünschen unseren jungen 
Mitbrüdern viel Erfolg, guten Mut und 
Durchhaltevermögen! 
 
Ein zweites Ereignis um dankbar zu sein 
waren unsere diesjährigen Exerzitien in 
Steyl. 16 Eucharistiner wurden über einige 
Tage begleitet von Mirjam und Tim den 
leitenden Mitarbeitern des CPS. Unsere 
Voreingenommenheit gegen das Thema  
„St. Josef“ wurden alsbald zerstreut. Der 
apostolische Rundbrief „Patris Corde“,  
„Mit dem Herzen eines Vaters“ von Papst 
Franziskus war der rote Faden durch alle 
Vorträge. Es war für die meisten von uns 
eine wahre Entdeckungsreise. Wer hatte 
den Brief schon ganz gelesen? Aus den 
abschließenden Evaluierungen wurde 
deutlich, dass alle Teilnehmer, was Inhalt 
und Präsentation betrifft, sehr zufrieden 
waren. Die nach den Vorträgen 
mitgegebenen Fragen, die wir zur 
Besinnung mitbekamen, waren genau auf 
das alltägliche Klosterleben gemünzt. Wir 
dürfen überdies nicht vergessen, dass es für 
Mirjam und Tim das erste Mal war, dass sie 
vor einer Gruppe Geistlicher sprachen. Wir 
waren alle der Meinung, dass ihnen dies 

ausgezeichnet gelungen ist. Nochmals: 
unsere Dankbarkeit und Wertschätzung 
dafür! Vielleicht werden die Vorträge noch 
veröffentlicht. 
 
Wenn es wahr ist, dass alle guten Dinge 
drei sind, dann wird dies durch die Feier der 
Profess von Jim Schilder am Freitag, dem 
15. Oktober zu Brüssel bestätigt. 
 
Nach 2 Jahren Noviziat hat Jim nun seine 
Gelübde abgelegt. Familienmitglieder, 
Mitbrüder, Freunde und Bekannte waren 
auch anwesend. Eine stimmungsvolle Feier, 
die hoffnungsvoll auf die Zukunft stimmt, 
denn Marco beginnt nun sein zweites Jahr 
des Noviziates. Unsere Dankbarkeit und 
Wertschätzung gelten da besonders Hans 
und Gérard für die Begleitung, wie auch der 
Gemeinschaft von Brüssel die unsere 
Kandidaten empfing und sich immer 
bewusst geblieben ist, dass Vollkommenheit 
nicht von dieser Welt ist, auch nicht in einer 
europäischen Hauptstadt. Jim wird von nun 
an der Gemeinschaft von Nimwegen 
angehören und im CPS mitarbeiten. Dort 
kann er seine journalistische Erfahrung und 
Begabung gut einbringen.  
 
Inzwischen „geht das Leben weiter“ und der 
PR bereitet das Provinzkapitel weiter vor. Im 
November werden hierfür weitere Schritte 
gesetzt. Die Fortsetzung folgt also! 
 
So erhaltet euch also gesund und munter 
und bleiben wir im Gebet verbunden! 
 
Herzlichst Euer 
 

PALAVRA DO PROVINCIAL 
 

Carísssimos Confrades, 
 
Regozijemo-nos desta vez pelas boas 
notícias que tenho a comunicar, agradecido 
por alguns acontecimentos positivos e 
esperançosos na nossa provincia! 
 
A 8 de Setembro seis noviços nossos 
fizeram a sua primeira profissão em 
Sénégal. Embora a caminhada ainda seja 
muito longa, este é um passo importante 
para a vida religiosa sacramentina. 
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Parabens! Tomaram o avião e se 
encontram já em Kinshasa, onde 
continuarão os seus estudos. O irmão 
Laurindo, que já está a estudar aí, informou-
nos que a adaptaçao foi sem muitos 
problemas. Juntamente com irmão Emílio 
Mossa que faz os seus estudos em Sri 
Lanka, este grupo de jovens religiosos é 
uma esperança para o futuro da 
Congregação em Moçambique. Desejamos 
aos nossos jovens muito sucesso, coragem 
e perseverança! 
Um segundo evento de gratidão foi o retiro 
provincial em Steyl-Tegelen. 16 membros 
sss foram acompanhados durante alguns 
dias por Mirjam e Tim, funcionários do 
C.P.S.  As nossas dúvidas - se a escolha do 
tema de S. José seria uma boa ideia para 
um retiro-, foram rápidamente retiradas. A 
Carta Apostólica “Patris corde- Com o 
Coraração de um Pai” do Papa Francisco, 
foi leitmotiv durante as oito conferências. 
Foi uma verdadeira descoberta para a 
maioria dos  participantes. Aliás, quem já 
tinha lido a Carta Apostólia? A avaliação  
posterior mostrou que todos ficaram 
extremamente satisfeitos com a 
apresentação tanto em termos de conteúdo 
como de apresentação. As questões que 
nos foram dadas para aprofundar e refletir 
depois de cada introdução foram muito 
confrontantes e aplicáveis à nossa vida 
religiosa diária. E não devemos esquecer 
que esta foi a primeira vez que Mirjam e Tim 
orientaram dias de reflexão para um 
“público clerical”. Todos estavam de acordo 
que eles fizeram um trabalho maravilhoso. 
Mais uma vez, a nossa gratidão e apreço. 
Provavelmente as apresentações serão 
publicadas. 
 
E se todas as coisas boas consistirem em 
pelo  menos três, isso é de facto confirmado 
pela profissão de Jim Schilder, na sexta 
feira, 15 de Outubro em Bruxelas. 
Depois de dois anos de noviciado, Jim 
pronunciou os primeiros votos religiosos, 
rodeado de familiares, confrades, amigos e 
conhecidos. Foi uma celebração simples, 
mas muito animada, que nos dá esperança 
para o futuro, porque Marco iniciou o 
segundo ano de noviciado naquele dia. A 
nossa gratidão e apreço vão em primeiro 

lugar para Hans e Gérard pelo 
acompanhamento, mas também para a 
comunidade de Bruxelas que acolheu estes 
“jovens religiosos candidatos”, bem 
conscientes que não existe comunidade 
perfeita neste mundo, nem na capital da 
Europa. A partir de 18 de Outubro Jim faz 
parte da comunidade de Nijmegen, 
reforçando a equipa do Centro Espiritual 
Paroquial(C.P.S.), onde a sua experiência 
jornalistica e o seu talento serão um valioso 
contributo. 
 
Entretanto “o agricultor continua a arar” e o 
Conselho Provincial está a trabalhar na 
preparação do capítulo provincial do 
próximo ano. Na reunião de Novembro 
serão dados mais passos em frente. 
Continua portanto! 
 
Mantenhais-vos fortes, saudáveis , 
sabendo, que estamos unidos na oração e 
na fraternidade. 
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IN MEMORIAM 
 

 
 

CONGREGATIO SANCTISSIMI 

SACRAMENTI  

  
Superior Generalis  

  

  
   Rome, le 24 septembre 2021  

  

Rév. P. Maurits GIJSBRECHTS, sss  

Supérieur Provincial  

Hoog Kattenbos, 15  

3920 Lommel  

Belgique  

  

Cher Père Maurits,  

  

Nous avons reçu la nouvelle de la mort du Père 

MATHIEU VANHERK.   

  

Dans la célébration quotidienne de l’eucharistie, 

il a célébré la Nouvelle  

Alliance que le Père a scellée dans le sang de son 

Fils et qu’il renouvelle chaque jour dans son 

amour fidèle.  

  

Puisse-t-il maintenant participer à l’entière 

communion de vie avec Celui qu’il a cru dans la 

foi, qu’il a aimé dans la charité et qu’il a cherché 

dans l’espérance.  

  

Soyez assurés de la prière fraternelle du Conseil 

et de la communauté de la Curie.  

  

  

 
P. Eugênio BARBOSA MARTINS, sss  

Supérieur général  

  

  
Via Giovanni Battista de Rossi, 46 - 00161 Roma 

(Italia) - Tel: (39) 06.44238176 

www.ssscongregatio.org - segretariato@curiasss.net  

 
 
 

IN MEMORIAM 
 

 
 

CONGREGATIO SANCTISSIMI 

SACRAMENTI  

  
Superior Generalis  

  

  

   Rome, le 17 septembre 2021  

  

Rév. P. Maurits GIJSBRECHTS, sss  

Supérieur Provincial  
 

Cher père Maurits et confrères de la Province St 

P-J Eymard,  

  

Nous avons reçu la nouvelle de la mort du père 

FRANS WEERSINK.  
  
Par sa consécration à Dieu et au service de 

l’homme, il s’est engagé - malgré ses faiblesses - 

à donner un témoignage du monde à venir, où 

Dieu sera tout en tous.  
  
Puisse-t-il vivre pleinement cette joie des 

Béatitudes qu’il a cherchée dans sa vie sur terre 

et qu’il a demandée dans la foi.  
  
Avec l’assurance de mes prières.  
   

 
P. Eugênio BARBOSA MARTINS, sss  

Supérieur général  
 

Via Giovanni Battista de Rossi, 46 - 00161 Roma 

(Italia) - Tel: (39) 06.44238176 

www.ssscongregatio.org - segretariato@curiasss.net  
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NIEUWS UIT BRAKKENSTEIN  
 

Vrijdag 27 augustus namen we afscheid van 
Jessica, onze 2de kokkin. 

Vanwege de opvoeding van 
haar autistisch kind kan ze 
niet lang van huis en ziet 
zich daarom genoodzaakt te 
stoppen met koken. We 
zullen haar missen Als 
aandenken kreeg zij een 
pakketje “Rituals” 

(cosmetische artikelen). 
 

Frans vrijdag laat zich even zien bij de 
middagkoffie. Hij is toch weer aardig 
hersteld van zijn ziekte begin dit jaar. 
 

 
 

Dinsdag 31 augustus vierde Fons in 
besloten kring zijn 25 jaar priesterfeest. Bij 
het diner zijn alleen Piet de Bruin, Tim 
Schilling en Miriam Spruit van het CPS, 
Regina onze kokkin en Ria, een 
medewerkster van de Banneux- 
bedevaarten, aanwezig 
 

Voor het eerst sinds zes jaar komen weer 
vluchtelingen aan bij het opvangcentrum in 
de bossen van Heumensnoord, Nijmegen. 
Uiteindelijk zullen zo'n duizend Afghaanse 
vluchtelingen, op de vlucht geslagen nadat 
de Taliban weer de macht greep in hun 
thuisland, hier tijdelijk worden opgevangen. 
Zij komen van de Harskamp en zullen 
hoogstwaarschijnlijk tot begin januari blijven. 
Inmiddels is ons ook weer gevraagd om 
ruimte af te staan voor het geven van 
Nederlandse taal. 
  

Op Aqua Viva is vrij plotseling pater Piet van 
Breemen sj overleden. We hebben hem 

verschillende keren als retraiteleider gehad. 
Hij is 94 jaar geworden 
 

Onlangs werd in Boedapest het 52ste 
Eucharistisch congres gehouden. Ik heb 
nergens gelezen dat daarbij ook 
Eucharistiner waren zoals in het verleden   
 

Fons en Louis zijn via Amsterdam met de 
trein naar Parijs gegaan voor 2 dagen 
provinciaal bestuursvergadering, waarin de 
eerste voorbereidingen werden getroffen 
voor het provinciaal kapittel volgend jaar 
september in Steyl. 
 

Donderdag 9 september 
Marijke bereidde een goede maaltijd met 
tomatensoep, de pizza’s van de dag 
daarvoor met een kom sla en nagerecht. 
Iedereen was content. Zo hebben we de 
afwezigheid van Fons en de kokkin toch 
mooi kunnen overbruggen. 
 

Vrijdag 17 september 
In de vroege morgen van 17 september 
overleed op Aqua Viva onze confrater Frans 
Weersink. Hij leed aan longkanker en liep 
onlangs ook nog een longontsteking op. 
Voor een curriculum vitae zie elders in dit 
blad. 
 

Maandagochtend 20 september vertrokken 
Theo, Piet en Louis naar Steyl voor de 
jaarlijkse retraite. Die vond plaats o.l.v. 
Mirjam en Tim van het CPS. Bij aankomst 
bleek dat we eerst na de middag verwacht 
werden. Dus geen koffie en geen 
middageten. Even later werd de klok terug-
gedraaid in zover dat we tegen twaalf uur 
alsnog koffie kregen met vla. We zouden 
ook vrijdag a.s. na het ontbijt moeten 
vertrekken maar uiteindelijk kon dat toch 
ook, zoals gepland, na het middageten. 
Tijdens deze bezinningsdagen kreeg pater 
provinciaal Maurits bericht uit Lommel dat in 
Leopolds-
burg 
plotseling 
confrater 
Thieu 
Vanherk was 
overleden. 
Hij is 82 jaar 
geworden. 
Dinsdag daarop is hij na een dienst in 
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Leopoldsburg, ter aarde besteld op de 
begraafplaats van Kaulille. Bij gebrek aan 
gegevens heb ik (nog) geen in memoriam 
kunnen schrijven). 
 

Men was zeer te spreken over de 
retraiteleiders Miriam en Tim. Zij hielden hun 
conferenties aan de hand van de brief van 
paus Franciscus over Sint Jozef “Patris 
corde” (met het hart van een vader). Geen 
hoogdravende zinnen maar recht uit het 
hart. 
 

Op deze dag is 
onze kerk weer in 
haar oude staat d.i. 
van die vóór de 
corona-uitbraak 
hersteld: De wand 
tussen de kerk en 

de tuinzaal aangebracht, stoelen herschikt 
en de rug-doekjes op de zitplaatsen weg-
gehaald. We mogen weer naast elkaar 
zitten, samen zingen en je hoeft je vooraf 
niet meer aan te melden om de 
zondagsdienst bij te wonen. Hopelijk blijft 
het zo. 
 

Op maandag 27 september ging Henk met 
Marijke een nieuwe rollator kopen. Hij loopt 
nu als een trotse pauw tussen de “burries”.     
Theo heeft al meer dan een week last van 
een pijnlijke onderrug. De ontboden huisarts 
verwijst hem naar een fysiotherapeut. Ter 
ondersteuning neemt hij nu een rollator ter 
hand. Vandaag, 18 oktober is hij toch maar 
naar het ziekenhuis gegaan om foto’s te 
laten maken en wacht nu op de uitslag   
 

Op donderdag 30 september verhuisde 
Henk naar zijn nieuw verblijf in Aqua Viva. 
Fons, Piet en Louis zorgden dat zijn 
spulletjes heelhuids werden overgebracht. 
Daags tevoren heeft hij zijn galgenmaal 
tevens lievelingskostje genuttigd, bestaande 
uit gehakt met bloemkool en als 
tussengerecht een soort pasteitje. Diezelfde 
dag vernamen wij dat ook pater Pierre 
Duvillaret van Parijs is verhuisd naar een 
verzorgingstehuis van het bisdom. 
 

Op vrijdag 1 oktober hielden de vrijwilligers 
van de parochie in de kerkzaal hun jaarlijkse 
feestavond. Zij aten een hapje en dronken 
een drankje, Louis Zaat gaf een overzicht 

van tien jaar kerk Brakkenstein (zie elders 
een verkorte versie), er werd muziek 
gemaakt en voorgedragen. Een 30-tal 
mensen woonden deze avond bij. 
 

Zondag 3 oktober vierden we het 10-jarig 
bestaan van onze nieuwe kerk. De 
bloemendames hadden vooraf al versiering 
aangebracht met bloemen en het logo van 
de Congregatie. De kerk was goed bezet, 
zo’n 116 personen. Alois ging voor in de 
dienst. Aan het eind van de viering werd 
eerst Fons in de bloemetjes gezet wegens 
zijn 25-jarig priesterfeest, dat hij vanwege 
coronatijd eind augustus niet uitbundig heeft 
kunnen vieren. Vervolgens moesten de 
leden van de stuurgroep (Aloïs van 
Velthoven, Fons Kuster, Ankie Jansen, Els 
Span en Wim Groos) en nog enkele 
anderen naar voren komen. Zij werden 
bedankt voor hun inzet tijdens het afgelopen 
coronajaar. Als dank ontvingen zij een kaars 
met daarop het logo van de Congregatie. 
Tenslotte werd een maquette onthuld 
waarop de verschillende kerken staan 
afgebeeld. Deze maquette krijgt een plaats 
bij de ingang van de kerk. Na deze viering 
was er koffie met gebak voor de liefhebbers 
in de kerkzaal. We zouden ook nog een 
drankje krijgen, maar gelet op de tijd kon dat 
niet doorgaan. Om half een zijn we deze 
eerste zondag van de maand weer, zoals 
anderhalf jaar geleden, bij de Jezuïeten op 
Aqua Viva gaan eten. 
 

Vrijdag 8 oktober 
Fons is naar Lommel gegaan voor het 
tekenen van het koopcontract van het 
klooster in Kerkrade. Eindelijk!! De 
sleuteloverdracht zal eerst half december 
plaatsvinden. De stichting neemt ook de 
inboedel over. 
 

Maandag 11 oktober: Fons, die al geruime 
tijd uitkijkt naar een geschikte gelegenheid 
om op vakantie gaan, is nu eindelijk 
vertrokken en doet zich te goed aan de 
frisse lucht in de Eifel. 
 

Vrijdag 15 oktober 
Die morgen stond een verpleegkundige aan 
de deur om bij Frans van den Bosch bloed 
te prikken. Maar die zat, niets vermoedend, 
bij de jarige Trees Eckmeijer (Aqua viva) 
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aan het gebak. Toen is zij maar naar Trees 
gestapt en heeft bij haar op de kamer haar 
werk gedaan. 
 
En met dit besluit is mijn verhaaltje uit!!!!! 
 

NIEUWS UIT NIJMEGEN 
 

10-jarig bestaan van de nieuwe 
Sacramentskerk 

 

Bij het 10-jarig bestaan van de nieuwe Kerk 
in Brakkenstein hield Louis Zaat een lange 
toespraak die ik hier verkort weergeef. 
 
Wij zijn erg trots op onze nieuwe 
Sacramentskerk. Om te komen tot een 
goede inrichting, was er een commissie 
‘Inrichting kerk en klooster’ in het leven 
geroepen, die uitstekend werk verricht heeft. 
 
Alvorens de kerk te betreden zie je links de 
Mariakapel. Deze is op zijn mooist als de 
zon op het glas-in-lood raam schijnt, dat uit 
de vorige kerk komt en helemaal bovenin is 
geplaatst. 
Links bij de ingang van de Mariakapel 
hebben wij de kruisjes van de overledenen 
opgehangen in de vorm van een vis. In het 
Grieks betekent vis ‘Ichtus’ dat staat voor: (I) 
Jezus, (ch) Christus, (t) Gods, (u) Zoon en 
(s) Verlosser. In Rome is dit vis-symbool 
terug te vinden in de catacomben, de 
ondergrondse begraafplaatsen in de eerste 
eeuwen van het christendom. In ‘de Vis’ zijn 
33 kruisjes verwerkt en in de staart zitten de 
laatste 7 overleden medebroeders van de 
communiteit, om hen zo te herdenken.  
Samen vormen de 33 overledenen de sterf-
leeftijd van Christus. Op die manier willen 
wij de overledenen gedenken. 
De sokkel onder Maria is gemaakt naar het 
voorbeeld van het altaar, zo ook het 
offerblok. 
 
Rechts van de Mariakapel bevindt zich de 
biechtkamer. Er is een lange discussie ge- 
weest over een biechtstoel, maar we 
konden geen geschikte plaats vinden in de 
kerk. Toch wilden we mensen gelegenheid 
tot biechten geven. Gelukkig konden tijdens 
de bouw nog wat aanpassingen gedaan 
worden, zodat een van de twee 

spreekkamers in het klooster, verplaatst kon 
worden naar de hal van de kerk. Die is nu 
ingericht voor biecht- en andere pastorale 
gesprekken. 
 
Bij het betreden van de kerk vallen al heel 
gauw de verrezen Christus op en de glas-in-
lood ramen van Maria en Jozef. 
 
Toen het kruis in de kerk werd geplaatst, 
zaten we net aan tafel. Henk Kuijs kwam 
binnen gerend en zei: “Jullie moeten nu 
komen kijken…”, “Nou ja, Henk…na het 
eten is er nog tijd genoeg…”, “Nee!... Laat 
de soep staan en kom kijken…” Vooruit dan 
maar. Hij had niets te veel gezegd. 
Inderdaad een schitterend beeld. In de 
periode voorafgaand aan de aankoop van 
dit beeld, was er lang gediscussieerd over 
de vraag welk beeld het beste de essentie 
van ons christelijk geloof zou weergeven, de 
lijdende of de verrezen Christus? Het beeld 
is vervaardigd door Filip Moroder-Dos, 
afkomstig uit de omgeving van Bolzano. 
 
Het Maria- en Jozef raam herinneren aan de 
oude kerk. In het begin waren we bang, dat 
ze te dominant zouden zijn en te veel 
zouden afleiden, maar dat is niet het geval. 
 
Omdat we ook een mooie sfeervolle kerk 
wilden, speelde kleur een belangrijke rol. 
Daarom hebben we gekozen voor een 
blauw plafond en rode stoelen. 
Want banken wilden we niet hebben. Dus de 
banken van de oude kerk verdwenen uit ons 
midden o.a. naar La Mure. In de plaats 
hiervoor kwamen stoelen met knielmoge-
lijkheden. We troffen die tijdens een 
vakantie aan in een Karmelietenklooster in 
Springiersbach, een klein plaatsje bij Bern 
Kastel aan de Moezel. We hebben er foto’s 
van gemaakt en naar aanleiding hiervan 
heeft onze designman Pim van Dijk, dit 
ontwerp gemaakt. Ze zitten behaaglijk, ze 
knielen prima en voor de zangbundels en 
brevieren is een mooi bakje. Van de 
brandweer moesten ze wel gekoppeld 
worden. Vandaar die plankjes links en 
rechts. In totaal 180 stoelen met daarbij nog 
70 stoelen zonder leuning voor het geval er 
meer plaatsen nodig zijn. 
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Het altaar, het tabernakel, de Ambo, de 
doopvont, de sokkel onder Maria en Pater 
Eymard en ook het offerblok in de Maria-
kapel zijn gemaakt uit natuursteen, 
afkomstig van Oost-Frankrijk en wit marmer 
van kleur. Bij het bedenken van een altaar, 
is uitgegaan van een kelkvorm. Het is 
asymmetrisch van vorm zoals de kerk. 
Heel mooi en apart is het glazen plaatje in 
het altaar. Je kunt nu de relikwie in het 
altaar zien liggen. Deze behoort toe aan 
Pater Eymard en zijn beeld staat op een 
natuurstenen sokkel. 
 
De doopvont staat achter bij het 
binnenkomen van de kerk. Het doopwater 
wordt door veel mensen gebruikt bij het 
maken van een kruisteken bij binnenkomst.   
 
Ook de kruiswegstaties, gemaakt door 
Johan Colet, komen uit de oude kerk. Ze 
zijn een geschenk van de zusters uit de 
Pater Eymard-weg bij hun vertrek naar 
Oudenbosch. 
 
Het orgel komt uit de kapel van ons vorige 
klooster. Het grote orgel van de oude kerk is 
naar Urk verhuisd en een grote piano 
vleugel heeft pater Omer Termote naar zijn 
kerk in Brussel gehaald. 
 
Een maand na de inzegening van de kerk 
was er een bijeenkomst hier van leden van 
het kloosterpastoraat. Frans Gelens zg. 
hield hierbij een overweging over het kruis 
en daaruit wil ik een paar passages  
aanhalen: 
 
De gouden Jezus die zijn kruis overstijgt,  
is als een vlinder die zijn cocon verlaat. 
Hij vlucht niet voor het lijden, 
Hij vormt het om, dat is juist zijn Messias 
schap. 
“Moest de Messias dit alles niet lijden”…. 
Jezus ontkent het lijden niet, 
Hij toont ons zelfs zijn kruisgang door de 
tijden. 
De veertien staties aan de wanden van deze 
kerkruimte laten ons de verschillende 
vormen en momenten van lijden en zonde 
zien waaraan de mensheid telkens weer 
dreigt te bezwijken. 

Deze gouden Jezus is geen lijdende, ook 
geen verrezene, 
Hij is de verrijzende Heer en Hij nodigt ons 
uit aan dit proces van verrijzen deel te 
nemen… 
 
De vrucht hiervan legt hij op zijn tafel, hier 
op dit altaar, voor ons neer en bewaren wij 
in het tabernakel, waarvan het deurtje 
dezelfde glans afstraalt als de Verrezen 
Christus.   
Wij mogen van zijn Lichaam eten en de 
gloed in zijn binnenste tot die van ons 
maken. 
Hier op deze ambo verklaart Hij ons weer de 
schriften en lukt het ons dan soms te 
zeggen: “Brandde ons hart in ons 
binnenste?” 
 

IN MEMORIAM Pater Frans Weersink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frans is op 10 juli 1932 in Vasse geboren.  
Hij was het 7de kind uit een gezin van 12. Na 
het juvenaat ging hij naar het noviciaat in 
Baarlo, waar hij op 14 september 1954 zijn 
professie deed. De priesterwijding ontving 
hij op 3 januari 1962 te Brakkenstein. De 
eerste tiental jaren deed hij afwisselend 
werk als assistent (Afferden en 
Brakkensein), legeraalmoezenier (Seedorf), 
sociaal werker en weekend assistent 
(Rijswijk). Daarna stortte hij zich volledig in 
het pastoraatswerk. Achtereenvolgens was 
hij kapelaan (’73-’76) en pastoor (’76-’83) in 
de O.L. Vrouw geboorteparochie te Berkel 
en Rodenrijs, van ’83-’89 pastoor in de St. 
Bartholomeusparochie in Voorhout en van 
’89-’97 pastoor van de H. Cornelius te 
Wanroy en H. Paulus in Landhorst. In ’97 
verhuisde hij met Trees Walboomers, lid van 
het lekeninstituut ‘Servitium Christi’ naar 
Brakkenstein om het wat kalmer aan te 
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doen. Maar Frans kon niet stilzitten en zo 
werd hij pastor van het verzorgingstehuis 
Malderburch in Malden en leidde hij enkele 
jaren de KBO in Brakkenstein. Toen zijn 
krachten afnamen, verhuisde hij in januari 
2019 naar het verzorgingshuis Aqua Viva.  
Ook in deze laatste jaren hield hij een goed 
contact met familie en een schare trouwe 
vrienden. Op 17 september ’21 gaf hij zijn 
leven terug aan zijn Schepper, 25 
september daaropvolgend hebben we hem 
na een plechtige uitvaartdienst in de 
Sacramentskerk, waarin Aloïs van 
Velthoven voorging, begraven op het 
kloosterkerkhof te Brakkenstein.  
We blijven Frans herinneren als een echte 
Tukker, met een eigen stijl van leven, 
bescheiden, geen poespas en dankbaar 
voor een mooi priesterleven.  
 

NIEUWS UIT PARIJS 
 
Denise et Edith : membres de la 
Commission des Laïcs agrégés  
 
 

Communauté du Saint Sacrement 

Cénacle St Joseph 

101 rue de la Tour 

69124 Colombier-Saugnieu 

 

 
Compte rendu de la journée du Samedi 

18 Septembre 2021  

9H30/16H à Colombier - Saugnieu  

 Fraternités et Religieux du Saint-

Sacrement  

Lancement de notre année 2021 – 2022 
en Frats 

Frats Décines, Colombier, Grenoble et La 
Mure, avec les Religieux.  
  
Présents :  
Pour les Religieux, les Pères Eugène, Paul, 
Norbert, Aymé, Patrick, Mateus, JeanPierre 
et le Frère Rémy.   
 
Pour les Laïcs :  les Engagés, Edith, Denise, 
Gaby, Marie- Louise, Bernard, Solange, 
Thérèse et Marie-Thérèse ; et les membres 

des Frats, Jean-Claude, Anne-Marie, 
Gérard, Valérie.  
Excusés : les membres de Frats, Françoise 
Zambardi, Francine Cluzel, Martine Signori, 
Marie-Hélène Delay, Hélène et Alain Ferrier.  

 

Après un 
accueil autour 
d’un café, 
nous avons 
pris un temps 
de prière que 
le P. Norbert 
a présidé 
dans la 
chapelle. 
Nous avons 
chanté les 
Laudes et le 
P. Norbert 
nous a lu des 

textes après chaque psaume. 
 
A 10H30, Edith introduit la matinée par une 
présentation des Fraternités et des prêtres 
qui les accompagnent. Le Père Paul pour 
Colombier, le Père Patrick pour Décines et 
Grenoble, et le Père Mateus pour La Mure.  
Edith et Denise animent le temps de la 
présentation du livre d’Alain Durand prêtre 
dominicain, résidant au couvent de la 
Tourette : Dieu une passion.  
 
 

 
 
Deux extraits de ce livre nous ont été 
proposés par le Père Patrick pendant les 
confinements pour entretenir entre nos Frats 
un lien spirituel alors qu’on ne pouvait pas 
se rencontrer pour partager.  
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Ce livre correspond à notre recherche pour 
approfondir notre foi en Dieu révélé par  
Jésus-Christ qui nous invite à vivre 
l’Eucharistie dans notre vie : P 14 : « Dieu 
est au plus profond de mon existence 
comme une force intérieure qui impulse en 
moi l’être et la vie ».  
Nos Frats de la famille Eymardienne ont le 
souci de « Vivre et faire vivre l’Eucharistie 
dans la vie ». Pour échanger sur le livre « 
Dieu, une passion », il semble que l’on 
peut se poser chaque fois les questions 
suivantes : 
  

 Est-ce que je crois à ce qui est     
           dit ?   

 Est-ce que je le vis ?   

 Comment je peux le vivre dans le  
           quotidien ?   

 Quel lien avec l’Eucharistie ?  
 
Le Père Mateus apporte son témoignage 
de lecture sur ce livre.  
Ceci n’est qu’une proposition de travail :  
Partage en 9 rencontres d’Octobre à Juin 
2021/2022   
 

I/ Dieu agit-il dans nos vies ? P11 à 22  
II/ Foi et doute P51 à 55  
III/ Dieu l’Autre, les autres. P 57 à 61  
IV/ Indifférence de l’homme et présence    
     de Dieu P 71 à 78  
V/ Des visages de Dieu manifestés en  
    Jésus-Christ.  P 79 à 84  
VI/ Le cœur de ma foi : les trois pôles  
      nécessaires à la connaissance de  
      Dieu. P 113 à 134  
VII/ Le paradoxe chrétien au sujet de  
       Dieu. P 183 à 194  
VIII/ Dieu, Désir et manque. P195 à 198 La  
       prière, relation singulière à Dieu.  
       P 203 à 205 IX/ Une journée pour  
       partager sur ce que nous a apporté  
       ces partages.  
 

Quelques propositions à discuter 
ensemble :  
Invitation de l’auteur Alain Durand. Un 
samedi à La Tourette ou à Colombier ; au 
mois de Juin.  
 

Il sera possible de rencontrer Alain Durand 
à la Tourette ou à Colombier en Juin ; 3 
dates sont proposées : 4, 11 ou 25 Juin.  
 

 
 

A11H30 C’est la célébration de l’Eucharistie, 
présidée par le Père Eugène.  
 
De 12H30 à 14H Temps convivial, apéritif 
et repas dans le jardin agréable de 
Colombier 
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14H/15H30  
  
Dialogue avec le Père Eugène sur les 
remontées du mois de Juin :  
(Rencontres, Retraite en Mars, partage des 
prières d’adoration, communication des 
comptes rendus aux prêtres animateurs des 
fraternités, organisation d’une rencontre 
avec les Frats des Pays-Bas et de Belgique, 
…).  
 

 
 
Le Père Eugène fait un exposé sur l’histoire 
des Associés ; Il rappelle le site 
www.eymard.org   
Il rappelle les nombreuses initiatives, en 
particulier L.I.T.E.S.   
Il évoque le Projet de vie en 2010 et le 
Chapitre en 2017 à Chicago. Une seule 
famille avec 5 Idées fortes :  
 

1. Spiritualité du Père Eymard  

2. Amour pour l’Eucharistie  

3. Diffuser l’amour pour l’Eucharistie  

4. Être ensemble, une même famille  

5. Formation  
Le Père Eugène résume les comptes 
rendus d’Inde et de Grande Bretagne  
  
Des questions se posent : Quelles sont les 
attentes des Religieux vis-à-vis des Laïcs ?  
Comment coordonner les besoins des 
différentes fraternités, et surtout comment 
communiquer ?  
  
Une commission des agrégés est constituée 
de Religieux et de de Laïcs agrégés de la 
Province Saint-Pierre Julien Eymard 
(France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, 
Allemagne, Mozambique) :   

Les Pères Eugène, Aad et Mateus et les 
engagées : Thea, Ellen, Edith et Denise.  
Pour le P. Eugène, il semble difficile de 
mettre en commun quelque chose entre La 
France et la Hollande compte tenu de la 
différence de langue et de mode de 
fonctionnement. Les Frats choisissent leur 
fonctionnement. En France, il serait 
judicieux de rechercher les traces des Frats 
de Rouen, Fécamps …  
  
On revient ensuite sur le livre proposé. 
L’échange est clair : chaque Frat choisira de 
partager ou non sur ce livre qui est une « 
proposition » pour avancer dans la foi.  
A la proposition de rencontre avec Alain 
Durand, nous organiserons la rencontre au 
mois de Novembre quand les Frats auront 
commencé à travailler le livre.  
  
Pour donner suite aux demandes du mois 
de Juin, nous rappelons deux temps forts : 

➢ Le Père Paul propose une Récollection  

     le 13 Novembre 2021 sur le thème  
     L’Eucharistie incarnée.   

➢ La Retraite en Mars 2022 animée par le  

     Père sur l’Eucharistie dans la vie.  
  
Nous terminons notre rencontre à 16H par 
une prière d’action de grâce conduite par le 
Père Paul.  
  

LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 

 
Olivier de Kerchove d'Ousselghem 
 
Pour tous septembre signifie la rentrée des 
classes, notamment pour les 25 enfants du 
Béguinage. Et les événements se 
succèdent au rythme de ce petit village dans 
la ville : anniversaires de mariage, 
anniversaires tout courts, accueil de 
nouveaux, visiteurs de tous bords.  
 
Les premiers voeux du Père Jim Schilder 
s.s.s. le vendredi 15 octobre a permis une 
rencontre inédite entre quelques membres 
de notre Béguinage du 21ème siècle avec 
quelques habitants de la communauté s.s.s. 
du Begijnhof d’Amsterdam. Germe l’idée 

http://www.eymard.org/
http://www.eymard.org/
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qu’un jour la jeune Marie ira visiter sa vieille 
cousine Elisabeth !  
 
Le groupe musical West Rim, bien connu en 
Flandres (et jusqu’au Vatican), et dont deux 
couples du Béguinage figurent parmi les 
moteurs, a donné un très beau concert le 
samedi 25 septembre dans le jardin. Signe 
de la joie et du succès, une chaîne de 
dizaines de personnes enthousiastes a 
permis à 80 chaises de retrouver leur 
emplacement de rangement en quelques 
minutes seulement. 
 

 
 
PRIERE  
Nous vous proposons une très belle prière 
écrite par le Père jésuite Jean-Marie 
Glorieux, qui avec les Père Maurits 
Gijsbrechts, Omer Termote et d’autres 
administrateurs, veille sur la destinée du 
Béguinage à Bruxelles :  
  
Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que 
Tu nous donnes de vivre dans la rencontre 
avec les jeunes.  
Nous confessons Ta présence et Ton 
œuvre malgré nos misères, nos divisions, 
nos idoles personnelles…  
Et nous croyons qu’à travers ces misères Tu 
bâtis quelque chose du Royaume éternel, à 
l’ombre de la croix.  
Donne-nous un Esprit de communion, 
d’écoute et de désir de bâtir une maison qui 
Te plaise.  

Écarte de nos cœurs les peurs, les 
jugements, les positions acquises, 
assises…  
 
Donne-nous l’esprit d’enfance, celui du 
commencement et celui qui devient nôtre 
toujours à neuf, plus pauvre et plus 
profond.  
Et tout en même temps donne-nous un 
esprit libre.  
Car nous sommes tous partenaires et nous 
croyons que Ta mission nous libère pour 
construire un corps fait de ce monde et de 
ses lois.  
En tous nos travaux, aide-nous, dans la 
reconnaissance que nous sommes portés 
par le « oui » de Ta mère à l’ange Gabriel et 
son « oui » silencieux au pied de la croix.  
 

NEWS OF BRUSSELS – 
BEGUINAGE VIADUCT 
 

For all, September means the start of the 
school year, especially for the 25 children of 
the Beguinage. And events follow one 
another to the rhythm of this small village in 
the city: wedding anniversaries, birthdays, 
welcoming new people, visitors from all 
sides.  
 
The first wishes of Father Jim Schilder s.s.s. 
on Friday, October 15 allowed an 
unprecedented meeting between some 
members of our 21st century Beguinage 
with some inhabitants of the s.s.s. 
community of the Begijnhof of Amsterdam. 
Germinates the idea that one day the young 
Mary will visit her old cousin Elisabeth!  
  
The musical group West Rim, well known in 
Flanders (and even in the Vatican), and of 
which two couples from the Beguinage are 
among the driving forces, gave a very 
beautiful concert on Saturday, September 
25 in the garden. As a result of the joy and 
of the success of the day, a chain of dozens 
of enthusiastic people allowed 80 chairs to 
regain their storage location in just a few 
minutes.  
  
PRAYER  
We offer you a very beautiful prayer written 
by the Jesuit Father Jean-Marie Glorieux, 
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who with Fathers Maurits Gijsbrechts, Omer 
Termote and other administrators, watches 
over the destiny of the Beguinage in 
Brussels:  
  
We bless You, Lord, for what You give us to 
live in the encounter with young people.  
We confess Your presence and Your work 
despite our miseries, our divisions, our 
personal idols...  
And we believe that through these miseries 
You are building something of the eternal 
Kingdom, in the shadow of the cross.  
  
Give us a Spirit of communion, of listening 
and of the desire to build a home that 
pleases You.  
Remove from our heart’s fears, judgments, 
acquired positions, ...  
Give us the spirit of childhood, that of the 
beginning and that which becomes ours 
always new, poorer and deeper.  
And all at the same time give us a free 
spirit.  
For we are all partners and we believe that 
Your mission frees us to build a body made 
of this world and its laws.  
In all our work, help us, in the recognition 
that we are carried by the "yes" of Your 
mother to the angel Gabriel and her silent 
"yes" at the foot of the cross.  
 

NIEUWS VANUIT HET BRUSSELSE 
BEGIJNHOF 
 

September betekent ook voor de 25 
kinderen van het Begijnhof de heropening 
van de scholen! 
 
In dit kleine dorpje midden in de stad volgen 
de gebeurtenissen elkaar snel op: 
huwelijksverjaardagen, gewone 
verjaardagen, onthaal van nieuwe 
bewoners, bezoekers van overal… 
 
Het professiefeest van Jim Schilder sss op 
15 oktober heeft op een onuitgegeven 
manier contacten tot stand gebracht tussen 
ons Begijnhof van de 21ste eeuw en het 
Begijnhof sss in Amsterdam. Op een dag zal 
de ‘jonge Maria’ de ‘oude Elisabeth’ gaan 
bezoeken! 
 

De muzikale groep West Rim, erg bekend in 
Vlaanderen maar zelfs tot in het Vaticaan 
heeft op 25 september in de tuin een mooi 
concert gegeven. Twee koppels van het 
Begijnhof zijn de spilfiguren van deze groep! 
 

PÈLERINAGE EYMARD - FRANCE 

Relation du pèlerinage sur les pas du Père 
Eymard – 22 au 28 août 2021 
 
Un pas sur les pas d’un Saint 
La Providence et les circonstances (covid) 
ont eu pour effet – pour cette première 
retraite – que nous n’étions finalement que 
quatre, mais… de quatre continents 
différents : République Démocratique du 
Congo pour le Père Thaddée, Vietnam pour 
la sœur Servante du Saint Sacrement To 
Trinh, Brésil pour Eliana Rodrigues et 
Belgique pour Olivier de Kerchove. 
 
Quatre continents dans une même voiture, 
par monts et par vaux, tous nourris 
quotidiennement de la spiritualité 
particulière eymardienne !... Vous trouvez là 
une percutante parabole de communion de 
l’Église que nous souhaitons porter 
beaucoup de fruits ! 
 

 
 
Une retraite particulièrement féconde a pu 
voir le jour cet été, voulue, désirée, 
préparée et priée depuis longue date par le 
Centre eucharistique Saint Pierre-Julien 
Eymard de la Mure d’Isère, animée par le 
Père Thaddée sur les pas de saint Pierre-
Julien Eymard. Il s’agit non seulement de la 
terre où celui-ci a grandi et est mort, mais 
aussi de tous les lieux proches de La Mûre 
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d’Isère significatifs dans son parcours 
spirituel et pour ses premiers ministères en 
Église. 
 
Nous profitions pour cela non seulement de 
la guidance priante du Père Thaddée, mais 
aussi des brochures si riches du Père 
Manuel Barbiero pour chaque lieu visité, 
tous à la beauté à couper le souffle, et dont 
les noms sont bien familiers des 
Sacramentins. Pour nous, ce furent La 
Mure, Saint Romans, Chatte, Notre-Dame 
de l’Osier, Notre Dame du Laus, Notre 
Dame de La Salette et Monteynard.  
 
Le court parcours de Saint-Pierre Eymard 
que nous avons suivi nous a 
particulièrement touché. Il nous a amenés, 
par la grâce divine, à revoir et redynamiser 
nos itinéraires personnels de foi. Le 
cheminement de chacun, chacune de nous 
est singulier. Il a été tissé par les différents 
éléments, mais nous avons reconnu qu’il a 
un point commun, c’est la présence de Dieu 
dans nos vies et son amour pour tous. 
L’exemple admirable de la vie du P. Eymard 
nous pousse à faire des efforts petit à petit 
pour faire de notre vie une eucharistie au 
quotidien à travers nos responsabilités. Il 
s’agit de rechercher l’unité et de la 
bienveillance entre nous, comme l’indique 
Saint Pierre-Julien Eymard à une 
correspondante : « Demeurez-en la bonté et 
douceur de Dieu envers vous pour être 
bonne et douce envers les autres » (CO 
1561,1).  
 
Partout nous avons rencontré des 
personnes admirables d’hospitalité et de 
vigueur spirituelle. Chaque rencontre fut une 
« visitation ». La grande grâce était aussi de 
résider dans la maison même où a vu le jour 
le Père Eymard et de prier les offices – et 
célébrer l’Eucharistie – dans la chambre 
même où il remit son âme à Dieu.  
 
Impossible de remercier suffisamment le 
Père Thaddée qui s’est donné sans 
compter, mais lui-même ne s’est pas lassé 
de dire combien notre groupe était à la fois 
très réceptif et constructif pour que se 
dessine un mode de retraite qui fasse droit à 
ce que Dieu a planté dans l’âme du P. 

Eymard, et aux besoins de notre temps à la 
recherche des Sources d’Eaux Vives. 
 
Au nom du groupe de ce pèlerinage. 
 

PILGRIMAGE - FRANCE 

A step in the footsteps of a Saint  
Providence and circumstances (covid) had 
the effect – for this first retreat – that there 
were only four of us in the end, but... from 
four different continents: Democratic 
Republic of Congo for Father Thaddeus, 
Vietnam for Sister Servant of the Blessed 
Sacrament To Trinh, Brazil for Eliana 
Rodrigues and Belgium for Olivier de 
Kerchove.  
 
Four continents in the same car, by 
mountains and valleys, all nourished daily 
by the Eymardian spirituality!... you find here 
a powerful parable of communion of the 
Church that we wish to bear much fruit!  
 
A particularly fruitful retreat came to light this 
summer, desired, prepared and prayed for a 
long time by the Eucharistic Center Saint 
Pierre-Julien Eymard from La Mure d'Isère, 
animated by Father Thaddée Mupapa in the 
footsteps of Saint Pierre-Julien Eymard. It is 
not only the land where he grew up and 
died, but also all the places close to La Mûre 
d'Isère significant in his spiritual journey and 
for his first ministries in the Church.  
 
For this we took advantage not only of the 
prayerful guidance of Father Thaddée, but 
also of the rich brochures of Father Manuel 
Barbiero for each place visited, all of 
breathtaking beauty, and whose names are 
very familiar to the Sacramentins. For us, it 
was La Mure, Saint Romans, Chatte, Notre-
Dame de l'Osier, Notre Dame du Laus, 
Notre Dame de La Salette and 
Monteynard.   
 
The short journey of Saint-Pierre Eymard 
that we followed particularly touched us. He 
has led us, by divine grace, to review and 
revitalize our personal journeys of faith. The 
journey of each and every one of us is 
unique. It has been woven by different 
elements, but we have recognized that it 
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has one thing in common, and that is the 
presence of God in our lives and His love for 
all.   
 
The admirable example of Fr. Eymard's life 
pushes us to make efforts little by little to 
make our life a Eucharist on a daily basis 
through our responsibilities. It is a question 
of seeking unity and benevolence among 
ourselves, as Saint Peter Julian Eymard 
indicates to a correspondent: "Abide the 
goodness and meekness of God towards 
you in order to be good and gentle towards 
others" (CO 1561,1).   
 
Everywhere we met admirable people of 
hospitality and spiritual vigor. Each meeting 
was a "visitation". The great grace was also 
to reside in the very house where Father 
Eymard was born and to pray the services – 
and celebrate the Eucharist – in the very 
room where he gave his soul to God.   
 
It is impossible to thank Father Thaddée 
enough, who gave himself without counting, 
but he himself did not get tired of saying 
how our group was both very receptive and 
constructive so that a mode of retreat could 
emerge that would pave the way to what 
God planted in the soul of Fr. Eymard, and 
to the needs of our time in search of the 
Sources of Living Waters.  
 
On behalf of the group of this pilgrimage, 
Olivier de Kerchove (Community of La Viale 
Opstal in Brussels)  
 

 

NIEUWS UIT BRUSSEL 
 
Jim Schilder, sss 
 
Voor de religieuze buitenstaander was het 
niet makkelijk om te begrijpen wat er op 15 
oktober in onze Brusselse kerk zou 
gebeuren. Als ik zei dat ik mijn eerste 
gelofte ging afleggen en daarmee zou 
intreden in de congregatie van het Heilig 
Sacrament, dan was de reactie nogal eens: 
maar je bént toch al van de kerk, als 
priester? 
 
Het zegt iets over de externe beeldvorming 
in een samenleving die steeds minder weet 
heeft van religie en kerk. Die is te betreuren, 
maar hoeft geen reden te zijn om wenend 
aan de rivieren van Babylon te gaan zitten. 
Integendeel, het kan een reden te meer zijn 
om te verkondigen, om bepaalde waarden 
en een manier van leven onder de aandacht 
te brengen die voortkomen uit een keuze 
voor Christus. “Volg mij” waren de laatste 
woorden van Jezus tot de rijke jongeman 
die eigenlijk al “van de kerk” was, maar 
besefte dat er meer is. 
 
Het was een mooie dag, die 15de oktober. 
Na twee jaar noviciaat in Brussel – deels 
gekleurd door een brede vervreemding die 
een epidemie kennelijk kan veroorzaken – 
kwamen we bijeen op een vrijdagochtend in 
de kerk die de congregatie deelt met La 
Viale. Sommige bezoekers waren de dag 
tevoren al vanuit Nederland naar Brussel 
gekomen of waren die ochtend heel vroeg 
van huis gegaan om deze plechtigheid mee 
te kunnen maken. Het was een divers 
gezelschap: sss-paters uit Amsterdam en 
Parijs, familie uit diverse delen van 
Nederland, associés en parochianen uit 
Amsterdam, leden van La Viale, enkele 
gebruikelijke kerkgangers, iemand van de 
Ark-gemeenschap waar ik stage heb mogen 
lopen, en pater provinciaal uit Lommel die 
de viering in soepele, tweetalige banen 
leidde en die onder meer schetste wat het 
belang van het religieuze leven in onze tijd 
kan zijn.  
 
En dan was er natuurlijk onze Brusselse 
communiteit, waarvoor het een gemengde 
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ervaring zal zijn geweest: één hunner die de 
congregatie binnengaat, om drie dagen later 
de communiteit te verlaten richting 
Nijmegen. Maar de vreugde overheerste, 
zoals ook te merken was tijdens de 
feestelijke nazit in het klooster. Vreugde en 
dankbaarheid op deze feestdag van de 
heilige Teresa van Avila, zelf een religieuze, 
die eeuwen geleden een tekst afsloot met 
de schijnbaar eenvoudige, maar diepe 
constatering: “God alleen is genoeg.” Volg 
de Zoon en je vindt de Vader. 
 

 

 
NIEUWS VAN HET I.C.E.W. 
 

Na een tijd van angst en sociale 
eenzaamheid maar ook van een hoopvol 
vertrouwen in een oplossing en een 
terugkeer naar het normale' leven, vonden 
eindelijk nog eens gebedsnamiddagen 
plaats, georganiseerd door het I.C.E.W.  
Met een bang hartje weliswaar want de 
vraag was: komen de mensen terug? 
  
Tot onze verbazing werden deze 
namiddagen een succes! Op diverse 
plaatsen mochten we in totaal 77 mensen 
verwelkomen. Het werd een fijn weerzien en 
een deugddoende namiddag met een 

openingsmoment, conferentie, koffie en 
afsluitend een Aanbidding.  
Pater Wim Van Meijgaarden was terug van 
weggeweest!  
 
DE EUCHARISTIE EN HET 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
  

 
 
Het graffiti-kunstwerk van Johny Beerens op 
de graansilo in Breskens verhuist naar 
Terneuzen, een enorm kunstwerk van 440 
vierkante meter en geschilderd in 1997: 5 
broden en twee vissen. Een bijbelverhaal 
verhuist en het verhaal blijft zijn plaats 
houden in de samenleving. Blijft het 
schilderij omdat het een bijbelverhaal is, of 
omdat er veel mensen het esthetisch mooi 
vinden? Blijft het omdat het verwijst naar die 
broodvermenigvuldiging waarbij Jezus zegt 
dat ‘Hij het brood voor het leven is’, dat de 
leerlingen moeten doen zoals Hij: Jezelf 
delen en breken. Delen van dat wat je hebt. 
Zij zoals Hij die zichzelf geeft in de 
Eucharistie. 
 
Maatschappij en geloof in Jezus 
De bijbel, het geloof, had halverwege de 19e 
eeuw, rond 1850, ineens weer een 
belangrijke rol in het hele maatschappelijke 
leven. In reactie op de slechte leef- en 
werkomstandigheden van arbeiders in de 
grote steden en het opkomende Marxisme, 
schreef paus Leo XIII (1878-1903) in 1891 
de encycliek ‘Rerum Novarum’. In deze 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/e/encycliek
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encycliek vraagt de paus om aandacht voor 
het lot van de arbeiders en hun recht op een 
fatsoenlijk bestaan. De basis voor deze 
encycliek was gelegd door allerlei 
christenen in Europa: denk maar aan de 
paters Maristen in Lyon, de priester-
arbeiders van het Prado in Lyon en mensen 
zoals Don Bosco in Italië. De encycliek werd 
de maat voor de katholieke sociale 
beweging en de oprichting van katholieke 
politieke partijen, katholieke vakbonden en 
katholieke werkgeversverenigingen. We 
kennen vanuit die katholieke beweging de 
namen van de katholieke ambtsdragers als 
Dr. Poels, Dr. Ariëns en in België de priester 
Daens. Maar er waren evenzeer katholieke 
gelovigen die de maatschappelijke 
welzijnsbelangen op gingen pakken samen 
met hun geestelijke leiders. Het streven 
naar de goede samenleving, naar 
‘het bonum commune’, is niet alleen een 
taak voor de politiek en de staat. Iedereen is 
medeverantwoordelijk voor een 
rechtvaardige samenleving. De Katholieke 
Sociale Leer is wantrouwend ten opzichte 
van een sterke overheid en is een 
voorstander van een sterke rol van het 
maatschappelijk middenveld en juist in dat 
maatschappelijk middenveld ontstaat het 
katholiek sociaal denken. Dat sociaal 
denken wordt gevoed o.a. door de 
Eucharistie. De Eucharistie en het 
maatschappelijk welzijn. Heeft dat iets met 
elkaar te maken? 
 
De Eucharistische Congressen 
Het Internationaal Eucharistisch Congres is 
een in 1881 voor het eerst gehouden 
bijeenkomst van geestelijken en leken met 
als doel de heilige Eucharistie beter te doen 
kennen en haar betekenis in het licht te 
stellen. Het motto: Het redden van de 
Maatschappij door de Eucharistie. De 
stichteres EmilieTamisier, was een 
volgelinge van de heilige pater Eymard 
stichter van de SSS, de paters van het 
Heilig Sacrament. Maar pater Eymard 
stichtte meer dan alleen een klooster voor 
paters en broeders. Hij stichtte een sociëteit 
waarin plaats was voor alle mensen, 
gehuwd en ongehuwd, religieus of leek, 
man of vrouw. Naast een vrouwen- en een 
mannenklooster stichtte hij ook een 

beweging van leken, want de Eucharistie is 
de bron en het middelpunt van de Kerk en 
van een christelijke samenleving. Hij zei 
ook: “Er is maar één remedie tegen onze 
samenleving die op hol is: de Eucharistie.” 
En hij werkt dan ook vanuit de Eucharistie 
aan een betere samenleving in die jaren 
rond 1850 tot aan zijn dood in 1868. De 
Eucharistische congressen hebben dan ook 
meestal een geloofsthema dat betrokken is 
op de samenleving.   
Na Vaticanum II (1962-1965) staan we voor 
indringende bevragingen betreffende de 
inhoud van ons geloof. Een nieuw inzicht 
van de Eucharistie daagde uit om geloof 
handen en voeten te geven in onze 
maatschappelijke engagementen en onze 
politieke keuzes en het kon niet blijven bij 
alleen gepreek voor de afwezigen. Ook in 
eigen kring diende de diaconie te worden 
waargemaakt. Velen stelden zich vragen 
omtrent hun opstelling in maatschappelijke 
kwesties. Vaak voelden ze een tegenstelling 
of toch minstens een spanning tussen de 
evangelische voorkeursoptie voor de armen 
en de concrete keuzes waar ze in hun 
beroepsactiviteiten mee te maken 
hadden. De confrontatie met de uitdagingen 
enerzijds en de onmogelijkheden anderzijds 
bracht mensen soms in gewetensnood. 
 

Eucharistie en priester-zijn voor een 
nieuwe wereld 
Het eucharistisch Congres in Lourdes 
(1981) had als onderwerp een 
veelbetekenend gebeuren in die tijd: 
Eucharistie: gebroken brood voor een 
nieuwe wereld. Voor Vat II was de Mis de 
zaak van de priester, Eucharistie was een 
individuele aangelegenheid. Priesterlijke 
identiteit was helemaal gelinkt aan de 
heilige Mis. Een priester hoorde thuis in zijn 
pastorie. Hij diende zijn relaties met de 
gewone mens zoveel mogelijk te beperken. 
Alleen voor sacramenten in nood diende hij 
beschikbaar te zijn. Zijn voornaamste 
bezigheid was echter zijn dagelijkse Mis. 
Het beeld van de priester als mislezer was 
algemeen bekend. En nog steeds ontmoet 
je mensen die denken dat dat de enige taak 
van een priester zou zijn: De heilige Mis 
opdragen. Maar dan is er het Tweede 
Vaticaans Concilie met een fundamentele 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1881
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
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verschuiving in de Kerk door het belang van 
de gemeenschap met Christus voorop te 
plaatsen. Kerk betekent: samengeroepen uit 
de volkeren om gemeenschap te vormen 
rond de Verrezen Heer. Het betekent niet 
alleen een spirituele band met Christus, het 
betekent meteen ook een onderlinge band 
van verbondenheid met elkaar. Zo heeft de 
Kerk verschillende verantwoordelijkheden 
opgenomen die gezorgd hebben voor het 
behoud van de gemeenschap, ook in haar 
materieel bestaan. Ook is de priester niet tot 
het ambt gewijd om op de pastorie te zitten 
en buiten de gewone maatschappij te staan. 
Vaak heeft paus Franciscus het de laatste 
jaren gezegd: de priester hoort tussen de 
mensen te staan. Net zoals een herder ruikt 
naar zijn schapen, zo moet ook de 
ambtsdrager ruiken naar zijn schapen. Hij 
moet zijn schapen kennen en de schapen 
moeten zijn stem herkennen. De Eucharistie 
verwijst ons naar Christus die zichzelf gaf 
voor het leven van de wereld. Zo moet ook 
de bedienaar van de Eucharistie en zij die 
Eucharistie mee vieren, gelijken op Christus: 
Jezelf geven opdat de anderen leven. 
 

Eucharistie: de gevaarlijke herinnering 
aan Jezus 
De theoloog Johan Baptist Metz (1928-
2019) schrijft dan over Jezus en ook over de 
Eucharistie als ‘de gevaarlijke herinnering 
aan Jezus van Nazareth’. In de Eucharistie 
vieren wij ook de offerende zelfgave van 
Christus. Zijn hele bestaan wordt bepaald 
door de dienstbaarheid aan de Vader en 
aan alle mensen. Tijdens het Laatste 
Avondmaal wordt dat in beeld gebracht door 
Brood en Wijn. De Eucharistie is een gebaar 
van de onvoorwaardelijke zelfgave van 
Christus. Hij neemt niets terug van wat Hij 
gezegd of gedaan heeft. Uiteindelijk wordt 
Hij door God Zijn Vader in het gelijk gesteld. 
Dat zegt ons het verrijzenisgeloof. Zijn ook 
wij in staat te leven vanuit diezelfde hoop? 
We vieren dat deze hoop niet klein te krijgen 
is. Vanuit deze overtuiging werd het ritueel 
van de Eucharistie herzien tijdens 
Vaticanum II. Wij worden opgenomen in het 
nieuwe verbond dat God in Christus met ons 
gesloten heeft. De Heer is ons liefdevol 
nabij. Hij is nabij aan allen die zwak en 
kwetsbaar zijn. Ieder die zich inlaat met 

Hem en Hem viert in de Eucharistie 
als gevaarlijke herinnering wordt uitge-
daagd om zelf solidair te zijn met de kleinen 
en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.  
 

Het grootste geheim van de Kerk 
De Eucharistie nodigt ons uit en zet ons aan 
om sociaal te denken en te handelen. Dat 
Katholiek Sociaal Denken wordt wel eens 
het ‘grootste geheim’ van de kerk genoemd. 
Veel katholieken hebben er nog nooit van 
gehoord. Dat komt doordat er in onze 
samenleving en ook in de parochies, veel 
aandacht is voor persoonlijke morele 
vraagstukken en minder voor het grote 
geheel. De vraag: ‘hoe leef ik als een goed 
christen?’ wordt vaker gesteld dan de vraag 
‘hoe leven wij als christenen ten gunste van 
een goede samenleving?’ Het is opvallend 
dat de synodevaders bij de synode over de 
Eucharistie hebben bevestigd dat ‘de 
gelovige christenen een dieper begrip 
moeten hebben van de verhouding tussen 
de Eucharistie en het dagelijks leven. De 
eucharistische spiritualiteit is niet alleen 
maar deelname aan de Eucharistie en 
verering van het heilig Sacrament, doch 
omvat het gehele leven’. De Eucharistie is 
het uitgangspunt voor heel de deelname 
aan het sociaal maatschappelijk leven. Deze 
opmerking is vandaag de dag voor ons 
allemaal van bijzondere betekenis. De 
secularisatie bestaat er eigenlijk in dat het 
christelijk geloof naar de rand van het 
dagelijks bestaan is verbannen, als zou het 
onnodig zijn voor het reilen en zeilen van 
onze samenleving. Het mislukken van deze 
manier van leven, ‘alsof God niet bestaat’, is 
voor iedereen nu wel duidelijk. Nu is het 
nodig opnieuw te ontdekken dat Jezus 
Christus niet alleen maar een privé 
overtuiging is of een abstracte leer, maar 
werkelijk een Persoon, wiens binnentreden 
in de geschiedenis in staat is het leven van 
alle mensen te veranderen. Daarom moet 
de Eucharistie als bron en hoogtepunt van 
het leven en de zending van de Kerk 
vertaald worden naar spiritualiteit, naar 
leven op een bepaalde manier: Eucharistie 
en dagelijks leven. Door de Eucharistie, zijn 
wij geroepen de door Christus gebrachte 
radicale nieuwheid van leven en denken 
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juist in de gewone levensomstandigheden 
waar te maken. 
 

Pater Eymard en paus Benedictus XVI 
Pater Eymard zei het al in de 19e eeuw: 
“Deze samenleving is op hol, is ziek omdat 
ze geen middelpunt heeft. Voor ons is de 
Eucharistie het middelpunt van heel het 
maatschappelijk leven. De maatschappij 
gaat ten onder omdat zij geen middelpunt 
heeft van waarheid en liefde en ook geen 
familieverband, iedereen isoleert zich, leeft 
individueel. Maar de maatschappij zal 
krachtig herboren worden als we ons laten 
leiden door de Eucharistie. Terug naar de 
bron van het leven, terug naar de 
Eucharistie.” 
 

Paus Benedictus XVI 
“Wij moeten de wens koesteren dat de 
Eucharistie steeds dieper in ons dagelijks 
leven mag doordringen en ons ertoe 
brengen herkenbare getuigen te worden op 
ons werk en in de gehele samenleving. 
Opdat de wereld door Hem zou worden 
gered.” 
  

De sociale implicaties van de Eucharistie 
Synodevaders 
Met het oog op de sociale verantwoordelijk-
heid van alle christenen hebben de 
synodevaders eraan herinnerd dat: “Wie 
aan de Eucharistie deelneemt moet zich 
ervoor inzetten de vrede te herstellen in 
onze wereld.” 
Het mysterie van de Eucharistie verplicht 
ons ertoe, in samenwerking met 
internationale nationale en particuliere 
instellingen, al het mogelijke te doen, om het 
schandaal van de honger en de ondervoe-
ding van vele miljoenen mensen tot een 
einde komt. Door de Eucharistie is de 
christelijke leek ertoe geroepen zijn politieke 
en sociale verantwoordelijkheid te nemen. 
 

NIEUWE MEDEWERKER CPS 
 
Nieuwe medewerker Jim Schilder stelt zich 
voor: 
 

Vanaf oktober mag ik als stafmedewerker 
de gelederen versterken van het CPS, in 
1990 opgericht door de Congregatie van het 
Heilig Sacrament (SSS). Deze Congregatie 

heb ik vijftien jaar geleden leren kennen in 
Amsterdam. 
 

 

Opgegroeid in een protestants gezin, verliet 
ik als tiener de Kerk en werd journalist. In de 
jaren negentig ervoer ik een  dringende 
uitnodiging van 'boven' om te onderzoeken   
of er misschien toch meer was tussen hemel 
en aarde. Dat onderzoek bracht me via 
enkele bijzondere ervaringen bij de 
katholieke Kerk en in 2006 ben ik in de 
Amsterdamse Nicolaasbasiliek gevormd. 
Ook werd ik mij bewust van een 
priesterroeping. Ik verruilde de journalistiek 
voor het seminarie, werd in 2012 gewijd en 
kon aan de slag in de Kerk waar ik het 
Vormsel had ontvangen. 
 
Intussen had ik in de Begijnhofkapel de 
eucharistische aanbidding ontdekt en was ik 
bevriend geraakt met de SSS-communiteit 
die de kapel bestiert. Op zeker moment was 
er opnieuw een uitnodiging van 'boven': 
werd het niet tijd om toe te treden tot de 
Congregatie? Sinds mijn gang naar de 
katholieke Kerk was de Eucharistie het 
centrum van mijn leven - "Blijf dit doen om 
Mij te gedenken." Nu voelde ik mij geroepen 
op een andere manier (in) Gods liefde te 
delen, door een leven van gemeenschap, 
gezamenlijk gebed en eucharistisch 
apostolaat. Deo volente zal ik in oktober 
mijn eerste tijdelijke gelofte afleggen. 
Daarna hoop ik te kunnen bijdragen aan de 
missie van het CPS.  
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Bezinningsdag CPS in de Advent over H. 

Jozef 

Op zaterdag 11 december 2021 organiseert het 

Centrum voor parochiespiritualiteit (CPS) een 

bezinningsdag 

in klooster 

Brakkenstein: 

‘Op weg naar 

Kerstmis met 

de heilige 

Jozef’. (Voor 

informatie en 

opgave zie 

onze website.) 

Dit wordt 

onze eerste 

bezinningsdag 

op de oude 

(fysieke) 

manier sinds 

het begin van de coronatijd. 

Stafmedewerkers Mirjam Spruit en Tim 

Schilling zullen de inleidingen verzorgen. Voor 

diegenen die de retraite in Steyl gemist hebben, 

biedt dit een kans om er toch iets van op te 

pikken. Maar dat kan natuurlijk ook aan de hand 

van de teksten van de inleidingen, die nu (met 

medewerking van p. Eugène van Heijst) in 

boekvorm worden gedrukt en binnenkort 

verspreid.  

 

Nieuwe medewerker begint op het CPS 

Wij zijn erg dankbaar voor de komst van p. Jim 

Schilder als stafmedewerker van het CPS. Op 7 

oktober stelde Jim zich voor (via Zoom) aan het 

bestuur van het CPS; op 18 oktober (een paar 

dagen na zijn professiefeest) verhuisde Jim naar 

klooster Brakkenstein; en op 20 oktober vond 

zijn eerste werkoverleg met collega’s Mirjam en 

Tim. De komst van deze priester, een talentvolle 

schrijver met een grote netwerk, belooft veel 

voor de toekomstige werkzaamheden van het 

CPS. Op dit moment verkennen we met elkaar 

de mogelijkheden. Wordt vervolgd!  

 

 
 

Online kick-off ‘Missionaire parochie’ – 28, 

29 oktober 

In voorbereiding op de conferentie ‘De 

Missionaire parochie – Als God renoveert’ vindt 

er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 

een online kick-off evenement plaats. De 

Canadese priester James Mallon, hoofdspreker 

op de uitgestelde conferentie op 24 en 25 maart 

2022, zal tijdens de kick-off een inleiding geven. 

Informatie: www.missionaireparochie.nl. Op 

vrijdagavond 29 oktober kunnen mensen online 

(via Zoom) met elkaar doorspreken over de 

inleiding van fr. Mallon. 
 

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.missionaireparochie.nl/
http://www.parochiespiritualiteit.org/
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VERSLAG VH INTERNATIONAAL 
EUCHARISTISCH CONGRES IN 
BOEDAPEST 2021  

 
Diana Janssen, associé 
 

 
 
Na een jaar uitstel was het zover: op zondag 
6 september startte het Eucharistisch 
congres met een openingsviering op het 
plein van de Helden. Omdat die viering pas 
in de middag plaats vond heb ik ’s ochtends 
de Eucharistie in de prachtige 
Stephanbasiliek bijgewoond. Ondanks dat 
er delen in het Hongaars werden 
uitgesproken voelde ik mij toch een van de 
gemeenschap en besefte hoe groots de 
wereldkerk is. 
 

 
 
De dagen van het congres er liepen 
grotendeels volgens een vast programma: 
starten met het Lauden, daarna een 
catechese gevolgd door een getuigenis en 
de ochtend werd afgesloten met een 

Eucharistie. Lunch en daaropvolgend nog 
een workshop. Omdat er zoveel 
gastsprekers waren, (elke dag 3 sprekers en 
dit 5 dagen) kan ik helaas niet alles 
beschrijven maar uitspraken die de meeste 
indruk op mij maakte waren: 
 
 “In de Eucharistie is de mens op dezelfde 
manier verbonden met God als Christus met 
God.”  
“Consumptie en individualisering geeft geen 
verbroedering en dringt langzaam ons 
geloof binnen.” 
 “Wat zetten wij in het midden van ons 
leven? Volgen wij Christus en zetten de 
zieken en de zwakken in het midden van 
onze kring?”  
“De vrede van Jezus is fragiel maar moet 
wel worden gebruikt om te delen.” 
“Wat is geduld: rustig blijven, in staat zijn het 
uit te houden en is een geschenk van de 
Heilige Geest.”   
“De Eucharistie is de gouden deur tot de 
liefde.”  
“God heeft ons nooit achtergelaten zonder 
de hoop.” 
“Als we blijven haten, verdwijnt ons 
schitterende zelf.” 
“Waar menselijke zintuigen ophouden, 
begint het geloof. Daarom begrijpen 
gelovigen wat Brood en Wijn 
vertegenwoordigen.” 
 
De mooiste term van het congres: 
“Spirituele Conditie.” 
 
Aanbidding 
Op het terrein was ook een 
aanbiddingskapel waar ik de eerste dag 
intens gebruik van heb gemaakt. Een van 
workshops ging over de groei van parochies 
door de altijddurende aanbidding. De 
mooiste stelling hieruit: “De kapel met 
altijddurende aanbidding is een plek van 
rust, van vrede en ook een plek van 
vergeving en liefde.”  
 
Op 8 september was er ‘s avonds, speciaal 
voor de congresgangers, een aanbidding in 
de St. Stephansbasiliek. Toen ik arriveerde, 
was deze al helemaal vol en er stonden vele 
mensen, waaronder ook veel religieuzen, te 
wachten. Ik besloot om buiten op de trap te 
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gaan zitten, wetend dat ik in de schaduw 
van de Heer zat. Ik moest sterk denken aan 
het verhaal van de Samaritaanse vrouw, 
soms zijn kruimels meer dan genoeg. 
 

 
 
De laatste dag eindigde met een Eucharistie 
waar Paus Franciscus voorging. Zijn homilie 
ging over het volgen van Jezus en ook, heel 
kort, over de aanbidding: “Laten we tijd 
maken voor de aanbidding, een manier van 
bidden die te vaak vergeten wordt. Laten we 
tijd maken voor aanbidding. Laten we Jezus, 
het Levende Brood, toestaan ons te 
genezen van onze zelfabsorptie, ons hart te 
openen voor zelfgave, ons te bevrijden van 
onze starheid en zelfbezorgdheid, ons te 
bevrijden van de verlammende slavernij van 
het verdedigen van ons imago en ons te 
inspireren Hem te volgen waarheen Hij ons 
wil leiden, en niet waar ik wil.” Voor paus 
Franciscus is het volgen van Jezus ook een 
reis waarvan je de eerste stap niet vooruit 
maar juist achteruitzet. Dit Internationaal 
Eucharistisch Congres markeert het einde 
van een reis, maar belangrijker nog, het 
begin van een andere reis. Want achter 
Jezus lopen betekent altijd vooruitkijken, de 
kairos van de genade verwelkomen en elke 
dag uitgedaagd worden door de vraag van 
de Heer aan ieder van ons, zijn leerlingen: 
“Wie zeggen jullie dat ik ben?” 
 
Het congres was zeer de moeite waard. 
 
 

 
 

 
 

 

 


