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WOORD VAN DE PROVINCIAAL 
 

Maurits Gijsbrechts, sss 
 

UIT DE HOMILIE VAN 
DE 
UITVAARTDIENST 
VAN P. OMER....... 
 

U zult het me niet 
kwalijk nemen, hoop 
ik, dat ik, ondanks alle 
goede wil, er niet in 
geslaagd ben om de 
levensloop van Pater 

Omer in enkele zinnen samen te vatten. 
Na zijn studies in Rome werd hij in Oost-
Nieuwkerke, zijn geboortedorp, op 9 juli 
1966 door Mgr. Dekeyzer, hulpbisschop van  
Brugge, tot priester gewijd. Omdat de 
Congregatie blijkbaar op dat ogenblik geen 
aangepaste opdracht voor hem had, bleef 
hij na zijn legerdienst in het leger hangen.  
Het aalmoezenierschap in Lüdenscheid 
moet hem echt wel gelegen hebben want hij 
bleef er vele jaren hangen zodanig dat hij op 
een bepaalde dag van landsverdediging het 
kruis als ridder in de kroonorde gekregen 
heeft.  
Toen werd hij benoemd tot aalmoezenier in 
het ziekenhuis in Lommel, hij werd er tevens 
pastoor van Kattenbos, overste en 
provinciaal. Zes jaar heeft hij deel 
uitgemaakt van het generaal bestuur in  
 

Rome. Eenmaal terug werd hij in Elsene 
benoemd tot pastor met een bijzondere 
aandacht voor het Vlaamse pastoraal en hij 
was tevens rector van deze kerk. 
 

Doorheen de vele opdrachten die Omer 
heeft vervuld, was en bleef hij bovenal pater 
van het heilige Sacrament, een vurige 
sacramentijn en een overtuigde volgeling 
van Pater Eymard, de stichter van onze 
Congregatie. Overtuigd en vurig… 
Inderdaad want meermaals hebben we hem 
moeten afremmen als hij met het zoveelste 
project voor de dag kwam. Tot in de laatste 
jaren toe, want hij was als het ware bezeten 
om eigentijdse eucharistische cenakels op 
te richten. 
 

Iemand schreef me deze week: “Pater Omer 
bleef erg gedreven om de eucharistische 
gebedsgroepen verder uit te bouwen, hij 
droomde van een cenakel voor de 
eucharistische gebedsgroepen. Hij is nu in 
het hemels cenakel aangekomen.” 
Na een lange en pijnlijke lijdensweg is aan 
dit rijk gevulde leven vorige week een einde 
gekomen. Met Johannes in de Eerste 
Lezing mogen we nu zeggen: “Geen rouw, 
geen geween, geen smart zal er nog zijn, 
want al het oude is voorbij. Zie, ik maak 
alles nieuw.” 
 

Moge Omer nu, met familie en 
medebroeders, aanzitten aan de 
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eucharistische tafel waarvoor hij zich heel 
zijn leven heeft ingezet. 
 

Le Père Omer et Bruxelles…un chapitre à 
part ! En dix-neuf-cent-nonante-quatre, 
Omer, provincial à l’époque, avait perçu le 
caractère stratégique du couvent, situé à 
deux pas des institutions européennes, tout 
près du quartier Matonge. Il s’adresse alors 
au provincial des Jésuites, le P. Dideberg, 
qui se tourne ensuite vers le P. Martinot, qui 
osera finalement quelques années plus tard 
relever le défi : la Viale Europe était née ! La 
suite, vous la connaissez et se trouve sous 
vos yeux : la rénovation de la chapelle et de 
l’église et le Béguinage. 
 

Avec son dynamisme sans frein et sa 
générosité, Omer a joué un rôle très 
important dans la construction de ce site 
évangélique. Mais beaucoup plus que 
maître d’ouvrage de bâtiments, il était 
l’apôtre et le promoteur d’une spiritualité 
eucharistique : comme adorateur, comme 
confesseur, comme célébrant, dans les 
contacts personnels et chaleureux avec 
beaucoup de personnes de ce quartier. 
Le P. Omer était aimé et estimé, même s’il 
oubliait de temps à autre les rendez-vous 
qu’il avait fixés. Les multiples témoignages 
de sympathie en sont la preuve. Je cite : 
« Nous rendons grâces pour son amour 
contagieux du Saint Sacrement, la fécondité 
de sa vie, son dynamisme prophétique… » 
Et encore : « Omer est arrivé à son heure.  
Dans sa bonté, son accueil, sa capacité de 
communion, déjà se dessinait son visage 
d’éternité… ».  
 

Et un dernier : Avons-nous le droit d’être 
triste, alors que nous demandons qu’Omer 
continue à être notre Omer avec les 
nouveaux moyens que le ciel va lui 
procurer ? Une chose est sûre, c’est que le 
ciel va grandir en joie et en réjouissance ».  
Saint Jean dans la première lecture : « Voici 
la demeure de Dieu avec les hommes ; il 
demeurera avec eux... Il essuiera toute 
larme de leurs yeux et la mort n’existera 
plus ; il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de 
tristesse ; car la première création aura 
disparu. Alors celui qui siégeait sur le trône 
déclara : Voici que je fais toutes choses 
nouvelles ». 

 
 
                              VARIA 
 

Na gedurende vele jaren onderdak te 
hebben verleend aan een gezin uit Armenië, 
heeft de communiteit van Lommel sinds 4 
mei, 3 Oekraïense vluchtelingen in huis 
opgenomen. Nous constatons dans la 
communauté de Lommel 
un « agrandissement de famille » depuis le 
mois de mai : 3 fugitifs ukrainiens y ont 
trouvé une place à se loger. 
 

La rencontre des supérieurs à Colombier 
s’est passée dans une ambiance fraternelle 
et cordiale. Merci à toute la communauté 
pour l’accueil.    
De oversten dag in Colombier was een 
deugddoende en broederlijke samenkomst.  
Met dank aan de communiteit voor het 
hartelijk onthaal. 
 

In Marly en in Colombier had de jaarlijkse 
vergadering van de ‘Association’ plaats. 
Daarna kwam Lommel aan de beurt en 
Parijs maakte de cirkel rond. Les différentes 
Associations se sont réunies les dernières 
semaines : à Marly, à Colombier, à Lommel 
et à Paris. 
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Op Sacramentsdag had in Banneux de 
62ste bedevaart plaats van de 
eucharistische gebedsgroepen. Zoals 
steeds een hartverwarmende en 
deugddoende samenkomst. Met veel dank 
en waardering aan Veerle en Elly voor de 
puike organisatie. Les groupes paroissiaux 
de prière eucharistique se sont réunis à 
Banneux le jour de la fête de Dieu. Grâce à 
la compétence et l’engagement d’Elly et de 
Veerle tout s’est très bien passé. Bravo! 
 

Op woensdag 8 juni is in Boxmeer op 91- 
jarige leeftijd Jan Ewals, broer van pater 
Theo Ewals, overleden en op 10 juni is in 
Waalre op 74-jarige leeftijd Ine Wouters- 
van Gennip, een schoonzus van pater 
Piet Wouters, overleden. 
 

 
HAPPY BIRTHDAY…… 

 
Juillet 
14 Siegfried Neubrand (Retzstadt) 
17 Patricio Mateus (Paris) 
25 Jim Schilder (Nijmegen) 
30 Remy Forestier (Colombier) 
 
August 
09 Carlitos Tinteiro (Mozambique) 
15 Joseph Din Döng Sach (Paris) 
18 Fritz Schaub (Düren) 
 Otto Wagner (Düren) 
22 Maurits Gijsbrechts (Lommel) 
26 Jef Willems (Lommel) 
27 Yves Malaquin (Paris) 
 

AD MULTOS ANNOS,  
CONFRATRES !!! 

 

 

 

LE MOT DU PROVINCIAL 
 

J'espère que vous me pardonnerez de ne 
pas avoir réussi - malgré toute ma bonne 
volonté - à écrire toute l'histoire de la vie du 
père Omer. 
 

Après ses études à Rome, il a été ordonné 
à Oost-Nieuwkerke, son village natal, le 9 
juillet 1966 par Mgr. Dekeyzer, évêque 
auxiliaire de Bruges, à la prêtrise.  
Parce que la Congrégation n'avait 
apparemment pas pas d'affectation 
appropriée pour lui à ce moment-là, il est 
resté dans l'armée après sa libération. 
L'aumônerie à Lüdenscheid a dû lui 
convenir car il y est resté de nombreuses 
années, à tel point qu'un certain jour, il a 
reçu la croix de chevalier de l'ordre de 
défense de la Couronne. 
Il a ensuite été nommé aumônier de l'hôpital 
de Lommel. 
A Lommel ; il devint également pasteur de 
Kattenbos, en même temps que Supérieur 
et Provincial. 
Pendant six ans, il a été membre du Conseil 
général, l'administration de la Congrégation 
à Rome.  
À son retour, il est nommé pasteur à Ixelles, 
avec une attention particulière à la pastorale 
flamande et Il a également été recteur de 
cette église du St Sacrement. 
Tout au long des nombreuses missions 
qu'Omer a accomplies, il était et est resté un 
Père du Saint Sacrement ; un sacramentin 
ardent, un adepte convaincu du Père 
Eymard, le fondateur de nos 
Congrégation.  
 
Convaincu et fervent... en effet, parce que 
nous avons dû le ralentir plus d'une fois 
lorsqu'il présentait un énième projet. 
La journée avec un autre projet. Même dans 
les dernières années, car il était obsédé par 
la prière eucharistique contemporaine. 
Quelqu'un m'a écrit cette semaine : "P. 
Omer est resté très passionné par la 
poursuite des Groupes de prière 
eucharistique ; il rêvait d'un cénacle pour les 
groupes de prière eucharistique.  
Il est maintenant arrivé dans le cénacle 
céleste. 
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Après un long et douloureux chemin de 
souffrance, cette vie richement remplie a 
pris fin la semaine dernière. 
Avec Jean dans la première lecture nous 
pouvons maintenant dire : "Il n'y aura plus 
de deuil, plus de pleurs, plus de tristesse, 
car tout cela a disparu. Voici, je fais toutes 
choses nouvelles". 
 

VORWORT PROVINZIAL 
 

Aus der Predigt anlässlich des 
Begräbnisses P. Omer Termotes sss 
 

Sie werden es mir gewiss nicht verdenken, 
wie ich hoffe, dass trotz allen guten Willens, 
es mir nicht gelingen konnte, den 
Lebenslauf P. Omers in wenigen Sätzen 
zusammenzufassen. 
 

Nach seinen Studien in Rom wurde er zu 
Oost-Niewkerke, seinem Geburtsort, am 9. 
Juli 1966 von Weihbischof Dekeyser aus 
Brügge, zum Priester geweiht. Mangels 
anderer Alternativen wurde er seitens der 
Kongregation für die Militärseelsorge 
bestimmt. Das Feldgeistlichendasein in 
Lüdenscheid in Westfalen (Dtld.) lag ihm 
offenbar sehr. Er blieb viele Jahre an jenem 
Ort und wurde zuletzt mit dem 
Verdienstorden „Ridder in de 
Kroonorde“ dekoriert. Darauf wurde er zum 
Krankenhausseelsorger am Krankenhaus zu 
Lommel ernannt. Er wurde dann Pfarre von 
Kattenbos; Oberer und Provinzial. Sechs 
Jahre war er Generalkonsultor zu Rom. 
Zurückgekehrt wurde er zum Pfarrer zu 
Elsene und Pfarrer mit dem Schwerpunkt 
Flämischer Pastoral und gleichzeitig Rektor 
dieser Kirche. 
Während all seiner Aufträge blieb er vor 
allem Priester des heiligsten Sakramentes, 
ein feuriger Eucharistiner, ein überzeugter 
Jünger Pater Eymards, des heiligen Stifters 
der Kongregation. Überzeugt und feurig in 
der Tat…denn mehrmals musste sein 
Übereifer allerlei Projekte zu verwirklichen 
gebremst werden. Bis in die letzten Jahre 
hinein ereiferte er sich eucharistische 
Zönakel zu errichten. Jemand schrieb mir 
noch diese Woche: „P. Omer war getrieben 
eucharistische Gebetsgruppen zu eröffnen 
oder auszubauen; er träumte von einem 

veritablen Zönakel für eucharistische 
Gebetsgruppen“. 
Nach langem Leiden hat dieses reich erfüllte 
Leben nun ein Ende gefunden. Mit 
Johannes in der Lesung können wir auch 
sagen: „Keine Reue, kein Weinen, kein 
Schmerz wird mehr sein, denn das Alte ist 
vergangen. Siehe ich mache alles neu!“ 
Möge Omer nunmehr, mit seiner Familie 
und den Mitbrüdern an den eucharistischen 
Mahlen teilnehmen wofür er sich sein 
ganzes Leben eingesetzt hat. 
 

P. Omer und Brüssel…ein eigenes Kapitel! 
1994, er war zu dieser Zeit Provinzial. Er 
nahm den strategischen Charakter des 
Hauses sogleich wahr, welches nur wenige 
Schritte von den europäischen 
Einrichtungen entfernt im Matongeviertel 
lag. Er wandte sich also an den Provinzial 
der Jesuiten, P. Dideberg, der sich auch an 
P. Martinot wandte und endlich wagte die 
Herausforderung anzunehmen: Viale 
Europa war geboren! Das Folgende ist 
Ihnen bekannt und steht Ihnen vor Augen: 
die renovierte Kapelle und der Beginenhof. 
 

Mit seiner ungebremsten Dynamik und 
seiner Großzügigkeit, hat Omer eine große 
Rolle im Aufbau dieses evangelischen 
Werkes gespielt. Über seiner Begabung als 
Baumeister war diejenige des Apostels und 
Promotors einer eucharistischen 
Spiritualität: als Anbeter, Beichtvater, 
Zelebrant im persönlichen Kontakt 
warmherzig auch zu vielen Bekannten aus 
dem Viertel. 
P. Omer, geliebt und geschätzt, selbst wenn 
er mal Verabredungen vergaß. Die vielen 
Sympathiebezeigungen legen Zeugnis dafür 
ab! Ich zitiere: „Wir danken für seine 
ansteckende Liebe zum Heiligen 
Sakrament, die Fruchtbarkeit seines 
Lebens, seine prophetische Dynamik…“ 
Und weiter: Omer ist zur rechten Zeit 
gekommen, in seiner Güte, seiner 
Gastfreundschaft, seinem 
Gemeinschaftssinn, zeigte er schon ein 
Angesicht der Ewigkeit…“ Und ein letztes: 
„Haben wir etwa das Recht traurig zu sein, 
wo wir doch beten, dass Omer fortfährt 
unser Omer zu sein, welcher mit neuen 
Mitteln ausgestattet, die der Himmel ihm 
andient? Eines ist sicher, dass der Himmel 
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an Freude und Fröhlichkeit noch zunehmen 
wird!“ 
Der Hl. Johannes in der ersten Lesung: 
„Siehe die Wohnung Gottes unter den 
Menschen; er wird unter ihnen wohnen…Er 
wird alle Tränen von ihren Augen abwischen 
und der Tod wird nicht mehr sein; es wird 
kein Weinen, kein Geschrei und keine 
Traurigkeit mehr geben; denn, die erste 
Schöpfung ist vergangen. Der auf dem 
Thron sitzt ruft aus: siehe ich mache alles 
neu.“ 
 

PALAVRA DO PROVINCIAL 
 

Espero que me perdoem se eu não 
conseguir resumir em poucas palavras a 
vida do Padre Omer. Depois dos seus 
estudos em Roma, foi ordenado sacerdote 
na sua aldeia natal de Oost-Nieuwkerke a 9 
de Julho de 1966 por Dom Dekeyzer, bispo 
auxiliar de Bruges. Como a Congregação 
aparentemente não tinha uma missão 
adequada para ele nessa altura, continuou 
ele após o serviço militar no exercito. E isso 
deve ter-lhe agradado tanto que ele ficou 
por muitos anos em Ludenscheid 
(Alemanha) como capelão militar e no fim 
foi distinguido com uma condecoração 
militar alta. 
 

De volta na sua terra foi nomeado capelão  
do hospital de Lommel e ao mesmo tempo 
pároco de Kattenbos, superior da 
comunidade e provincial. Durante seis anos 
foi membro do Concelho Geral em Roma.  
Regressado de Roma, foi nomeado pastor 
em Elsene (um bairro de Bruxelas onde fica 
situada a nossa casa), com uma atenção 
especial para a pastoral entre os flamengos 
e foi reitor desta Igreja do Santíssimo 
Sacramento. 
 

No meio destas muitas tarefas Padre Omer 
ficou acima de tudo um padre do 
Santíssimo Sacramento: um sacramentino 
fervoroso, um discípulo convicto do Padre 
Eymard, o fundador da nossa Congregação. 
Convencido e fervoroso de facto, de 
maneira que às vezes deviamos travár- lhe, 
quando no seu entusiasmo apresentou mais 
um projecto. Mesmo nos últimos anos 
continuou muito apaixonado em fundar 
cenáculos eucaristicos contemporáneos. 

Na semana passada alguém me escreveu: 
“Padre Omer ficou muito entusismado e 
apaixonado pelo desenvolvimento dos 
grupos de oração eucaristica; sonhou com 
um cenáculo para os grupos de oração 
eucarística!” 
 

Agora ele chegou ao cenáculo celestial! 
 

Depois duma doença e sofrimentos 
dolorosos prolongados chegou esta vida tão 
rica ao seu fim. Com o apostolo S. João na 
primeira leituara podemos dizer: “Não 
haverá mais luto, nem choro, nem tristeza, 
porque todas estas coisas passaram. Eis 
que faço novas todas as coisas.” 
 

Que Padre Omer agora possa sentar-se, 
com familiares e confrades, à mesa 
eucarística à qual se dedicou durante toda a 
sua vida. 

 
IN MEMORIAM 

 
« ...het lot van de heiligen in het licht (Kol.1,12) » 

 

               Ter gedachtenis aan 
 

      Pater Omer TERMOTE, s.s.s. 
  Priester in de Congregatie van het Heilig Sacrament 

 

 

         geboren te Roeselare op 22-02-1940, 

            priester gewijd op 09-07-1966, 

      overleden in Anderlecht op 18-06-2022, 

           na een lang leven geheel gewijd 

                    aan de Eucharistie 

 
De Religieuzen van het Heilig Sacrament en de familie 
van Pater Omer danken U voor uw aanwezigheid 

                           en uw gebed. 
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NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 

Aad van Ruiten, sss 
 
Een kleine tien jaar geleden heeft de 
toenmalige rector van het Begijnhof, pater 
Eugène van Heijst sss, de lange traditie van 
de Sacramentsprocessie op het Begijnhof 
weer opgepakt. Sinds de zestiger jaren was 
dit gestopt. Vanwege Coronamaatregelen 
was dit twee jaar niet mogelijk. Op 
Sacramentsdag, donderdagavond 16 juni 
begon de rondgang na de plechtig 
gezongen Eucharistieviering. 
Hoofdcelebrant pater Jim Schilder droeg het 
Heilig Sacrament. De dragers van de 
baldakijn hadden goed geoefend evenals 
alle ander vrijwilligers. Aan alles was 
gedacht tot en met de ontvangst op de 
pastorie na afloop. Zo heerste er een grote 
rust, begeleid door lofzang en stilgebed. 
Verschillende bewoonsters keken toe vanuit 
hun woning of de tuin. Een van de dames 
reageerde na afloop via de telefoon met: “Ik 
heb genoten van de rondgang, het heeft me 
veel gedaan, dit is echt iets mooie voor de 
kerk.”  
 
Op zondag 19 juni hield de kerk van Onze 
Lieve Vrouw aan de Keizersgracht, die 
bediend wordt door priesters van Opus Dei, 
de jaarlijkse processie op de grachten. Het 
was mooi te zien hoe er ook Oecumenische 
contacten meeliepen zoals de Syrisch 
Orthodoxe bisschop die in Glanebrug bij 
Enschede woont. Bovendien hebben 
verschillende associés van de 
Sacramentijnen deelgenomen en Pieter van 
Wijlick sss als rector van de Begijnhofkapel 
samen met een jonge man die een weekend 
in de communiteit Amsterdam doorbracht ter 
kennismaking. 
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NIEUWS UIT AMSTERDAM 
 

Thea van der Klei, associée 
 

Een verslag van twee inspirerende dagen 
t.g.v. de Nederlandse vertaling van 
Tomorrow will be too late: 
 

Boekpresentatie 15 juni 2022 in de 
pastorie van de Begijnhofkapel 
Amsterdam 
 

In december 2022 is het zestig jaar geleden 
dat pater Eymard heilig werd verklaard. Op 
weg naar dat jubileum presenteerde het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) op 
woensdagmiddag 15 juni, daags voor 
Sacramentsdag, in de pastorie van de 
Amsterdamse Begijnhofkapel het boek 
‘Morgen zal het te laat zijn’. Deze biografie 
van onze pater Eymard, geschreven door 
pater Norman Pelletier sss, is nu in het 
Nederlands vertaald door pater Jim 
Schilder.  
 

Een groot aantal mensen was op de 
uitnodiging afgekomen. Naast de paters, 
associés en associés in wording, o.a. ook 
parochianen van de Basiliek van de Heilige 
Nicolaas in Amsterdam en parochianen van 
de Begijnhofkapel zelf.  
 

 
 

De middag begon na een openingswoord 
van pater Jim, gevolgd door de eerste 
vertoning van de korte videofilm van tv-
maker Bart Ruijs. Dit filmpje heeft hij i.s.m. 
het CPS gemaakt. Pater Jim en ik komen 
hierin afwisselend aan het woord over pater 
Eymard, de Eucharistie en Aanbidding.                                                         
(https://youtu.be/BZZWo1BTSAI of via de 
website van het CPS: 
parochiespiritualiteit.org onder het kopje 

‘Vieren’ en vervolgens ‘Nieuws en 
inspiratie’). Uiteraard waren de twee andere 
stafmedewerkers Mirjam Spruit en Tim 
Schilling, naast pater Jim van het CPS en 
filmmaker Bart Ruijs zelf ook aanwezig.  
 

Vervolgens sprak pater Eugène van Heyst 
over de relevantie van pater Eymards 
spiritualiteit voor de huidige tijd. Pater 
Eugène deed dat in een mooie drieluik: 
1e In welke tijd leefde pater Eymard? 
(beginnende met de tijd net ervoor: de 
Franse Revolutie, totaal tegen de kerk en 
met de tijd even daarna: Napoleon die de 
Kerk wou gebruiken voor zijn eigen status). 
2e Wie is pater Eymard zelf en hoe was zijn 
weg? Pater Eymard zei zelf dat hij altijd 
onderweg was net als Jakob (het op weg 
zijn was in twee periodes: Waar sta ik zelf in 
mijn leven en wat voor een Congregatie wil 
ik stichten? En daarna ontdekt hij dat het 
niet gaat om het werk dat ik doe, maar dat ik 
beschikbaar ben voor God (zelfgave)).  
3e Hoe kunnen wij parochies in deze tijd 
helpen spiritualiteit te beleven? Met 
publicaties, bezinningsdagen, retraites, 
publicaties, etc. En ook: Wat zie ik om mij 
heen? Wat zijn de noden om mij heen en 
hoe kan ik daar als Congregatie aan 
werken? Pater Eymard zag twee noden in 
zijn tijd, een Kerkelijke en een 
maatschappelijke nood. Hij heeft daar twee 
antwoorden op gevonden. Zijn congregatie 
moet zowel contemplatief als actief zijn. 
Aldus hierbij ook onze taak.  
                                                                                                                        
En vanuit de associés: Hoe kunnen wij 
anderen inspireren bereid te zijn hun leven 
in te zetten voor het charisma van pater 
Eymard? Niet alleen een charisma dus voor 
mensen die zich totaal toegewijd hebben 
aan zijn charisma (paters en broeders), 
maar ook voor mensen die midden in de 
wereld staan, de associés. 
Daarna werd een verdieping hoger, in de 
Regentenzaal, het eerste exemplaar door 
Mgr. van Burgsteden aan pater Eugène 
overhandigd. 
  

Onder het genot van en drankje en wat 
lekkere hapjes (dank hiervoor aan onze 
associés Rudolf en Alexander!) was er een 
gezellig samenzijn met uiteraard de verkoop 
van de boekjes ‘Morgen zal het te laat zijn’. 

https://youtu.be/BZZWo1BTSAI
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Na de receptie zijn we naar de kapel 
gegaan voor de aanbidding en de vespers. 
Vervolgens met de paters en associés de 
broodmaaltijd genuttigd, samen de 
woensdagavondaanbidding gehouden en 
daarna nog even in klein gezelschap 
rondom de keukentafel gedachtes 
uitgewisseld. Dankbaar voor deze mooie 
dag!  
 

 
 

Eerder deze week werd in het Katholiek 
Nieuwsblad een mooi interview met pater 
Jim geplaatst over de uitgave van ‘Morgen 
zal het te laat zijn’.  
 

 

Zaterdag 18 juni 2022, bezinningsdag in 
Nijmegen 
 

Zaterdag 18 juni zijn Mgr. van Burgsteden 
en ik vroeg op pad gegaan vanuit 
Amsterdam richting Nijmegen om aldaar de 
bezinningsdag over onze pater Eymard bij 
te wonen. Een mooie grote groep gelovigen 
van Nijmegen, maar ook van elders was op 
deze dag afgekomen. 
 

 
 

Pater Jim heeft eerst gesproken over het 
leven van onze pater Eymard. Een mooi, 
chronologisch en inspirerend verhaal. Pater 
Jim had mij gevraagd om ook iets te 
vertellen over mijn ervaring met de 
eucharistische spiritualiteit en wat pater 
Eymard voor mij betekent in mijn leven en 
waarom pater Eymard voor een mens in 
deze tijd van belang kan zijn. Omdat we nog 
midden in de Sacramentsweek zaten, ben ik 
begonnen met 25 mei 1845, de dag dat 
pater Eymard tijdens de Sacraments-
processie in Lyon, het Allerheiligste draagt 
en dat een onuitwisbare indruk op hem heeft 
gemaakt. Naast deze diepe ervaring heb ik 
nog zijn andere ervaringen aangestipt die 
voor hem aanzetten waren om een eigen 
spiritualiteit te ontwikkelen vanuit de 
Eucharistie (Saint-Romans, Fourvière 1851, 
La Seyne-sur-Mer 1853, Rome 1865). Pater 
Eymard wou vanaf het begin van zijn 
plannen voor een ‘eucharistisch werk’ naast 
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priesters, religieuzen, ook leken betrekken. 
Ik heb vervolgens de stichting van de 
Aggregatie op 17 november 1859 vermeld. 
Daarna heb ik mijn eigen roepingsverhaal 
kort verteld om vervolgens uit te komen op 
ons associés. Wij staan midden in de wereld 
en willen graag meehelpen het eucharistisch 
charisma te verspreiden.  
 

 
 

Na onze presentatie volgde het 
middaggebed. Aansluitend, tijdens een 
lekkere lunch, konden we met de 
aanwezigen wat gedachten uitwisselen en 
nog wat vragen beantwoorden. De 
aanwezigen waren duidelijk geïnspireerd 
geraakt door pater Eymards charisma en 
geïnteresseerd in pater Jims vertaling. De 
charismatische spiritualiteit van pater 
Eymard verspreiden is ons apostolaat en is 
onze opdracht. Want hoe mooi was zijn 
spiritualiteit en hoeveel kunnen we eruit 
halen voor deze tijd! ‘Morgen zal het te laat 
zijn’, geeft antwoorden op deze vraag! 
 

Tot slot, hebben Jim en ik gepraat over de 
urgentie van pater Eymard. Hoe mooi kan 
het zijn om dat te mogen doen op de dag 
dat pater Omer is gaan hemelen… 
 

 

LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 
 

Guy Martinot s.J.  
 

REMEMBER  
   

Cher Omer,  
 

J’aime t’écrire une « lettre souvenir » parce 
que je crois qu’après ces années ici-bas, tu 
entres dans la vraie vie et tu continues à 
soutenir les causes pour lesquelles tu t’es 
dévoué. Jusqu’à la fin tu formais de grands 
projets. Maintenant, c’est en Dieu que tu vas 
t’y consacrer. Le site du Saint Sacrement a 
toujours été un lieu d’adoration 
rayonnant. Tu donnes ta vie en Jésus 
Eucharistie.  
   

Après tes études à la Grégorienne, premier 
contact avec les Jésuites, tu as vécu des 
années heureuses comme aumônier 
militaire puis comme aumônier de clinique.  
   

Après avoir, comme Provincial SSS en 
Belgique, pressenti la situation stratégique 
pour les futures institutions européennes du 
Couvent de la Chaussée de Wavre, tu es 
retourné avec joie à Rome comme 
Conseiller Général. Jacques Delors avait 
été président de la Commission Européenne 
de 1985 à 1995 voulant donner un 
supplément d’âme à L’Europe. Il envisageait 
la réconciliation franco-allemande, la justice 
sociale, mais aussi de manière moins 
explicite une action politique se référant à 
une espérance chrétienne. Tu avais perçu 
cette recherche et tu croyais que le site du 
Saint Sacrement situé au cœur des 
bâtiments européens en construction 
pouvait y collaborer. Après le projet de 
scolasticat international, tu as pris contact 
avec les Provinciaux dominicains et jésuites. 
Le P. Dany Dideberg S.J. t’a répondu qu’il 
lui était difficile d’envisager d’ouvrir une 
maison alors qu’il devait en fermer. Il fallait 
trouver « un cheval » et il t’a orienté vers La 
Viale ! Les contacts ont été pris, les 
possibilités concrètes étudiées. Entretemps, 
une auberge de jeunesse et un camping 
s’étaient installés dans les bâtiments et 
avaient obtenu une promesse de subside 
pour un projet d’hôtel. Un contrat de bail à 
long terme était rédigé et approuvé pour 
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être signé le lendemain. Pour revenir de La 
Viale Lozère, j’ai pris le train de nuit. En 
sortant de la Gare du Luxembourg, j’ai été 
proposer à ton successeur comme 
provincial, le P. Nestor Grégoire, de signer 
un bail dans les mêmes termes pour un 
projet évangélique La Viale Europe. Sous 
ton impulsion, il a accepté. Le 15 décembre 
1997, un premier groupe transformait une 
salle en chapelle où une centaine de 
personnes ont chanté l’Office et célébré la 
Messe. Depuis ce jour cette fidélité 
quotidienne ne s’est jamais interrompue 
jusqu’à aujourd’hui au cœur de l’Europe 
dans la tradition eucharistique.  
Tu repassais assez régulièrement à 
Bruxelles en encourageant les grands 
travaux ininterrompus de rénovation de la 
chapelle, de l’église, et du couvent.  
Alors que certains avaient considéré tes 
projets « européens » comme utopiques, 
voilà qu’ils se réalisaient. De fin 1997 à 
2022, l’ensemble des bâtiments ont été peu 
à peu rénovés. Nous avons appris que les 
projets d’expropriations du site pour 
construction de bureaux de haut standing 
avec la spéculation menaçante avaient été 
stoppés par le renouveau du Saint 
Sacrement La Viale Europe. Mais surtout, 
pendant ces vingt-cinq années, quelques 
milliers de jeunes originaires de partout, 
futurs « eurocrates », ont vécu une 
expérience évangélique enthousiaste et 
constitué un réseau pour une âme de 
l’Europe.  
   

Pendant les dernières années, tu as encore 
pu te consacrer à l’animation pastorale 
comme Vicaire de l’Eglise en nouant des 
amitiés et des collaborations. Lorsque tes 
forces ont décliné nous t’avons accompagné 
ces derniers jours en te bénissant pour ta 
vie de prêtre et religieux.  
 

Le Seigneur ta rappelé la veille de la fête du 
Saint Sacrement, vous l’avez fêtée 
ensemble !  
Nous rendons grâces pour ton amour 
contagieux du Saint Sacrement, la fécondité 
de ta vie, ton dynamisme prophétique.  
Maintenant Seigneur, tu peux laisser venir 
ton serviteur Omer Termote dans ta Paix car 
nos yeux ont vu ton salut.  
Fraternellement en Jésus.  

NEWS OF BRUSSELS – 
BEGUINAGE VIADUCT 
 

Guy Martinot s.J.  
 

REMEMBER  
   

Dear Omer,  
  

I like to write you a "memorial letter" 
because I believe that after these years here 
on earth, you enter real life and you 
continue to support the causes to which you 
have devoted yourself. Until the end you 
formed big projects. Now it is in God that 
you will dedicate yourself to it. The site of 
the Blessed Sacrament has always been a 
radiant place of adoration. You give your life 
in Jesus Eucharist.  
   

After your studies at the Gregorian, first 
contact with the Jesuits, you lived happy 
years as a military chaplain and then as a 
clinic chaplain.  
   

After having, as Provincial SSS in Belgium, 
sensed the strategic situation for the future 
European institutions of the Convent of the 
Chaussée de Wavre, you returned with joy 
to Rome as General Councillor. Jacques 
Delors had been President of the European 
Commission from 1985 to 1995 wanting to 
give an extra soul to Europe.  
He envisaged Franco-German 
reconciliation, social justice, but also less 
explicitly political action referring to a 
Christian hope. You had perceived this 
quest and you believed that the site of the 
Blessed Sacrament located in the heart of 
the European buildings under construction 
could collaborate with it. After the 
international scholasticate project, you made 
contact with the Dominican and Jesuit 
Provincials. Fr. Dany Dideberg S.J. replied 
that it was difficult for him to consider 
opening a house when he had to close one. 
He needed to find "a horse" and he directed 
you to La Viale! Contacts have been made 
and concrete possibilities were studied. In 
the meantime, a youth hostel and a 
campsite had set up shop in the buildings 
and had obtained a promise of subsidy for a 
hotel project. A long-term lease agreement 
was drafted and approved to be signed the 
next day. To return from La Viale Lozère, I 
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took the night train. Leaving the Gare du 
Luxembourg, I was proposed to your 
successor as provincial, Fr. Nestor 
Grégoire, to sign a lease in the same terms 
for an evangelical project: La Viale Europe. 
Under your impulse, he agreed. On 
December 15, 1997, a first group 
transformed a room into a chapel where a 
hundred people sang the Office and 
celebrated Mass.   
Since that day this daily fidelity has never 
been interrupted until today in the heart of 
Europe in the Eucharistic tradition.  
You returned to Brussels quite regularly, 
encouraging the great uninterrupted 
renovation of the chapel, the church, and 
the convent.  
While some had considered your 
"European" projects as utopian, now they 
were coming true. From the end of 1997 to 
2022, all the buildings were gradually 
renovated. We have learned that the plans 
to expropriate the site for the construction of 
high-standing offices with threatening 
speculation have been stopped by the 
revival of the Blessed Sacrament La Viale 
Europe.   
But above all, during these twenty-five 
years, a few thousand young people from 
everywhere, future "Eurocrats", have lived 
an enthusiastic evangelical experience and 
formed a network for a soul of Europe.  
 

In recent years, you have still been able to 
devote yourself to pastoral animation as 
Vicar of the Church by forging friendships 
and collaborations. When your strength 
declined, we accompanied you in recent 
days, blessing you for your life as a priest 
and religious.  
 

The Lord called you on the eve of the Feast 
of the Blessed Sacrament, you celebrated it 
together!  
We give thanks for your contagious love of 
the Blessed Sacrament, the fruitfulness of 
your life, your prophetic dynamism.  
Now Lord, you can let your servant Omer 
Termote come in your Peace because our 
eyes have seen your salvation.  
Fraternally in Jesus. 
 

 
 

BEDEVAART NAAR BANNEUX OP 
SACRAMENTSDAG 16 juni 2022 
 
Karel D’Huys, Vicaris-Generaal Bisdom 
Hasselt 
 
Eucharistie, bron van leven – 
Sacramentsdag 
 
Een reflectie bij het welkom: 
 
Een bedevaart zet mensen in beweging, we 
zijn van overal hier aangekomen, hoewel er 
ook nog een bus onderweg is. We komen 
samen rond een gezamenlijk rustpunt, het 
Allerheiligste Sacrament en de Eucharistie 
die bron is van leven en voor ons allen een 
geschenk, een gave en een offer. 
 
Wat kunnen we voor elkaar betekenen als 
eucharistische gebedsgroepen, als vrienden 
van de Aanbidding, als congregatie Paters 
van het Allerheiligste Sacrament, als 
diocesane inbedding in Hasselt, Antwerpen, 
Vlaams-Brabant, misschien nog verder, als 
heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw Maagd 
der Armen, waar we te gast zijn. Laten we 
deze dag samen luisteren naar ons hart en 
naar de Heer: hoe kunnen wij ‘eucharistisch 
leven’: het is een gave, het is een opgave, 
het is bekering en omvorming.  
 
Dat alles gaan we vieren in de liturgie van 
Sacramentsdag (een bus vanuit het 
Noorden zal ons zo snel mogelijk 
vervoegen, daarin zitten ook de paters van 
Kattenbos, maar ze vroegen ons alvast de 
viering te beginnen). 
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Vicaris-Generaal Karel D’Huys en diaken Antoine Spaas 
 

Homilie - Gen 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26; 
Lc 9, 11b-17 
 

Vrienden, zusters en broeders, 
 

We gingen ons afvragen wat ‘eucharistisch 
leven’ zou kunnen betekenen. De drie 
Lezingen gaan ons erbij helpen. Maar eerst 
nog dit. ‘Leven vanuit de Eucharistie’, dat is 
mooi. Maar opgelet, het gaat niet om: van 
Eucharistie naar Eucharistie en daartussen-
in het leven, alsof het er los van zou staan. 
Neen, het gaat om ‘eucharistisch leven’, een 
beetje Eucharistie zijn op ieder moment van 
het leven. Oef!  
 

Laten we kijken naar de ontmoeting van 
Abram en Melchisedek, laten we meelezen 
met Paulus’ brief aan de Korintiërs, laten we 
met Jezus’ leerlingen het broodwonder 
meebeleven. 
 

 
 

De ontmoeting van Abram en Melchisedek, 
de priester-koning van Salem. Het is een 
mysterieus verhaaltje, er duikt een gestalte 
op zonder voor en na… Vreemd genoeg om 
voorafbeelding te zijn van Jezus’ 
priesterschap en zijn offer. Maar laten we 
terugkeren naar het verhaal. Abram is 
onderweg en treedt als overwinnaar uit de 
strijd. Melchisedek treedt hem tegemoet en 
biedt hem brood en wijn aan, alsook Gods 
zegen. Het is eigenlijk niet zo duidelijk wie 
wat geeft, maar er worden tienden gegeven 
van de oorlogsbuit, als een vorm van 
herstel. 
 

‘Eucharistisch leven’, wat kan dat zijn? Het 
betekent in staat van ontmoeting te zijn, de 
mens te erkennen in zijn/haar waardigheid. 
Het betekent zegenend in het leven te 
staan. In de Eucharistie geworteld zijn, 
maakt dat zulke ontmoeting brood en wijn 
wordt voor de anderen en vrede brengt, 
heling, herstel en gerechtigheid (want dat 
betekent de naam Melchisedek: koning van 
gerechtigheid). Misschien is het zelfs 
wederzijds: zou ‘eucharistisch leven’ zelfs 
niet kunnen betekenen: zoals Abram 
ontdekken dat degene die naar je toekomt 
jouw brood en wijn aanreikt, en Gods 
zegen?! 
 

We lezen mee wat Paulus schrijft aan de 
Korintiërs. Het vieren van de Eucharistie is 
zeker een gezamenlijk herkenningspunt. 
Daarom citeert hij de woorden en gebaren 
van het Laatste Avondmaal. Deze woorden 
uitspreken, de realiteit van ‘Doe dit tot Mijn 
gedachtenis’ vieren, zet het leven van de 
Korintiërs in de dynamiek van lijden, sterven 
en verrijzen met de Heer. Ook ons: “Als wij 
dan eten van dit brood en drinken uit deze 
beker, verkondigen wij de dood des Heren, 
totdat Hij komt!” 
 

Opgelet! Is de Eucharistie vieren, beleven 
en vereren een gedachtenis van het 
verleden, een soort van traditie levend 
houden? Allerminst. Paulus plaatst de 
aangehaalde gedachteniswoorden (en 
gebaren) in een traditieketen: “Wat ik zelf 
als overlevering heb ontvangen, geef ik u 
door…” Traditie, overlevering is geen zaak 
van het verleden, maar zaak van de 
toekomst: het doorgeven aan de volgenden, 
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in tijd of in ruimte. Het is een avontuur voor 
morgen.  
 

‘Eucharistisch leven’ is anderen 
binnenleiden in deze traditieketen. Mensen 
binnenvoeren in het geheim van de 
Eucharistie, zoals Paulus doet, is hen 
meenemen naar een onverwacht 
toekomstperspectief: de Aanwezigheid en 
de vernieuwing die de Verrezene tot stand 
brengt… altijd opnieuw… totdat Hij komt. 
‘Eucharistisch leven’, gedachtenis, is dus 
dankbaar de toekomst ontvangen. 
Laten we nu de dag meemaken met Jezus 
en zijn leerlingen. De wonderbare 
broodvermenigvuldiging komt niet eerst.  
Ze is het ‘resultaat’ van een dag 
beschikbaarheid, verkondiging, 
barmhartigheid en heling van Jezus voor 
zovele mensen. Hij is er voor iedereen. Dat 
gaat vooraf! Die overvloed van 
barmhartigheid en liefde weerspiegelt zich in 
de overvloed aan brood… Twaalf korven 
aan brokken worden opgehaald. 
 

Maar op het scharnierpunt klinkt: “Geef gij 
hun maar te eten!” Eerste beweging: 
“Excuseer, Heer, wijs je naar mij? Bedoel je 
niet… de andere? Wie ben ik, dat ik, eh…”  
Neen, het is wel degelijk tot jou gericht. 
Tweede beweging: als we een beetje 
pastoraal naar anderen kijken, kunnen we 
ons afvragen: wie zouden we deze opdracht 
in handen geven? Wie is verantwoordelijk? 
De paus of de bisschop misschien? Of de 
pastoor moet dat doen… Laten we de 
indringende vraag tot ons komen, als team 
van een pastorale eenheid, of als 
eucharistische gebedsgroep: “Geef gij hun 
maar te eten!”  
 

‘Eucharistisch leven’ is vanuit een ervaring 
van overvloed je zending opnemen: te delen 
en andere te voeden met jouw ervaring, met 
Jezus’ brood en wijn… 
 

Vrienden, we hebben vanuit de Lezingen 
behoorlijk wat elementen verzameld over 
‘eucharistisch leven’, en missionair zijn 
vanuit onze beleving: elke ontmoeting kan 
‘offer’ worden en zegen; gedenkend kunnen 
we dankbaar de toekomst ontvangen en 
anderen binnenvoeren in deze dynamiek; 

vanuit de overvloed worden we gezonden 
om anderen te voeden… 
 

We krijgen vandaag de kans dit alles te 
overwegen en te beleven in een dag van 
viering, ontmoeting, vrije tijd en gebed. Het 
is een ‘liturgische’ dag: we zijn begonnen 
met het kruisteken. Na de Eucharistie is er 
geen ‘zegen’, wel de Aanwezigheid van het 
Allerheiligste… tot we om 16.00 uur voor het 
laatst samenkomen in de plechtige 
aanbidding, tussenin is er de Mariahulde. 
Aan het einde van de dag komt de ‘zegen’, 
over deze dag, over ons samen zoeken en 
proeven van wat het betekent ‘eucharistisch’ 
te leven. Een fijne dag gewenst, een dag 
van feest en ontmoeting.  
 

NIEUWS VAN HET I.C.E.W. 
 

Op donderdag 16 juni 2022, 
Sacramentsdag, ging de traditionele 
bedevaart naar Banneux georganiseerd 
door het I.C.E.W., na 2 jaar onderbreking, 
onder een stralend zonnetje en met een 
zacht briesje, door. De bedevaarders waren 
blij om weer samen te zijn in het heiligdom 
want wat een rare tijd hebben we achter de 
rug! Een tijd van angst en van sociale 
eenzaamheid maar ook van een hoopvol 
vertrouwen in een oplossong en een 
terugkeer naar het normale leven. 
En wordt de wereld nog maar eens door 
elkaar geschud door oorlog en zinloos 
geweld waarvan macht de drijfveer is. 
 

 
 

De hele dag werden de vieringen 
voorgegaan door Vicaris-Generaal Karel 
D’Huys. Tijdens de Eucharistie werd vooral 
zijn preek gesmaakt. Eucharistie vieren 
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stopt niet bij het buitengaan van de Kerk! 
Dan begint het pas! Wij moeten ons geloof 
beleven en uitdragen in de wereld van 
vandaag. Eucharistie is het Brood van ons 
leven dat Jezus korter bij de mensen brengt. 
Tijdens de Maria-Hulde mochten wij, met 
Maria bij Jezus, tafelgenoten zijn. Wij 
danken u, Maria, om uw moederlijke zorg 
want rond Brood en Wijn kunnen we Jezus’ 
Boodschap beter verstaan want hierin 
vinden wij de kracht en bezieling ten leven. 
We sloten deze deugddoende dag af met 
een Avondgebed, Plechtige Aanbidding 
en een Processie volledig in het thema van 
de dag: Eucharistie is de Bron van ons 
leven. Dit Brood en deze Wijn zijn tekens 
geworden van een nieuwe hoop: we leven 
niet naar een verre toekomst, we leven naar 
de meest nabije mensen. Laten wij onszelf 
aan anderen geven als voedsel en laten wij 
dit breken van het Brood en het drinken van 
de wijn ook werkelijk beleven. 
Om half zes vertrokken de bussen met de 
bedevaarders richting huiswaarts, moe maar 
voldaan! 
 

 

 
Alle vieringen werden muzikaal begeleid en 
ondersteund door het koor Sint-Jan van 
Thiewinkel (Lummen) onder leiding van 
Gerry Dirix. Waarvoor onze hartelijke dank! 
 

Ook een dikke merci aan alle 
medewerkers en aan alle bedevaarders 
om van deze dag een topdag te maken! 
 

 
 

Nieuws van het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen (NL)  
 
Vlak voor de zomervakantie is het een drukke 
tijd geweest voor het CPS. Hieronder een kort 
overzicht van onze activiteiten. 
 
Biografie van pater Eymard en korte film 
verschenen 
Dankzij de inzet van CPS-stafmedewerker p. Jim 
Schilder sss is de biografie van de H. Pierre-
Julien Eymard geschreven door Norman 
Pelletier sss (Tomorrow Will Be Too Late) nu 
beschikbaar in het Nederlands. Op 15 juni jl. is in 
Amsterdam het eerste exemplaar van Morgen 
zal het te laat zijn aangeboden door emeritus-
bisschop en sacramentijn Jan van Burgsteden 
sss aan vice-provinciaal Eugène van Heyst sss. 
Tijdens de bijeenkomst hield Eugène een lezing 
over Eymard en diens relevantie voor onze tijd. 
Daarnaast werd ook een korte, nieuwe video 
over Eymard getoond. Deze film (gemaakt door 
Bart Ruijs) vraagt aandacht voor Eymard en de 
eucharistische spiritualiteit. In de film zijn 
interviews opgenomen met Jim Schilder en Thea 
van der Klei, associée van de Congregatie. Op 18 
juni jl. hielden Jim en Thea allebei een lezing 
tijdens een bezinningsdag over Eymard in 
Klooster Brakkenstein. In de week voor de 
boekpresentatie is er ook een interview met Jim 
verschenen in Katholiek Nieuwsblad. De film-
opnames zijn gemaakt in de Amsterdamse 
Begijnhofkapel en in Klooster Brakkenstein te 
Nijmegen. Het boek is voor € 15,50 te bestellen 
in de webwinkel van het CPS. Op de homepage 
van onze website vindt u ook het icoon dat u 
naar ons Youtubekanaal leidt, waar de film over 
Eymard te zien is.  
‘Missionaire parochie’ gaat door: publicaties, 
impulsdagen, consultatie, workshops 
Sinds de zeer succesvolle conferentie op 24-25 
maart jl. in Breda zijn parochies gemotiveerder 
dan ooit en dat merken we op het CPS. Er 
komen veel vragen binnen van parochies (en 
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zelfs van bisdommen) die sterker en vitaler 
willen worden. Men zoekt advies, ideeën, 
begeleiding, materiaal.  
Wat (lees)materiaal betreft, zijn er twee nieuwe 
mooie publicaties verschenen. Het magazine 
‘Missionaire parochie’, waar Jim Schilder een 
belangrijke bijdrage aan heeft geleverd als 
eindredacteur (met Leo Fijen), bevat veel 
inspirerende praktijkverhalen van parochies die 
bezig zijn met vernieuwing. Daarnaast is ook het 
nieuwe boek van de Canadese priester fr. James 
Mallon, Missionaire kerk: Meer dan parochie 
alleen, verschenen in het Nederlands. Dit boek 
overstijgt het niveau van de parochie. Mallon 
toont aan dat een missionaire omslag van 
parochies vrucht kan dragen als bisdommen 
deze parochies op lange termijn actief steunen. 
Op 24 mei in Hoofddorp werd aan CPS-
medewerker Tim Schilling het eerste exemplaar 
van dit boek overhandigd door Leo Fijen. Tim 
sprak tijdens dezelfde bijeenkomst over 
parochievernieuwing. Beide publicaties zijn nu 
te koop in de webwinkel van het CPS.  
Vernieuwing werd ook Tims thema tijdens de 
landelijke bijeenkomst van de Vereniging voor 
Pastorale Werkers, op 21 juni in Utrecht. Daar 
gaf hij twee workshops namens het CPS. Tien 
dagen daarvoor, op 11 juni in Utrecht, hebben 
CPS-stafmedewerker Mirjam Spruit en Tim een 
impulsdag voor parochies begeleid.  
Verder: nu te beluisteren zijn ook alle 
afleveringen van de podcast over ‘de 
missionaire parochie’. In deze podcast vertellen 
mensen uit verschillende parochies hoe zij werk 
maken van de missionaire parochie. 
Katholiekleven.nl en het CPS hebben in 
samenspraak met de Missionaire Parochie deze 
podcast ontwikkeld. Ga naar Katholiekleven.nl. 
 
Het CPS steunt jongvolwassenen 
Het CPS draagt jonge gelovigen een warm hart 
toe. Twee initiatieven waardoor we proberen 
inspiratie te bieden zijn onze medewerking aan 
een christelijk studentenhuis in Nijmegen-Lent 
en onze betrokkenheid bij de 
‘discipelschapstraining’ Follow me.  
Op 31 mei zijn Mirjam en Tim bij de studenten 
in Nijmegen-Lent geweest, en op 18-19 juni 
waren we bij het afsluitende weekend van de 
vierde cyclus van Follow me. Allebei mooie, 

hoopvolle afscheidsmomenten. [Iets toevoegen 
over het (voorlopige) afscheid van de studenten. 
Of ‘afscheidsmomenten’ veranderen in 
‘momenten’] 
 
We gaan de zomer in met een goed gevoel. Het 
is een mooie tijd op het CPS! 
 
Voor meer informatie over deze en andere 
initiatieven… 
Zie onze website: 
www.parochiespiritualiteit.org. Volg ons ook op 
Facebook, Twitter en Youtube.  
 
 

 
 

en…  
 

 
 

http://www.parochiespiritualiteit.org/

