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WOORD VAN DE PROVINCIAAL 
 
Maurits Gijsbrechts, sss 
 
Medebroeders, 
 
‘Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als 
een schaduw heen’ dichtte Rhijnvis Feith 
aan het einde van de 18de eeuw en die 
uitspraak is nog altijd even actueel. 
 
Men zegt wel dat de tijd sneller vliegt 
naarmate je ouder wordt. Rationeel klopt dat 
natuurlijk niet, maar het gevoel van veel 
mensen is wel zo. ‘Tempus fugit’ zeiden de 
Romeinen al: de tijd vliegt en daarom blijven 
mensen maar steeds proberen om er wat 
grip op te krijgen. We hebben de tijd 
inderdaad ingekaderd in ‘uren, dagen, 
maanden en jaren’ en wie wel eens de 
sportuitslagen volgt weet b.v. dat het in de 
atletiek, het zwemmen of het schaatsen om 

honderdsten ja zelfs om duizendsten van 
seconden gaat. Zonder afgesproken tijd 
wordt het leven ongrijpbaar en het is 
daarom dat we in grote delen van de wereld 
Nieuwjaarsdag vieren, ook al hebben 
Joodse en Islamitische gelovigen en onze 
Chinese medeburgers daarnaast nog hun 
eigen nieuwjaarsdag. Dat laatste geeft aan 
dat iedere tijdsindeling maar een menselijke 
constructie is en dat alle tijdsindeling relatief 
is. Maar het is wel een goede gelegenheid 
om althans hier in onze omgeving, elkaar 
alle goeds toe te wensen, gezondheid, geluk 
en vooral zegen. 
 
In de liturgische kalender is de 1ste januari in 
de loop van de geschiedenis wel drie keer 
van naam en daardoor ook van accent 
veranderd. Van het oorspronkelijke feest 
van de besnijdenis des Heren werd het, via 
het feest van de zoete en allerheiligste 
Naam Jezus, in 1969 door Paus Paulus VI 
gemaakt tot wat het nu is: de viering van 
Maria, Moeder van God. 
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Dat paus Paulus VI dit feest heeft 
omgevormd tot het feest van Maria’s 
Moederschap is omdat zij beschouwd kan 
worden als een verbindingsteken tussen het 
Oude en het Nieuwe Testament. Zij heeft 
haar zoon overleefd en zijn geloof zo 
nageleefd dat zij het ‘verbindingsstreepje’ is 
geworden, tussen het Joodse geloof en de 
levensbeschouwingen van het Christendom. 
Daarom heet zij niet alleen Moeder van God 
maar tevens Moeder van de Kerk. Haar ja-
woord op Gods uitnodiging om met Hem 
verder te gaan, moge nu ook ons ja-woord 
zijn en samen met haar plaatsen we ons, 
ook in dit nieuwe jaar, onder Gods zegen 
met de woorden van Joodse priester Aäron: 
“Moge de Heer u zegenen en u behoeden. 
Moge de glans van zijn genade over u 
spreiden en u genadig zijn. Moge de Heer 
zijn gelaat naar u keren en u zijn vrede 
schenken.” 
 
Zalig Nieuwjaar! 
 

DERNIERS MESSAGES / 
NEUESTE BEITRÄGE / 

ULTIMAS POSTAGENS / 
LAATSTE NIEUWSJES 

 
Uit de hand van Mgr. Rob Mutsaerts ontving 
Hein Vrijdag het ereteken ‘Pro Ecclesia et 
Pontifice’ voor zijn jarenlange inzet in de 
liturgie! 
 

 
 
3 novembre : journée de récollection à 
Colombier, animée par le père Paul Mougin, 
comme thème : « L’Eucharistie incarnéeé ». 
 
Op 16 november overleed in Parijs Pierre 
Duvillaret, 97 jaar oud. Le Père Pierre 
Duvillaret est décédé à Paris le 16 
novembre, à l’âge de 97 ans. R.I.P. 
 

We wensen onze zieke en hulpbehoevende 
confraters veel geduld en een spoedig 
herstel: Gerard Wijers (Amsterdam); 
Siegfried Neubrand (Retzstadt) en Omer 
Termote (Brussel). Nous souhaitons ces 
confrères bon courage et un rétablissement 
rapide. 

 
A Paris le nom de la crêche de Noël a 
changé de nom : « soit 'petite maison pour 
les oiseaux » ou bien « une volière 
eucharistique ». 
Qu'ils sont créatifs nos Parisiens !!! 
 

L’année scolaire des scolastiques à 
Kinshasa a commencé le 29 novembre. 7 
scolos du Mozambique sont là en formation. 
 

Manuel Augusto Delito is in Sénégal op 4 
december aan het eerste jaar noviciaat 
begonnen. Manuel Augusto Delito a 
comméncé la première année du noviciat au 
Sénégal.  Bonne chance et bon courage, 
caro Manuel ! 
 

Retraite à Colombier au mois de mars 2022, 
animée par le père Fiorenzo Salvi thème : 
« L’Eucharistie dans la vie ». Inscriptions 
chez le père Pagnier. 
In maart 2022 zal pater Salvi een retraite 
begeleiden in Colombier. Belangstellenden 
nemen contact op met de plaatselijke 
overste, Norbert Pagnier. 
 

Provinciale kapittels in aantocht ! Des 
chapitres provinciaux s’annoncent ! 
17 – 23 janvier : Italie / 22-27 février : 
Canada. 
 
PAS VERSCHENEN !!!!! 
‘Met het hart van een vader’.   
Een bezinning rond ‘Patris Corde’ door 
Tim Schilling en Mirjam Spruit. 
Teksten van de retraite te Steyl,  
september 2021. 
Verkrijgbaar bij het C.P.S. in Nijmegen 
(zie het artikel van het C.P.S. onderaan 
deze nieuwsbrief) 
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AD MULTOS ANNOS 
 
 
Januari 
01  Dré van Zon (Maputo) 
 Bartolomeu Bravo (Maputo) 
04 Ernest Beutler (Colombier) 
12 Agostinho Maholele (Rome) 
27 Piet de Bruin (Nijmegen) 
 
Février 
08 Gérard Daix (Bruxelles) 
09 Michel Myotte Duquet (Paris) 
13 Hub Kuijpers (Maputo) 
14 Manuel Ernesto Sitoe (Maputo) 
15 Laurindo Candiero (Kinshasa) 
22 Omer Termote (Brussel) 
28 Vasco  Dinis Sitoe (Maputo) 
29 Patrick Lecouve (Colombier) 
 

 

 
 
LE MOT DU PROVINCIAL 
 

Mes chers confrères, 
 
"Les heures, les jours, les mois, les années 
s'envolent comme une ombre", écrivait 
Rhijnvis Feith à la fin du 18e siècle, et cette 
affirmation est aussi vraie aujourd'hui qu'à 
son époque et toujours aussi pertinente. 
 
On dit que le temps passe plus vite quand 
on vieillit. Bien sûr, cela n'a pas de sens 
rationnel mais beaucoup de gens le 
pensent. Les Romains disaient "Tempus 

fugit". Le temps passe vite et c'est pourquoi 
les gens continuent à essayer de le 
maîtriser. Nous avons encadré le temps en " 
heures, jours, mois et années " et toute 
personne qui suit les résultats de l'enquête 
sur l'utilisation de l'énergie dans le secteur 
de l'agriculture, de la pêche et de la 
sylviculture. 
 
Les résultats sportifs savent qu'en 
athlétisme, en natation ou en patinage par 
exemple, tout se joue en centièmes, voire 
en millièmes de seconde. Sans une heure 
convenue, la vie devient impossible et c'est 
pour cette raison que dans de grandes 
parties du monde, nous célébrons le jour de 
l'an, même si même si les croyants juifs et 
musulmans et nos concitoyens chinois ont 
leur propre jour de l'an. Ceci indique que 
toute division du temps n'est qu'une 
construction humaine et que toutes les 
divisions du temps sont relatives. Mais c'est 
une bonne occasion, du moins ici dans 
notre environnement, de se souhaiter le 
meilleur, la santé, le bonheur et surtout la 
bénédiction. 
 
Dans le calendrier liturgique, le 1er janvier a 
changé de nom et donc d'accent trois fois 
au cours de l'histoire. Depuis la fête 
originale de la Circoncision du Seigneur, 
puis elle est devenue la fête du doux et très 
saint Nom de Jésus en 1969, le pape Paul 
VI en a fait ce qu'elle est aujourd'hui : la 
célébration de Marie, Mère de Dieu.  
 
Le fait que le Pape Paul VI ait transformé 
cette fête en la fête de la maternité de Marie 
est important, car elle peut être considérée 
comme un lien entre l'Ancien et le Nouveau 
Testament. Elle a survécu à son fils et s'est 
montrée à la hauteur de sa foi, de telle sorte 
qu'elle est devenue la liaison entre la foi 
juive et les certitudes du christianisme. C'est 
pourquoi elle est non seulement appelée 
Mère de Dieu mais aussi Mère de l'Église. 
Son oui à l'invitation de Dieu à poursuivre sa 
route avec Lui peut maintenant être aussi 
notre oui, et avec elle, nous nous plaçons, 
également en cette nouvelle année, sous la 
bénédiction de Dieu avec les paroles du 
prêtre juif Aaron : "Que le Seigneur te 
bénisse et te garde. Que sa splendeur brille 
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sur vous et vous fasse grâce. Que le 
Seigneur tourne son visage vers vous et 
vous accorde sa paix"....  
 
Bonne année ! 
 

VORWORT PROVINZIAL 
 

Liebe Mitbrüder! 
 
„Stunden, Tage, Monate, Jahre fliegen 
dahin gleich einem Schatten“ so dichtete 
Rhijnvis Feith Ende des XVIII. Jahrhunderts, 
und das Gesagte ist noch immer aktuell. 
Man behauptet sogar, dass die Zeit 
schneller vergeht je älter man wird. Sagen 
wir lieber, dass es viele Menschen so 
empfinden. ‚Tempus fugit‘ so meinten 
bereits die alten Römer: die Zeit flieht und 
deshalb versuchen Menschen auch immer 
wieder diesen Vorgang zu beherrschen. Wir 
haben in der Tat die Zeit eingerahmt in 
‚Stunden, Tage, Monate und Jahre‘.  Und 
derjenige, welcher die Sportergebnisse 
verfolgt weiß, dass beim Schlittschuhlauf 
beispielsweise oder in der Athletik und dem 
Schwimmen hundertstel, ja tausendstel 
Sekunden den Ausschlag geben können. 
Ohne Zeitabsprachen wird das ganze Leben 
ungeregelt und es wird wohl darum sein, 
dass in vielen Teilen der Welt der 
Neujahrstag gefeiert wird, wenn auch 
Juden, Muslime und Chinesen ihren je 
eigenen Neujahrstag haben. Das zeigt doch 
nur, dass Zeiteinteilung ein menschliches 
Konstrukt darstellt. Trotzdem ist dies eine 
gute Gelegenheit um einander alles Gute zu 
wünschen, Gesundheit, Glück und vor allem 
Segen. 
Der liturgische Kalender hat zum 1sten 
Januar durch die Geschichte 
Veränderungen durchgemacht. Der Akzent 
wurde verschoben. Ursprünglich ‚Fest der 
Beschneidung des Herrn‘, dann ‚Fest des 
heiligsten Namen Jesu‘ schließlich seit 1969 
durch den hl. Papst Paul VI, das ‚Fest der 
Mutter Gottes‘. 
Paul VI hat das Fest umgeformt zum Fest 
der Mutterschaft Mariä. Es kann gesehen 
werden als Verbindungsglied zwischen 
Altem und Neuem Testament. Maria hat den 
Tod ihres Sohnes mit durchlebt und ist so zu 
einer Mittlerin zwischen jüdischen Glauben 

und der Lebensanschauung der Christen 
geworden. Darum ist sie zugleich Mutter 
Gottes und Mutter der Kirche. Ihr Jawort zu 
Gottes Einladung um mit ihm weiter zu 
gehen soll nun auch unser Jawort werden 
und damit stellen wir uns unter den Segen 
des Priesters Aaron: „Der Herr segne und 
behüte Euch. Er lasse sein Angesicht über 
Euch leuchten und sei Euch gnädig. Er 
wende Euch sein Antlitz zu und schenke 
Euch seinen Frieden!“ 
… Ein gesegnetes Neues Jahr!   
 
Herzlichst Euer 
 

PALAVRA DO PROVINCIAL 
 

Confrades 
 
“Horas, dias, meses, anos voam como uma 
sombra”,   escreveu o poeta Rhijnvis Feith 
no final do século 18, e essa afirmação 
continua atual e relevante. 
 
Dizem que o tempo voa à medida que se 
envelhece. Claro que não é verdade, mas 
parece e os homens sentem assim. Como 
diziam os Romanos, “Tempus fugit”: o 
tempo foge e é por isso que os homens 
tentam a dominá-lo . De facto enquadramos 
o tempo em “horas, dias, meses e anos”, e 
quem acompanha os resultados do 
desporto sabe, por exemplo, no atletismo, 
natação, ou patinagem, é uma questão de 
centésimos ou mesmo milésimos de 
segundos. Sem combinar e chegar a um 
acordo, a vida nos foge  e é por esta razão 
que em muitas partes do mundo 
celebramos o dia do Ano Novo, embora que 
os crentes judeus e muçulmanos tenham 
um outro calendário e que os nossos 
concidadãos chineses tenham o seu próprio 
dia do Ano Novo. Isso prova que tudo isso é 
uma construção humana e muito relativo. 
Mas é uma boa oportunidade para nos 
desejarmos um ao outro o melhor, saúde, 
felicidade e especialmente bênção. 
 
Ao longo da história, por exemplo, no 
calendário litúrgico, o nome e o acento do 
primeiro dia do ano foram várias vezes 
alterados. Originalmente foi a festa da 
Circuncição do Senhor, mais tarde a festa 
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do “Doce e Santíssimo Nome de Jesus” e 
desde 1969 por um decreto de Paulo VI 
chamamos esta festa  a “Solenidade de 
Maria, Mãe de Deus.” 
 
O facto que o papa Paulo VI tem alterado o 
nome desta festa na” Festa da Maternidade 
de Maria” teve a sua razão. Ela pode ser 
vista como sinal de ligação entre o Antigo e 
o Novo Testamento. Ela sobreviveu o seu 
Filho e viveu a fé de tal forma que se tornou  
o elo de ligação entre a fé judaica e as 
filosofias do cristianismo. Por isso não é 
apenas chamada Mãe de Deus, mas 
também Mãe da Igreja. O sim dela ao 
convite de Deus para continuar a caminhar 
com Ele, seja também o nosso sim, e 
juntamente com ela colocamo-nos sob a 
bênção de Deus também no novo ano, com 
as palavras do sacerdote Aarão: “Que o 
Senhor te abençoe e te guarde. Que o 
esplendor da sua graça se espalhe sobre 
vós, Que o Senhor volte o seu rosto para ti 
e te conceda a sua paz”......... 
 
Feliz Ano Novo! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
IN MEMORIAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Père Pierre DUVILLARET 
             Conseiller provincial 1981-1993 

 

Province:                St Pierre-Julien Eymard 
Communauté / Community: Paris 
Diocèse / Diocese: Annecy, France 
Décédé / Died:                 16 novembre 2021 
Agé / Year: 97 
Profession: 78 
Sacerdoce /Priesthood: 72 
Numéro / Number: 1613 
 

* * * 

 
Congrégation du Saint-Sacrement 

Congregation of the Blessed Sacrament 
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IN MEMORIAM 
 

 
CONGREGATIO SANCTISSIMI 

SACRAMENTI  

  
Superior Generalis  

 

Rome, le 16 novembre 2021  

  

Cher Père Maurits et religieux de la province,  

  

Nous avons reçu la nouvelle du décès du père 

PIERRE DUVILLARET. Toute sa vie a été un 

cheminement pascal vers la terre promise de la patrie 

céleste où l’immense cortège des saints l’a attendu.  

Lui qui dans l’eucharistie a reçu le gage de cette vie 

éternelle, puisse-t-il maintenant prendre sa place à la 

grande table du banquet éternel du Royaume.  

Puisse-t-il intercéder pour nous, et nous-mêmes 

prions pour lui.  

  

Fraternellement,  

   

 

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 

 

HOMÉLIE PÈRE PIERRE DUVILLARET 
 

Obsèques du Père Pierre Duvillaret 
22/11/2021 

Chapelle ND du Saint-Sacrement 
 

Frères et sœurs il y a derrière moi de 
nombreux prêtres et diacres qui auraient pu 
prononcer l'homélie à ma place mais... 
comme le dit la chanson le sort tomba sur le 
plus jeune. Et surtout le sort tomba sur celui 
qui le connaissait le moins.  

 
Après réflexion, je me dis que c’est 

sans doute pour cette raison précise que le 

père Pierre a organisé ainsi les choses, lui 
qui en préparant sa propre messe 
d'enterrement écrivait ceci : « ce n'est pas 
la peine de parler de moi. Il suffit de dire 
que le vieux savoyard est arrivé au 
sommet de la montagne c'est plus 
important d'écouter la Parole de Dieu ». 

 
Ne l’ayant côtoyé que quelques mois, 

je suis donc contraint par le principal 
intéressé, de ne pas parler de lui mais de 
Celui vers qui il avait orienté toute sa vie. Il y 
a quelques temps, Pierre avait donné un 
papier avec des recommandations très 
précises pour ses obsèques. C'est donc lui 
qui a choisi de nous faire entendre 
aujourd'hui ces lectures et, pour tout vous 
dire, il avait même prévu une trame 
d'homélie assez précise ! Je ne peux pas ne 
pas vous la lire. 

 
Vous serez par là même auditeurs de 

la dernière homélie du Père Pierre.  
« Il est souvent question de la 

montagne dans la Bible. C’est le lieu de la 
rencontre avec Dieu : Le Sinaï pour Moïse 
et Elie, le Thabor et le mont des Béatitudes 
pour Jésus. C’est le symbole de Dieu et de 
son projet pour l’humanité. Jésus gravit la 
montagne, seul ou avec ses disciples et il y 
entraine les foules. »  
 

Le Cantique des cantiques nous 
montre Jésus, le Fils de Dieu : il quitte sa 
montagne du ciel par l’incarnation, il est 
l’Epoux divin qui descend du ciel pour venir 
sur terre, faire de nous des enfants de Dieu, 
nous guider à sa suite près du Père des 
Cieux.  
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Les deux versets de St Matthieu 
(15,29-30) nous disent ce projet de Dieu 
d’une façon merveilleuse. Mais ces deux 
versets restent trop ignorés et ne sont pas 
souvent cités. 1er verset « Jésus monta dans 
la montagne, et là il s’assit », Cela veut dire 
Jésus est chez lui dans la montagne, il est 
Dieu.  
 

2e verset : « Des gens en grande 
foule vinrent à lui : des boiteux, des 
aveugles, des estropiés, des muets et bien 
d’autres encore » : Quelle image expressive 
de notre humanité ! Jésus s’est fait le 
‘premier de cordée’ de l’humanité 
pécheresse. Boiteux, aveugles, estropiés, 
muets spirituels, il nous attire tous à sa 
suite. 

 
Voilà ce que Pierre voulait nous dire 

aujourd’hui. Lui, le savoyard, il nous 
transporte dans cet environnement 
montagnard qu’il a si bien connu. La photo 
en fin de livret nous montre également qu’il 
sait de quoi il parle lorsqu’il évoque le Christ 
en premier de cordée. Finalement, Pierre 
aura été lui-même par son sacerdoce et par 
sa foi, une belle image de premier de 
cordée. C’est même vertigineux d’y penser : 
entré à 10 ans au petit séminaire, il aura 
donc objectivement passé 87 ans au service 
du Christ et de l’Eglise ! Et 72 ans de 
sacerdoce, après tout, cela ne fait que 65 
ans de plus que moi !  
 

Dans cette chapelle, il aura été 
premier de cordée pour les sœurs du Saint-
Sacrement et pour tous les fidèles. Ami de 
toujours du Père André et joyeux 
collaborateur des chapelains successifs.  
 

Pour être premier de cordée, il ne 
faut pas avoir peur d’ouvrir la voie, de tracer 
la route. C’est ce que Pierre faisait jusqu’à 
son départ vers la montagne du Père 
lorsqu’il manifestait presque son impatience 
de partir : « Je suis en Paix, je suis prêts, 
disait-il. » 
 

Oui, il était prêt parce qu’à force de 
scruter les Ecritures, il connaissait déjà celui 
qu’il contemplerait une fois clos les yeux du 
corps.  

 
Alors abandonne toi, Pierre, dans les 

bras du Bien-Aimé ! C’en est fini des pluies, 
elles ont disparu, la saison vient des gais 
refrains. Entends maintenant la voix du Bien 
Aimé, saisi-le et ne le lâche plus ! Il est à toi 
pour toujours.  

 
Amen. 
 

L’OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
  
André Guitton, sss 
 

Père Pierre DUVILLARET 
Prêtre du Saint-Sacrement 

1924 – 2021 
 
Sœurs et Frères, 
 
Au début de cette célébration, je n’entends 
pas vous dire qui est le Père Pierre 
DUVILLARET, chers paroissiens de cette 
chapelle, vous qui l’avez côtoyé durant tant 
d’années. Vous auriez tant de choses à 
nous dire… Qu’il suffise de rappeler 
quelques étapes de sa longue vie. 
 

 
 
Né le 30 juillet 1924 à Habère-Lullin, au 
diocèse d’Annecy, et baptisé le lendemain, 
Pierre fait partie de cette fratrie de 6 enfants 
- 5 garçons et une fille - où il a vécu sa foi, 
tout enfant, dans le climat d’une famille 
profondément chrétienne. 
En 1934, à l’âge de 10 ans, il entre en 7e au 
petit séminaire de Pères du Saint-
Sacrement à Trévoux (Ain) : il a déjà trouvé 
sa voie. – En 1940, du fait de la guerre, 
l’école a été transformée en noviciat et 
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scolasticat. L’année suivante, il y commence 
son noviciat, fait profession en 1943, 
poursuit ses études, de philosophie d’abord 
puis de théologie, et achève son cursus à 
Rome (1946-1950). C’est à Rome qu’il est 
ordonné prêtre le 2 avril 1949. 
Ses études terminées, le jeune prêtre est 
nommé professeur de philosophie au 
scolasticat, transféré à Château-Gontier 
(Mayenne). L’année suivante il en devient le 
directeur : pendant 17 ans, il va se 
consacrer à la formation religieuse et 
sacerdotale des jeunes, ainsi qu’à la 
pastorale des paroisses du secteur. - 
Supérieur de la communauté de Marseille 
durant quelques années, il bénéficie en 
1969 d’un temps de formation continue à 
Paris, où il reprend à la Catho ses études 
d’Écriture sainte, en se remettant à 
l’hébreu ! 
De retour à Château-Gontier en 1970, il 
assure de nombreux ministères, notamment 
auprès des congrégations religieuses. Et 
cela, jusqu’à la fermeture de la maison en 
1990. Supérieur de la communauté de 
Colombier-Saugnieu (Rhône), il est engagé 
dans le ministère pastoral du secteur. 
En 1995, il est nommé ici, chapelain 
auxiliaire de cette chapelle, qu’il ne quittera 
plus. – Désormais son histoire, c’est la 
vôtre. – Ultime étape :  au cours de ses 
dernières semaines, du fait de son état, il a 
été accueilli et soigné à la Maison 
diocésaine Marie Thérèse, où il a eu la joie 
de célébrer presque chaque jour 
l’Eucharistie, au cœur de sa vie, sacrement 
des noces éternelles. 
 
Le Seigneur seul sait avec quel zèle, quelle 
fidélité, le petit Savoisien de 10 ans a 
répondu à son appel, sur les pas de saint 
Pierre-Julien Eymard et sous le regard de la 
Vierge Marie. Pour cette vie toute donnée, 
que nous confions à la miséricorde du 
Seigneur, nous rendons grâce. 
 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Pierre DUVILLARET 

Priester van het Heilig Sacrament 

1924 - 2021 

 

 

Zusters en 
broeders, 
aan het begin 
van deze viering 
ben ik niet van 
plan u te 
vertellen wie 
pater Pierre 
DUVILLARET 

is, beste parochianen van deze kapel, u die 
hem al zoveel jaren kent. Je zou ons zoveel 
te vertellen hebben... Laat ik volstaan met 
een paar etappes uit zijn lange leven in 
herinnering te brengen. 
Geboren op 30 juli 1924 in Habère-Lullin, in 
het bisdom Annecy en de volgende dag 
gedoopt, was Pierre een van de zes 
kinderen - vijf jongens en een meisje - waar 
hij als kind zijn geloof beleefde in de sfeer 
van een diep christelijk gezin. 
In 1934, op 10-jarige leeftijd, ging hij naar de 
zevende klas van het kleinseminarie van de 
Paters van het Heilig Sacrament in Trévoux 
(Ain): hij had zijn weg al gevonden. 
In 1940 werd de school vanwege de oorlog 
omgevormd tot een noviciaat en 
scholasticaat. Het jaar daarop begon hij er 
zijn noviciaat, deed er professie in 1943, 
zette zijn studies voort, eerst in de filosofie 
en vervolgens in de theologie en voltooide 
zijn studies in Rome (1946-1950). Het was 
in Rome dat hij op 2 april 1949 priester werd 
gewijd. 
Na zijn studies werd de jonge priester 
benoemd tot professor in de filosofie aan het 
scholasticaat, dat werd overgeplaatst naar 
Château-Gontier (Mayenne). Het jaar 
daarop werd hij directeur van het 
scholasticaat: 17 jaar lang wijdde hij zich 
aan de religieuze en priesterlijke vorming 
van jonge mensen en aan de pastorale zorg 
voor de parochies in de omgeving.  
Na enkele jaren overste van de communiteit 
van Marseille te zijn geweest, genoot hij in 
1969 van een periode van voortgezette 
vorming in Parijs, waar hij zijn studies van 
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de Heilige Schrift aan de Catho hervatte en 
zich opnieuw met Hebreeuws ging bezig-
houden! 
In 1970 keerde hij terug naar Château-
Gontier, waar hij vele ambten vervulde, 
vooral bij zustercongregaties. Dit bleef zo tot 
het huis in 1990 werd gesloten. Als Overste 
van de communiteit van Colombier-
Saugnieu (Rhône), is hij betrokken bij het 
pastoraat van de streek. In 1995 werd hij 
benoemd tot kapelaan van deze kapel, die 
hij nooit meer verliet.  
Van nu af aan, is zijn verhaal van u.  
De laatste etappe: de laatste weken werd 
hij, vanwege zijn toestand, opgevangen en 
verzorgd in het Maison Marie Thérèse van 
het bisdom, waar hij de vreugde had elke 
dag de Eucharistie te kunnen vieren, in het 
hart van zijn leven. 
De Heer alleen weet met welke ijver en 
trouw de kleine 10-jarige Savoyard gehoor 
gaf aan zijn oproep, in het voetspoor van de 
heilige Pierre-Julien Eymard en onder de 
ogen van de Maagd Maria. Voor dit leven, 
dat wij toevertrouwen aan de barmhartigheid 
van de Heer, danken wij. (A.G.)  
 

IN MEMORIAM E.P. THIEU VANHERK 
 
E.H. Lambert Vanherk broer van E.P. Thieu 
Vanherk 
 
Op 22 september 2021 overleed E.P. Thieu 
Vanherk, pater van het Allerheiligste 
Sacrament in Leopoldsburg. Hij werd 
geboren op 19 januari 1938 in Kaulille. Op 
19 augustus 1967 werd hij in Overpelt tot 
priester gewijd. Vele jaren was hij 
dienstbaar in zijn Congregatie en was de 
trouwe bedienaar van de kapel van de 
karmelietessen in Leopoldsburg. Na een 
periode in het onderwijs, werd hij op 1 
september 1985 benoemd tot onderpastoor 
in de Sint-Blasiusparochie in Heppen. Van 1 
september 1989 tot 31 augustus 1993 was 
hij pastoor van de parochie Heilig Hart in 
Beverlo-Korspel. Vanaf 1 september 1993 
tot aan zijn emeritaat op 1 september 2011 
was hij pastoor-moderator van de federatie 
Leopoldsburg. Tot 27 maart 2018 was hij 
meewerkend priester in de parochie Heilig 
Hart in Beverlo-Korspel. 
 

Pater Thieu werd in Kaulille geboren in een 
gezin van acht kinderen. Na zijn lagere 
school in Kaulille, deed hij zijn 
humaniorastudies bij de Paters van het 
Heilig Sacrament in Kattenbos, waar hij door 
hun voorbeeld werd aangesproken om in te 
treden in hun Congregatie. In 1967 werd 
hij in Overpelt priester gewijd door 
missiebisschop Mgr. Lehaen. In de eerste 
periode van zijn priesterschap koos hij de 
weg van het onderwijs. In een tweede 
periode werkte hij in het parochiepastoraal, 
eerst als kapelaan in Heppen, nadien als 
pastoor in Korspel en Leopoldburg. 
 
Thieu was niet de man van grootse 
pastorale projecten. Hij koos veeleer voor 
de weg van het gewone, van het 
eenvoudige, de weg van de kleine goedheid 
doorheen het dagelijks leven. Als een goede 
herder leefde hij voor zijn parochianen, altijd 
klaar om te helpen hoe of waar dan ook. 
Heel volks en goedlachs stond hij dicht bij 
de mensen en deelde in al hun vreugde en 
pijn. Zelf had Thieu een groot en gevoelig 
hart. Zijn gevoelens wist hij liever ietwat te 
verbergen. Hij kon ook genieten van het 
leven, van zijn dagelijkse wandeling, zijn 
grote interesse voor sport en van de 
vriendschap van mensen die voor hem 
zorgden. 
 
Zijn leven was ook getekend door een eigen 
spiritualiteit waarbij de Eucharistie als Pater 
van Heilig Sacrament een bijzondere 
betekenis had. Zijn plots heengaan roept 
ons op tot grote waakzaamheid. Van alle 
bezoekers is de dood immers de meest 
aangekondigde maar ook de minst 
verwachtte. Naar het woord van Mgr. 
Schruers zouden we daarom altijd 'in staat 
van ontmoeting' moeten zijn. Bij dit alles 
hebben we de gelovige zekerheid dat de 
dood niet het einde is, maar veeleer een 
Overgang naar nieuw leven. Achter de dood 
mogen we altijd de uitgestoken hand zien 
van een goede Vader die op ons wacht.  
We willen geloven dat Thieu nu bij God 
thuisgekomen is en geborgen is in zijn 
Liefde voor altijd. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Mathieu Vanherk 

 
Mathieu werd geboren 
op 19 december 1938  
te Kaulille in een 
boerengezin als jongste 
van 8 kinderen. Na de 
lagere school ging hij op 
15 september 1951 
naar het juvenaat in 
Lommel, werd op 29 

september 1958 novice te Bitsingen, waar 
hij 2 jaar later ook zijn 1ste professie deed. 
Na zijn filosofische en theologische 
opleidingen in Leuven, Fribourg en Brussel 
werd hij op 19 augustus 1967 door Mgr. 
Lehaen in Overpelt tot priester gewijd. Na 
zijn wijding verhuisde hij naar Lommel en 
was hier 16 jaar lang werkzaam als docent 
godsdienst en latijn. Dan stapt hij op 1 
september 1985 over naar het pastorale 
werk. Eerst 4 jaar als onderpastoor/ 
kapelaan in Heppen (’85-’89), vervolgens 4 
jaar als pastoor te Beverlo-Korspel (’89-’93) 
en tenslotte als pastoor van Onze-Lieve-
Vrouw Ten Hemelopneming in 
Leopoldsburg (’93- ’01) en als pastoor-
moderator van de Federatie Leopoldsburg 
(24/9/01- 31/8/2011). Na zijn pensionering 
was hij tot 27/3/2018 meewerkend priester 
in de parochie Heilig Hart te Beverlo-
Korspel. Hij overleed plotseling op 22 
september 2021 in Leopoldsburg. Na een 
drukke uitvaartdienst alhier werd hij 
begraven op het kerkhof te Kaulille.  
Mathieu was een meelevend en 
meevoelend priester, op wie men nooit 
tevergeefs beroep deed. Heel volks en 
goedlachs stond hij dichtbij de mensen en 
hield van gezelligheid en feesten.  
Moge hij rusten in vrede.   

 
NIEUWS UIT AMSTERDAM 
 
Zoals een mantel om mij heen geslagen 
In de communiteit Agapè hebben we met 
onze Gerard de mantelzorg op ons 
genomen. Zo hebben we een heleboel 
geleerd. Met de hulp van enkele associés 
hebben we van moment tot moment 

geprobeerd er voor hem te zijn. Het begon 
met een ongelukkige val voor de deur: hij 
struikelde over de poten van een afzetting 
op de stoep. Het leek mee te vallen, maar 
na een röntgenfoto en een scan bleek er 
sprake van een scheurtje in de kop van de 
heup en in het bekken. Het herstel zou vier 
weken kunnen duren. De ziekenkamer in 
onze bibliotheek naast de keuken van de 
pastorie werd ingericht. Gerard bleek een 
tevreden patiënt en gaf aan wat hij nodig 
had. Na enkele weken trad er verbetering op 
met lopen. Daarnaast bleken 
verpleeghulpmiddelen een uitkomst. Met 
een bed, een po-stoel, een rollator en 
krukken of een rolstoel kun je een heel eind 
komen. Tevens kreeg Gerard te horen dat 
hij met een chemokuur kon beginnen 
vanwege een Non Hotchkin Lymfoon die 
was vastgesteld, een soort lymfeklierkanker. 
Dit was een behandelbare vorm en het 
vroeg weer een hele stap van hem, gezien 
alle te verwachten bijwerkingen. Het 
versterkte onze gebeden, samen met heel 
veel mensen om hem heen. Uiteindelijk nam 
het ziekenhuis de zorg voor Gerard van ons 
over omdat hij een longontsteking had 
opgelopen. In het ziekenhuis hebben ze 
hem weer op krachten gebracht zodat hij op 
10 december met de eerste chemokuur kon 
beginnen. Op 16 december mocht hij naar 
huis. Met jullie gebeden houdt Gerard de 
moed erin. 
 
Avond van Barmhartigheid 
Maandelijks is er op de vooravond van de 
eerste vrijdag in de Papegaaikerk in 
Amsterdam de z.g. Avond van 
Barmhartigheid. Het is een samenwerking 
van Gemeenschap Emmanuël, de 
sacramentijnen met enkele associés en 
priesters van de binnenstad. De avond 
begint met de Eucharistie. Vervolgens wordt 
er een getuigenis gegeven met een 
persoonlijke ervaring bij het thema van de 
avond. Dan begint de Eucharistische 
aanbidding, met zang. Er zijn priesters voor 
het Sacrament van de biecht. Een heel team 
gaat de Kalverstraat op om de mensen uit te 
nodigen voor gebed, stilte of om een lichtje 
te branden. Het is zeer boeiend te zien 
hoeveel jonge mensen van velerlei 
achtergronden op de uitnodiging ingaan. Er 
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zijn persoonlijke contacten, men mag een 
gebedsintentie opschrijven en er is een z.g. 
box of hope waaruit Bijbelteksten 
meegenomen kunnen worden.  

 
NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 

Thea van der Klei, associée sss 
 
Samen met de wereldheren 
Twee keer per jaar worden enkele wereld-
heren uitgenodigd om gezellig bij de paters 
te komen eten. Zondag 24 oktober 2021 
was het weer zover. Vier priesters, waar-
onder twee associés, waren bij de 
Aanbidding en de vespers in de kapel 
aanwezig. Na de vespers hebben associée 
Diana Janssen en ik weer wat lekkers op 
tafel getoverd.  
 

 
 
Fijn om samen gedachten te delen over hoe 
het in het diocesane gaat en hoe in het 
klooster. Ook de gewone dagelijkse dingen 
worden besproken. Pater Eymard juichte 
ontmoetingen tussen priesters en paters 
toe. Zelf bezocht hij ook regelmatig de 
priesters in zijn omgeving. In Leefregel 44 
van de Congregatie ‘Ten dienste van de 
priesters’ lezen wij:                                                               
 
Wij erkennen de grote waarde van de 
zending van de priesters.                                                                                                            
Wij trachten met hen te leven in een 
uitwisseling van geloof, gebed en 
vriendschap                                                                               
en onze pastorale projecten en ervaringen 
met hen te delen. 
 

Wij willen hen ten dienste staan door hen 
gastvrij te ontvangen,                                                                          
hen te begeleiden en te vormen.                                                                                                                                
Wij weten ons hierin aangemoedigd door 
het voorbeeld van Pater Eymard, die 
gezegd heeft:                                               
“Voor de priesters zou ik alles opgeven.” 
 
Met deze fameuze uitspraak van onze 
Stichter in gedachten sluiten wij de 
zondagavond met dankbaarheid af. De 
broederschap reikt hier even verder dan de 
kloostermuren. De wereld werd warm 
onthaald.  
 

 
 

NIEUWS UIT AMSTERDAM  

 
Bedevaart zondag 31 oktober  

naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in 
Heiloo 

 
Thea van der Klei, asssociée sss                                                                                                          
 
De Begijnhofkapel en de Jozefkerk 
organiseren jaarlijks een bedevaart naar 
Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, de 
grootste Mariabedevaartsplaats in 
Nederland. Een twintigtal mensen uit de 
voornoemde kerken had zich aangemeld om 
mee te gaan en zouden daar rond 13.00 uur 
arriveren. Associée Diana Janssen en ik zijn 
al vroeg in de ochtend met de trein en een 
klein busje op pad gegaan richting Heiloo. 
Mijn gedachten gingen even uit naar pater 
Eymard, aan zijn onderweg zijn naar Notre 
Dame du Laus en Notre Dame de la Salette. 
Kon ik maar even in zijn gedachten 
kruipen…  
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Diana en ik waren op tijd voor de 
Eucharistieviering waarin kapelaan Paul 
Bindels, onze mede-associé, 
concelebreerde. Na de viering hebben 
Diana en ik ons aangesloten bij het groepje 
bedevaartgangers die met kapelaan Bindels 
voorop al zingend met een Mariakaars in de 
handen naar de kleine Genadekapel 
trokken. In deze kapel werd de kaars 
aangestoken en de parochie aan Maria 
gewijd, onder haar bescherming geplaatst 
en haar om bijstand gevraagd. Daarna was 
er een gezellig samenzijn en lekkere koffie 
in het Oesdom op het bedevaartterrein. Al 
snel arriveerden er nog een paar associés, 
pater Aad en pater Pieter en nog enkele van 
onze parochianen. 
 

Na de koffie hebben we de Kruisweg met 
z’n allen gelopen, wegens de harde 
regenbuien niet buiten langs de mooie 
kapelletjes uit 1915/1920, maar binnen in de 
grote Bedevaartkapel. Vervolgens hebben 
we aldaar een uur in grote stilte bij het 
uitgestelde Allerheiligste gezeten. Een 
intense stilte, een intens gebed… 
 

Wat is dit toch een fijne plek in Nederland. 
Het sss-tijdschrift Opbouw heeft onlangs 
een mooi nummer gewijd aan deze 
bedevaartsplaats. Dat deze plek hier nog 
bestaat is wonderlijk:                                                                                                                    
Omstreeks 1400 was een boer rond een put 
daar in de buurt van het huidige heiligdom 
aan het werk. Hij stuitte op een voorwerp in 
de grond, een Mariabeeldje. Hij maakt het 
schoon en neemt het mee naar huis. Dit 
herhaalt zich 3x. 
In dezelfde tijd kwam een schipper in nood 
op de Noordzee. Hij ging bidden tot God: 
“Help mij God. Als ik veilig aan land kom, zal 
ik een kapel bouwen ter ere van Maria.” Zijn 
gebed wordt verhoord. Hij hoort uit de 

Hemel een stem klinken die hem zegt 
“Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan 
keren”, de stem van Maria.                             
Maar waar moet nu ergens die kapel 
komen? De schipper ontmoet dan de boer, 
de twee verhalen komen samen en zo komt 
de kapel bij de put waar de boer het 
Mariabeeldje 3x achtereenvolgens vond. 
 

De bedevaart en processies komen op 
gang. Tot 1573, de Reformatie bereikt de 
Nederlanden. De spanningen tussen de 
Nederlanders en Spanjaarden vingen aan. 
In 1566 begint de Beeldenstorm. Het 
heiligdom werd compleet verwoest, evenals 
de naburige Adelbertabdij in Egmond. De 
devotie verdween niet.  
De bedevaartgangers bleven komen. Uit 
ergernis, werden de laatste ruïnestukken in 
1637 ook afgebroken en in de put gegooid. 
Het geloof zit dieper dan de politieke 
wetgeving. De bedevaarten bleven 
doorgaan. 
 

In 1713 uit de omgeving Heiloo haalden de 
boeren koeien uit Denemarken, maar deze 
koeien hadden een ziekte onder hun leden 
en overleden. De boeren kwamen in nood. 
De boeren gingen bidden tot Onze Lieve 
Vrouw ter Nood. In de nacht van 8 op 9 
december 1713 spoot met kracht water op 
uit de gedempte put. De koeien dronken het 
water en genazen. Dat kreeg bekendheid in 
de verre omtrek. Men komt naar Heiloo om 
heilig, geneeskrachtig water te halen. Dat tot 
ergernis van de protestanten. Dit tumult 
kwam in Rome terecht. Er werd een 
onderzoek ingesteld. Een franciscaanse 
pater doet verslag van de gebeurtenissen. 
Zijn verslag belandde in de Romeinse 
archieven en is pas in 1959 ontdekt. 
In de tussentijd is er wat meer tolerantie 
ontstaan t.o.v. de bedevaarten. Rond 1800 
komen de Fransen hier en in 1795 wordt 
ons land de Bataafse republiek. Vrijheid, 
gelijkheid en broederschap doet hier zijn 
intrede. Kerk en staat worden gescheiden. 
Vanaf dat moment is er godsdienstvrijheid. 
Tot 1813, werd ons land een koninkrijk 
onder een Nederlandse koning, Willem I. De 
Franse politiek werd overgenomen. Er 
konden nieuwe kerken worden gebouwd 
door de katholieken, wel met toestemming 
van het Ministerie van Waterstaat 
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(Waterstaatskerken).                                              
In 1848 ontstaan grote onlusten in Europa. 
Willem II wil hier geen onlusten en vraagt 
Thorbecke of hij de grondwet kan 
veranderen zodat het hier rustig blijft. De 
beslissende macht verschuift van de koning 
en de ministers naar de volksvertegen-
woordigers. Geef de mensen zoveel 
mogelijk vrijheid, dat geeft rust. De nuntius 
zag de tijd rijp om weer opnieuw een 
katholieke kerkprovincie op te richten in 
1853. 
 

Grote kerkenbouw, bisdommen en 
seminaries werden opgericht en het 
kloosterleven bloeide op. Het katholieke 
leven bloeide op. In Heiloo kwamen paters 
redemptoristen om het parochieleven hierop 
te vijzelen. In 1902 kwam deze plek in de 
verkoop. De pastoor van Heiloo kocht de 
grond. 
 

In 1930 is de Genadekapel gebouwd met 
prachtige schilderingen van Han Bijvoet. 
In de tijdelijke bedevaartkapel, die er nog 
steeds staat, heeft het kleine Mariabeeldje 
van de boer een definitieve plaats gekregen.                                            
Ja, dat deze bedevaartsplaats hier nog 
steeds door alle roerige tijden bestaat, is 
bijzonder. Maria had haar plek hier 
gevonden. Daar kan niemand omheen.             
Ook de woorden van de Jood Gamaliël 
gelden: “Als iets van God uitgaat, krijg je dat 
nooit weg. Wat niet van God uitgaat, dat 
verdwijnt allemaal.” 
 

 

Na de Aanbidding in de tijdelijke, grote 
‘noodkerk’ (die er nog steeds staat) was er 
voor ons ruimte voor eigen invulling of voor 
het bidden van de rozenkrans in de 
Genadekapel. Diana en ik zijn samen weer 
met de bus en trein terug naar Amsterdam 
gereisd om samen met de paters aldaar 
tijdens de maaltijd onze ervaringen van 
deze dag te delen: iedereen is blij en 
‘opgeladen’ naar huis gegaan.  
 

(met dank aan pater Gerard Weijers sss 
voor de historische uitleg; 
https://www.youtube.com/watch?v=IxQ7Txq
kWO8) 
 

 
 
DU CÔTÉ DE LA SUISSE 

 
Alain Voisard, sss 
 
Le beau attirera toujours 
 
Ce jeudi matin, à 6h30, présent à la 
célébration du Rorate en notre église, 
devant ces merveilleuses lumières des 
lumignons, je pensais aux temps de gloire 
de la Congrégation à Marly. Avec l’adoration 
jour et nuit, nous devions être bien vus par 
le marchand de cierges. 
Ce jeudi matin, la flamme des lumignons est 
seule lumière dans l’Église. Deux flammes 
nous saluent à l’extérieur. A l’intérieur 
chaque banc de la nef a son lumignon. 
Dans le chœur, partants du tabernacle, des 
tissus de couleur différente habillent le 
chœur sur une longueur de7 à 8 mètres, et 
d’une largeur d’un peu plus de 2 mètres. 
Sous les tissus, on avait déposé des objets 
de différentes grandeurs, si bien que ça 
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donnait l’impression que nous étions devant 
une maquette d’un village. Sur ces tissus, à 
différentes hauteurs, une quarantaine de 
lumignons. Je ne sais comment les 
quelques jeunes de 13-14 ans, et les 3 
adultes présents ont vécu cela. Pour moi, 
dès l’entrée j’ai été pris par ce climat 
d’invitation à la paix, à la prière. 
 
« ON devrait vivre cela plus souvent avec 
différents groupes, leur donner envie de 
retrouver le chemin de l’église ! » « Si nos 
célébrations étaient belles, peut-être 
que… ! » 
 
J’ai quitté la célébration avec le désir de 
faire du beau… 
 
…et voilà que 2h plus tard je lis un article 
dans une revue chrétienne. Mon écrivain me 
dit : « On a voulu faire de belles 
célébrations, persuadés que c’était 
l’invitation à revenir sur les pas de l’Eglise. 
Autrefois, oui, maintenant ce n’est plus le 
cas. Le monde a changé : » 
 
Oui, le monde a changé face à l’église. Je 
reste cependant convaincu qu’une belle 
célébration aura toujours un effet positif sur 
ceux qui la vivent. 
 
Ce dimanche matin, célébration avec un 
groupe à taille humaine. 
Chacun a le texte des lectures bibliques, et 
à tour de rôle, chacun est invité à lire un 
passage. Il m’arrive de les interroger. Ce 
matin, un étudiant qui habite notre maison 
est là, avec son amie que je n’ai jamais vue. 
Elle semble avoir 24 ans. A me demande, 
elle lit un passage de la bible. Après la 
célébration, nous avons l’habitude de boire 
un café – ceux qui veulent. La fille est là, 
elle parle aisément comme si elle 
connaissait les gens. Elle me dit : 
« C’est la première fois que je viens à la 
messe ! » 
 
La reverrai-je ? Je ne sais, parce que son 
ami nous quitte dans 3 jours pour le 
Caméroun. Ce que je sais, c’est qu’elle aura 
un beau souvenir de sa première messe ! 
 

Et ça me donne de croire qu’une belle 
célébration aura toujours un effet bénéfique, 
même si le monde a bien changé. 

 
NEUES AUS DEM HAUSE DÜREN 
 
In der vergangenen Woche musste sich 
leider P. Siegfried Neubrand aus Retzstadt 
in ärztliche Behandlung in die Uniklinik 
Würzburg begeben. Wir hoffen und beten, 
dass er bald ohne Schmerzen und gestärkt 
wieder zurückkehren kann. 
 
In Düren selbst kann jetzt auch wieder 
wöchentlich der Rosenkranz gebetet 
werden. Br. Edgar lädt hierzu wieder eine 
feste Stammgruppe ein. 
 
Auch der Eucharistische Gebetskreis darf 
sich jetzt wieder zu seiner monatlichen 
Anbetungszeit treffen. 
 
Da jetzt im Hause St. Gertrud alle Bewohner 
dreifach geimpft sind kann manches wieder 
etwas großzügiger gehandhabt werden. 
Hoffen wir, dass es so bleibt… 
 

NEWS OF BRUSSELS-BEGUINAGE 
VIADUCT 
 

 

Het nieuws van Brussel wordt u doorge-
geven door de kinderen van het Begijnhof 
 
Les nouvelles de Bruxelles vous sont trans-
mises par les enfants du Béguinage 
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The news from Brussels is transmitted to 
you by the children of the Beguinage 
 
Celin Isaure Cracia Youssef Elias Kamilla 
Hedvig Maxim Baudouin Ines Róza Eszter 
Hermine Julienne Thérèse Isabel Matt-Ravi 
Clara Valeria Amy-Jikel Beatriz Ada-Florie 
Joshua Bakhita Elisa 
 

Fijne kerstdagen  

en gelukkig nieuwjaar 

Joyeuse Fête de Noël  

et bonne année 

Happy Christmas  

and Happy New Year 
 
 

NIEUWS UIT BRUSSEL 
 
Omer Termote, sss 
 
Vernieuwing van de sacristie 
Op 16 september gaf de beheerraad ‘Eglise 
du Saint Sacrement – La Viale Europe’ de 
toestemming om over te gaan tot de 
vernieuwing van de sacristie die in 2007 niet 
was uitgevoerd. Verleden jaar werd de gang 
van de kerk naar de sacristie reeds 
vernieuwd, dankzij de aanwezigheid van ‘La 
Viale’ en een bekwame en zeer bezorgde 
werkman. 
 

 

 
 

Het was de bedoeling de vernieuwing door 
te voeren tot op de hoogte van de deuren 
van de sacristie. Bij nader toezicht stelden 
we vast dat het lokaal eigenlijk een deel was 
van de kerk en dezelfde structuur had. Er 
werd dus besloten dit in zijn oorspronkelijke 
staat terug te brengen met het geëigende 
meubilair waarvan één kast van 1871.  
De verrassing was echter dat de bakstenen 
muren grote leemten hadden en de hoogte 
van de sacristie 9 meter was en er dus een 
bouwstelling nodig was om veilig en goed te 
werken. Ze werd aangekocht en onze 
werkman Aldo vernieuwde het plafond en de 
muren. Ook werden de kasten vernieuwd, 
een lavabo en een luchtververser geplaatst 
en een verwarming aangebracht. Er werd 
ook een nieuwe kast ‘Sono’ geplaatst en de 
verlichting verbeterd.  
 

Op 1 december zullen de werkzaamheden 
voltooid zijn en op zondag 5 december 
wordt de sacristie ingewijd bij de avondmis. 
De foto’s kunnen jullie een blik geven van 
het geleverde werk met de steun van Aldo 
en Frater Markus. Verdere verfraaiingen van 
de Eymard kapel en de kerk zijn in de 
planning, maar moeten nog de goedkeuring 
krijgen van de Beheerraad ‘Eglise du Saint 
Sacrement - La viale Europe’. Als alles naar 
planning verloopt zal de sacristie ingewijd 
worden voor de avondmis van 20u op 
zondag 12 december. 
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Het Eymard jaar 
De pastorale raad van de kerk besliste in 
oktober 2021 om een pastoraal ‘Eymard 
jaar’ in te richten wegens het 210 jaar 
bestaan van de geboorte van Pater Eymard. 
Elke maand zou een ‘Soirée Eymardienne’ 
plaats vinden van 16u tot 18u met drie 
doelstellingen. De mensen die betrokken 
zijn bij de kerk en haar activiteiten samen te 
brengen tot een ‘Eymard-Familie’.  
Daarom beginnen we altijd met een half uur 
kennismaking en een tas koffie, een stukje 
van het leven van Pater Eymard en zijn 
geest wordt door Pater Omer belicht. 
Biografie en geschriften van Pater Eymard 
als ook ‘devotionalia’ worden op een 
toonbank aangeboden en we sluiten af met 
een half uur aanbidding. We zijn aan onze 
vierde ‘Soirée-Eymardienne’ toe en 16 
mensen uit de stad, het Begijnhof en La 
Viale hebben hun interesse getoond. 
 

De Eucharistie-medewerkers 
We zijn overtuigd dat het steeds het ideaal 
geweest is van Pater Eymard dat de 
eucharistieviering en verering in het hart en 
het centrum zou staan van de christelijke 
gemeenschap en elke christen. Een beetje 
geholpen door het wegvallen van enkele 

trouwe medewerkers hebben we een groep 
leken-medewerkers samengebracht. Een 
klein zangkoor, collecteurs, personen voor 
het onthaal, lezers voor de weekdagen en 
de zondagen, aan wie Pater Gérard Daix 
een vorming wil geven en misdienaars voor 
de zondag avondmis van 20u. Een bijzonder 
probleem is dat wij geen parochiekerk zijn 
en daarom niet kunnen rekenen op een 
vaste gemeenschap. Toch zijn we nu zo ver 
dat alle groepen zijn ingezet en nog rekenen 
op 3 personen voor elke groep, om een 
blijvende werking te kunnen verzekeren. We 
hopen dat met Kerstmis de organisatie op 
punt staat. 
 

De actie ‘Venite Adoremus’ 
Elk jaar in november wordt in het 
aartsbisdom Mechelen-Brussel, een week 
doorlopende Aanbidding georganiseerd 
door kerken en groepen in het bisdom. Dit 
jaar had onze kerk de opdracht aanvaard 
van een nachtaanbidding van 13 op 14 
november. Dit begon om 21u met een 
eucharistieviering en daarna een 
nachtaanbidding tot het morgengebed om 
8u30. Bij de eucharistieviering waren een 
70-tal mensen aanwezig. Tot 24 uur waren 
er nog steeds een twintigtal aanbidders in 
de kerk aanwezig en bij het nakijken om 6u 
‘s morgens waren nog 6 aanbidders. Het 
morgengebed werd begeleid met een half 
uur aanbidding van de kinderen van het 
Begijnhof. Gelukkig hebben Annette en 
François van het Begijnhof, die het geheel 
organiseerden, ons enkele foto’s bezorgd. 
 

De vernieuwing van ons kerkhof in Sint-
Lambrechts-Woluwe, gemeente van 
Groot- Brussel  
Het kerkhof ligt op een tiental kilometer 
afstand van ons klooster. Sedert Broeder 
Leopold overleden is, werd er niet veel zorg 
meer aan besteed. Er ontbraken zelfs een 
tiental namen van religieuzen die 
ondertussen in Brussel gestorven waren.  
Er was reeds in de jaren negentig een zeker 
herstel uitgevoerd, maar aangezien de 
ligging en de volle aarden grond was het 
onderhoud zeer gebrekkig. De 
begrafenisondernemer die de eerste 
vernieuwing had uitgevoerd, wou de tweede 
ook op zich nemen in dezelfde stijl. Een 
nieuwe gedenksteen oprichten, met ook de 
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plaats waar de religieuzen begraven zijn, 
dikwijls in hun geboortedorp verzorgd door 
de familie. Het terrein zuiver maken en een 
basis versiering aanleggen. Ook werd een 
wit stenen wegdek aangelegd, wat het 
onderhoud vergemakkelijkt. Zo ziet het er nu 
fris en verzorgd uit, zoals u op de foto kunt 
merken. 
 

 
 

NIEUWS UIT KAMEROEN 
 

Jef Willems, sss 
 

November was de maand van enkele 
belangrijke vieringen, eerst en vooral de 
officiële opening van het pastorale jaar. Dit 
gebeurde in de grote nationale basiliek.  
Eerst gaven enkele hulpbisschoppen een 
nogal moeilijke uiteenzetting over pastorale 
taken in het bisdom. Dat zijn nogal geleerde 
mannen met academische vorming en dat 
laten ze ook zien. Daarna besloot de 
bisschop met een aanmoedigend woord 
voor dit nieuwe pastorale jaar. Tenslotte 
werden de deelnemers uitgenodigd op ‘een 
glas water’ maar iedereen verstaat wel heel 
goed dat het hier om iets meer gaat dan een 
glas water.                                                                                                                    
Verleden woensdag hadden we, ik zou 
zeggen, de plechtige intronisatie van onze 
nieuwe bisschoppelijke vicaris. De 
bisschoppelijke vicaris is eigenlijk hetzelfde 
als een deken in België, maar het klinkt 
natuurlijk wat plechtiger. Het was een 
afgevaardigde van de bisschop die die 
plechtigheid leidde. “Plechtigheid”, zeg ik en 
dat was het ook, met heel wat vertoon en 
spektakel, zoals de Afrikanen dat kunnen.  
En alles werd weer besloten aan de 

feesttafel. Verleden week werd ik 
uitgenodigd door een familie om de mis op 
te dragen bij gelegenheid van de verjaardag 
van het afsterven van de man. Dat gebeurt 
natuurlijk in open lucht, want er zijn 
honderden mensen aanwezig. De priester 
die dat voor de eerste keer doet, vraagt zich 
wel af hoeveel hosties hij zal moeten 
consacreren, maar intussen weten we wel 
beter: meer dan 5 hosties wordt men er niet 
kwijt bij de communie. De mis behoort nu 
éénmaal tot het protocol bij het overlijden en 
iedereen die wat met de overledene te 
maken had, moet erbij zijn. Ik zie trouwens 
dat verschillende mannen en vrouwen 
liggen te snurken op hun stoel, gedurende 
de mis. Na de mis zijn ze niet klaar want ze 
brengen de hele nacht door op dezelfde 
stoel, tot ‘s morgens. Op het einde van de 
mis vond ik het toch wel aangewezen de 
aanwezigen eraan te herinneren dat de mis 
niet zomaar een formaliteit is, maar een 
viering van mensen die geloven in Christus’ 
aanwezigheid. Men heeft zich zeker niet 
gefrustreerd gevoeld, want toen ik vertrok 
vond ik een fles whisky in mijn tas.   
 

Eén van mijn twee Congolese confraters 
gaat ons verlaten want hij is terug in Congo 
benoemd. Als afscheid hebben we een 
feestmaal bereid waarop al de leden van 
onze parochieraad werden uitgenodigd. Er 
waren wel een 50-tal mensen aanwezig, 
want elk van onze vier parochiegemeen-
schappen heeft een eigen raad. We hebben 
de mensen wel gevraagd de terugreis van 
de pater te bekostigen. Zijn vervanger, een 
andere Congolees, komt hier vandaag aan.                                
 
Over onze modderige wegen had ik het 
reeds in mijn vorig schrijven. Sommige 
waterplassen benemen de ganse breedte 
van de weg, om nog maar te zwijgen over 
de modder. Als je daar ‘s avonds in de 
duisternis te voet doorheen moet, dan kan je 
wel denken wat een voldoening het geeft als 
je zonder kleerscheuren thuis geraakt.  
Er zijn wel taxi-moto’s maar die zijn niks 
voor mij. Ik zie te veel mensen met 
geamputeerde voet of andere handicap ten 
gevolge van een accident met de moto. 
Eens, dat was bij klaarlichte dag, was de 
modderplas zo groot dat ik moest trachten 
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langs een boomstam de overkant te 
bereiken. Dat was wel een goede oplossing, 
ware het niet dat ik plots uitgleed en zo lang 
als ik was, lag ik in de modder. Wat verder 
zagen mensen hoe ik eruitzag en ze gaven 
me een kom water om zoveel mogelijk de 
modder weg te spoelen. Maar men moet 
alles maar van de goede kant bekijken. 
Moesten we geen vettige kleigrond hebben 
en regelmatig regen, dan zou er geen 
sprake zijn van uitglijden, maar dan hadden 
we ook geen weelde van groen en planten. 
Onze drie papaja-planten brengen zoveel 
papaja’s voort dat we ze praktisch niet 
verorberd krijgen en dat praktisch het ganse 
jaar door. Onlangs ontdekte ik een boom 
met vruchten van wel 20 tot 30 kg. Ik wilde 
de naam van de boom kennen, maar de 
eigenaar kende hem ook niet.      
                                                                                                                               
Ik zei zopas dat het vervoer per moto niet 
voor mij is. Nochtans bewonder ik die 
motomannen wel. Het zijn echt acrobaten, 
en dikwijls ook degenen die erachter 
opzitten. De Kameroenezen reizen meestal 
niet met lege handen. Degene die achter op 
de moto zit heeft nog enkele pakken op zijn 
schoot en dan ook nog in beide handen, 
maar het meest spectaculaire vind ik wel 
degene die een rechtopstaande deur of een 
grote spiegel op zijn schoot, met beide 
handen in bedwang houdt. En dat over die 
hobbelige en slijkerige wegen. In Europa 
zijn veel zwarte voetballers maar ik vind het 
verwonderlijk dat er praktisch geen zwarte 
motocrossers zijn. 
 

Om te eindigen wens ik dat de adventstijd 
moge uitmonden in een Heilvol Kerstfeest. 
 

NIEUWS UIT MAPUTO 
 

Sjef van Zon     
 
Nieuwsbrief Mutanyana Weru-najaar 2021  
  
Algemene situatie in Maputo  
  

Op internet troffen wij het hieronder 
geplaatste bericht aan. De stad die erin 
genoemd wordt, Palma, ligt helemaal in het 
noordoosten van Mozambique tegen de 
grens van Tanzania. De afstand van Palma 
tot Maputo, waar Pater André verblijft, is 

weliswaar meer dan 1000km maar het 
probleem in het noorden heeft zijn weerslag 
op heel het land. Hieronder het bericht van 
22 november 2021:  
  

Het leger van Mozambique zegt dat het 
sinds maandag de controle terug heeft in de 
plaats Palma, een belangrijk gasknooppunt 
in het land. Jihadisten van Islamitische Staat 
waren de stad op 24 maart binnengevallen, 
toen energiebedrijf Total had aangekondigd 
de gaswinning in het gebied te hervatten. 
Volgens een woordvoerder van het 
Mozambikaanse leger zijn bij de bevrijding 
veel militanten gedood.   
 

 
 

“Er zijn veel mensen omgekomen en de 
infrastructuur is verwoest, maar de inwoners 
zijn weer veilig”, aldus het leger. Officiële 
cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, 
maar er zijn naar schatting tientallen 
mensen om het leven gekomen.  
Volgens de regering wordt buiten de stad 
nog steeds gevochten. De gaswinning in het 
noorden is erg belangrijk voor de economie 
van het Afrikaanse land. Er lopen 
momenteel verschillende projecten, die bij 
elkaar meer dan 60 miljard dollar (50 miljard 
euro) waard zijn, een ongekend hoog 
bedrag aan investeringen voor een 
Afrikaanse economie.  
 

Situatie Pater André  
  

De voorzitter van onze Stichting Dhr. Sjef 
van Zon, heeft ca. 1 keer per maand contact 
via Skype met zijn broer, Pater André en 
wordt zo regelmatig op de hoogte 
gehouden.  
De situatie in Maputo/Mozambique is niet 
goed zoals we hierboven hebben gelezen, 
maar door Corona is er extra veel 
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werkloosheid ontstaan en gaan regelmatig 
bedrijven failliet. Een financiële 
ondersteuning vanuit de overheid, zoals wij 
die kennen, is er niet.  
Hieronder een grafiek van de Corona- 
besmettingen t/m 21 november 2021. Tot 
die datum waren er 151488 besmettingen 
waarvan er 1936 zijn overleden.  
 

 
 

En door deze 
situatie met Covid is 
hij erg aan huis 
gebonden en 
beperkt in zijn 
activiteiten. Wel blijft 
hij zijn werk doen 
voor het bisdom. 
Pater André had 
nogal wat 
problemen met het 
incasseren van het 
door ons gestuurde 
geld. Wij laten hem 
dit altijd per email 

weten zodat hij precies weet hoe zijn 
financiën ervoor staan. Toch gaf het bij de 
bank iedere keer weer problemen waardoor 
hij soms meerdere keren moest langskomen 
om zijn geld te krijgen. Sinds kort haalt hij 
zijn geld bij het hoofdkantoor van de bank 
en niet meer bij het filiaal. En gelukkig zijn 
hiermee alle problemen met het innen van 
geld nu opgelost.  
  
Het stuk landbouwgrond, dat een zeer 
belangrijk onderdeel van het landbouw-
project is, is behoorlijk verwaarloosd en door 

iemand (een plaatselijke commissie?) 
toegewezen aan een ex-beschermeling. 
Uiteraard is Pater André het hiermee 
helemaal niet eens en protesteert, maar kan 
door de Corona reisbeperking nauwelijks 
actie ondernemen. Een drietal vrouwelijke 
beschermelingen zullen er de komende tijd 
namens hem heen gaan en zijn rechten 
verdedigen. Dré verwacht de helft van zijn 
oude terrein weer spoedig terug te krijgen, 
maar wil op geen enkele manier hiervoor 
betalen (hij vreest een soort chantage).  
  
Financiën  
  
Onze Stichting doneert maandelijks  
€ 2000 aan Pater André. Voorheen ging hij 
altijd naar zijn beschermelingen toe om ze 
de financiële ondersteuning te brengen en 
om dan tegelijkertijd op de hoogte te blijven 
van hun omstandigheden en noden. En om 
zo ook, waar nodig, raad en advies te 
kunnen geven. Nu komen zijn 
beschermelingen hun maandelijkse 
geldelijke steun bij hem aan de deur 
afhalen. Zij vertellen dan over hun situatie 
maar Pater André kan dit vanwege de 
Corona beperkingen nauwelijks controleren 
en vindt dit zelf zeer onbevredigend.  
En… als zijn maandelijks budget op is dan 
kan hij niets meer voor zijn beschermelingen 
doen, zij moeten hieraan wennen en zich 
aanpassen aan de omstandigheden.   
Wel houdt hij nog wat geld achter de hand 
voor bijzondere noodgevallen.  
  
Pater André heeft ons voorgesteld om, 
indien mogelijk, door te gaan met het 
doneren van € 2000 per maand. Zijn 
bestedingspatroon is hierop afgestemd.  
Besloten wordt dat wij aan dit verzoek 
kunnen en willen voldoen ook in het geval 
dat we wat minder donaties binnenkrijgen in 
de toekomst. Voor 2022 wordt onze donatie 
dus 12 x € 2000 = € 24 000 
  
Tenslotte  
 
Wij wensen jullie heel fijne Kerstdagen en 
een goed en gezond 2022.  
  

Dank voor uw ondersteuning!!!  
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Postadres:   
Stichting Mutanyana Weru  
Molenstraat 11   
NL-2242 HT Wassenaar  
  
Bankrekening:  
Stichting Mutanyana Weru  
IBAN: NL32ABNA0570972345  
Zijp 9   
NL-5428 GZ Venhorst  
  
www.mutanyanaweru.nl  
 
Contactpersonen:  
Sjef van Zon       06-53401365  
Niek Rader       070 5177728  
Jan van Mil          06-21692967  
Matthijs Theunissen  024 3976344  
Theo van de Kerkhof 055 3556474  
  

* * * * * 
  

 

 

 
LAST MINUTE 
 
Op kerstdag is pater André van Zon in 
Maputo vrij onverwachts overleden.  
 
Le Père André van Zon, de la communauté 
de Maputo, est décédé le matin de Noël. 
                    R.I.P. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LAATSTE BERICHTEN OVER P. ANDRE 
VAN ZON 
 
Op 24 december schreef Hub Kuijpers: “De 
laatste tijd klaagt Dré over moeheid en ik 
heb hem aangeraden naar de cardioloog te 
gaan.... 
Wij denken niet dat het corona of anderszins 
alarmerend is......” 
 
's Anderendaags laat Hub weten: “...Dré 
begon plotseling te verslechteren en was 
ook niet bij het avondmaal.... Eind 
voormiddag kreeg ik een telefoontje van P. 
Geraldo dat het nodig was Dré naar het 
ziekenhuis te brengen... Het was moeilijk 
hem van het bed te krijgen, hij kon niet 
rechtop staan, bij vlagen kon je met hem 
praten.... 
De administratie in het ziekenhuis, om hem 
in te schrijven, had haar eisen... Eerst moest 
onderzocht worden of Dré covid19 positief 
was. Zou hij dat zijn, dan kon hij daar niet 
opgenomen worden... 
Dré was positief, toen hebben wij besloten 
dat hij beter thuis door een private arts 
begeleid zou kunnen worden. Dus hebben 
we Dré weer mee naar huis genomen,  
maar de arts kwam niet opdagen met zijn 
zuurstofapparaat... Tijdens de tijd van de 
misvieringen, tussen 8 en 10 uur moet Dré 
overleden zijn... 
Wij verzekeren dat hij een goede religieuze 
begrafenis zal krijgen. Na zoveel trouwe 
dienst in de Kerk verdient hij dat. 
Hij is op een mooie dag gestorven, 
Kerstmis..." 
 
 

 
 
Nieuws van het Centrum voor Parochiespiritualiteit 

(CPS) te Nijmegen (NL)  
 

Retraitebundel over de H. Jozef 

Tijdens de sss-retraite in Steyl afgelopen najaar 

werden de inleidingen verzorgd door CPS-

stafmedewerkers Mirjam Spruit en Tim Schilling. 

http://www.mutanyanaweru.nl/
http://www.mutanyanaweru.nl/
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Leidraad daarbij was de apostolische brief Patris 

corde van paus Franciscus, over het bijzondere 

vaderschap van de H. Jozef. Na afloop van de 

retraite vroegen deelnemers of de inleidingen ook 

op papier beschikbaar zouden komen. Dat is 

intussen gebeurd, met medewerking van Eugène van 

Heyst, die opmaak en productie heeft verzorgd. De 

bundel is onder de deelnemers verspreid. 

Belangstellenden kunnen een mailtje sturen naar 

sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl. Voor leden 

van de congregatie is het gratis; voor niet-leden kost 

het boekje 5 euro plus verzendkosten. 

Over de H. Jozef heeft het CPS op 11 december een 

Advents-bezinningsochtend gehouden. Aanvankelijk 

stond een hele dag gepland in klooster Brakkenstein, 

te beginnen met de H. Mis, maar door de 

aangescherpte coronamaatregelen werd het een 

verkorte versie via Zoom. 

 

Nederlandstalige biografie over pater Eymard 

Af en toe meldt zich iemand bij een sss-communiteit 

met vragen over onze congregatie en haar stichter. 

Zo iemand zou je een beknopte biografie over pater 

Eymard in het Nederlands willen aanbieden, maar 

helaas is die er niet (meer). Om in die leemte te 

voorzien, werken we aan een Nederlandstalige 

versie van “Tomorrow will be too late” van pater 

Norman Pelletier, sss. We zijn in gesprek met een 

uitgever, en hopen het boek te presenteren op 

woensdag 15 juni in de Begijnhofkapel te 

Amsterdam, net voordat daar de Sacramentsdagen 

beginnen. Op zaterdag 18 juni bieden we in de 

Tuinzaal van klooster Brakkenstein een studiedag 

aan over de ‘apostel van de eucharistie’.  

Webinars ‘God zoeken’ 

In de komende veertigdagentijd zal het CPS drie 

webinars aanbieden op drie woensdagavonden van 

20.00-21.00 uur. Het thema is ‘God zoeken’. Het 

eerste, op 9 maart, wordt verzorgd door CPS-

stafmedewerker Jim Schilder sss; hij zal het hebben 

over ‘luisteren’ – luisteren in de Bijbel, in monastieke 

tradities, luisteren naar elkaar.  

De tweede, op 16 maart wordt verzorgd door CPS-

stafmedewerker Tim Schilling; hij zal spreken over 

‘de weg van de schoonheid naar God’. Bij 

‘schoonheid’ denkt men gauw aan stralende jonge 

mensen of aan schitterende kunstwerken in musea. 

Maar eigenlijk is schoonheid overal te vinden, zelfs 

in wat in eerste instantie lelijk lijkt, want schoonheid 

is een eigenschap van God, en God is de bron van 

alles wat bestaat. Door de schoonheid spreekt God 

ons aan en nodigt Hij ons uit om dichter bij te 

komen. Tijdens deze bezinning verkent Tim met de 

deelnemers ‘de weg van schoonheid naar God toe’. 

Wat betekent het voor de gelovige om dit pad te 

bewandelen? Hoe kan meer aandacht voor God ‘het 

Schone’ ons geloof versterken? En hoe kunnen 

kerken op een schonere manier het evangelie 

verkondigen?  

Het derde webinar, op 30 maart, wordt verzorgd 

door Patrick Kuipers, rector van het Ariënsinstituut 

in Utrecht, en gaat over de liturgie van het 

Paastriduüm. In onze Kerk worden de laatse dagen 

en uren van Jezus herdacht tijdens deze periode van 

drie dagen, die begint met de avondmis van Witte 

Donderdag en loopt tot en met het avondgebed van 

Paaszondag. Het verhaal neemt ons mee langs de 

belangrijkste momenten van ons christelijk geloof: 

het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus 

Christus – momenten die door hun viering ook hier 

en nu het heil van God bemiddelen. Tijdens het 

Paastriduüm lijden en sterven wij met Christus om 

ook met Hem op te staan tot eeuwig leven. In dit 

webinar kijken we naar de liturgische vormgeving 

van deze drie dagen en hopen op deze manier het 

triduüm intenser te kunnen beleven en zo door te 

dringen tot de kern van ons christelijk geloof.  

Meer informatie op onze website: 

parochiespiritualiteit.nl. U kunt zich al aanmelden 
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door een mail te sturen naar 

cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl.  

Congres ‘De missionaire parochie’ 

Het CPS neemt deel aan de organisatie van het 

congres over de missionaire parochie op 24 en 25 

maart in Breda. Het congres had in maart 2020 

zullen plaatshebben, maar kon toen op het laatste 

moment niet doorgaan wegens het uitbreken van de 

coronapandemie. We hopen en bidden dat de 

situatie in maart dusdanig verbeterd is dat de ruim 

duizend mensen die zich hebben aangemeld 

daadwerkelijk in Breda kunnen samenkomen. 

Hoofdgast is de Canadese priester James Mallon, 

auteur van de in meerdere talen verschenen 

bestseller “Als God renoveert”, en 

ervaringsdeskundige op het gebied van revitalisering 

van parochies. Meer informatie op de website 

missionaireparochie.nl. Het CPS werkt samen met 

uitgeverij Adveniat aan een glossy magazine dat  

kort na het congres moet verschijnen, met 

informatie en ervaringen waarmee parochies verder 

kunnen. 

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: parochiespiritualiteit.org 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


