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SSS -CONTACT 

 

Congregatie van het Heilig Sacrament 

Provincie heilige Pierre-Julien Eymard 

(Nederland, België, Duitsland, Mozambique, 

Frankrijk en Zwitserland) 

 

Jaargang: 17 nummer 6, november-december 2022 
Uitgave: Congregatie van het Heilig Sacrament 
 Heyendaalseweg 300, NL-6525 SM Nijmegen, Nederland  
 Hoog Kattenbos 15, B-3920 Lommel, België  
Redactie: ssscontact.pje@gmail.com; icew-b-lommel@hotmail.com 
 

Volgende inleverdatum: 10 december 2022 

 

WOORD VAN DE PROVINCIAAL 
 
Eugène van Heijst, sss 

 

 
 

We hebben onlangs ons Provinciaal Kapittel 
afgesloten en daarom willen we drie 
mensen bedanken. 
 

Pater Maurice Gijsbrechts was 19 jaar lang 
provinciaal van een provincie die steeds 
groter werd: eerst alleen België, toen 
kwamen Nederland, Duitsland en 
Mozambique erbij en enkele jaren later 
Frankrijk en Zwitserland. Zijn leiding werd 
gekenmerkt door behulpzaamheid, 
ruimdenkendheid en bescheidenheid. 
Hiervoor zijn we hem erg dankbaar. 
 

Paul Mougin heeft vanaf de laatste fusie van 
de provincies, 8 jaar geleden, deelgenomen 
aan de provinciale raad waarin hij de 
‘Franse tak’ vertegenwoordigde. In het begin  
 

 
samen met Alain en later alleen. Bedankt 
voor jouw inbreng. 
 

En als laatste, maar niet de minste, broeder 
Louis Zaat die 23 jaar notulist van het 
provinciaal bestuur was als opvolger van 
Jan Bekedam. Dat er tijdens onze 
vergaderingen vaak Frans gesproken werd, 
werd steeds minder een probleem voor 
hem. Vol nauwgezetheid was het verslag 
altijd vlug klaar. Bedankt. 
 

Over het kapittel zelf heeft Gérard Daix een 
artikel geschreven, zodat u ons werk mee 
kunt beleven. 
 

Wat is eigenlijk een provinciaal kapittel? 
Men kan een kapittel bekijken als het 
hoogste bestuursorgaan van de provincie 
dat het beleid van de afgelopen vier jaar 
evalueert, het komende beleid voor vier jaar 
uitzet en hierbij een bestuur kiest om dit 
beleid te concretiseren. Op deze manier 
bekijkt men het kapittel zakelijk. 
 

Maar men kan een kapittel ook bekijken als 
het moment om op het hoogste niveau de 
broederschap te beleven. Om samen te 
komen rondom het charisma van Eymard. 
Daarom kan een kapittel eigenlijk niet via 
Zoom of Teams gehouden worden. Dat zou 
wel voor het zakelijke gedeelte kunnen, 
maar via de computer is het onmogelijk om 
als broeders samen te leven. 

mailto:ssscontact.pje@gmail.com
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Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen 
van Korinthe: 
Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met 
velen, één lichaam, want wij hebben allen 
deel aan dat ene brood. (1Kor. 10,17) 
 

In de Eucharistie ligt onze verbondenheid. 
Niet alleen in het samen vieren van de 
Eucharistie, maar ook in het samen beleven 
van de eucharistisch spiritualiteit. Met als 
kernwoorden: broederlijk, biddend en 
dienend. 
 

Door moeilijke beslissingen kunnen er in de 
komende vier jaar irritaties ontstaan of 
misverstanden. Maar als we verbonden 
blijven rondom de Eucharistie, het ideaal 
van Eymard, dan kan onze broederschap 
behouden blijven en zelfs versterkt worden. 
 

Wat zie ik dan als belangrijkste taak van het 
provinciaal bestuur? 
- Vertrekkend vanuit de Eucharistie 
- ten dienste staan van de medebroeders 
- om de onderlinge verbondenheid te 
versterken. 
 

 
 

V A R I A 
 

Verhuizingen in Marly/déménagements à 
Marly 

 

BEURET René 
Adresse : Sœurs de St-Paul 
   Bd de Pérolles 44 
                  1700 Fribourg 
                   Suisse 
 

E-mail :     r.beuret4@bluewin.ch 
 
 

VOISARD Alain 
Adresse :   Chemin Fleuri 1 
                   1723 Marly 
                Suisse 
Mobile: 0041 - 79 664 46 02 
E-mail : alain.voisard@paroisse.ch 
 

 

 
 

AD MULTOS ANNOS 
 
Novembre 
08 Richard Lauer (Düren) 
15 Antoine Makela (La Mure) 
16 Hans van Schijndel (Brussel) 
 Fons Kuster (Nijmegen) 
22 Frans Vrijdag (Nijmegen) 
24 Silverio Pedro (Mozambique) 
27 Gerard Smeele (Nijmegen) 
 
Décembre 
07 Thaddée Mupapa (La Mure) 
08 René Beuret (Marly) 
 Jan van Burgsteden (Amsterdam)  
22 Jan van Mil (Nijmegen) 
28 Abristo Inlabe (Mozambique) 
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JUBILEA 
 
24 december: Din Döng Sach Joseph 
    50 jaar priester 
 
27 december: Beutler Ernest 
             50 jaar professie 
 
27 december: Sandoz Jean-Marie 
                       70 jaar professie 
 
Hartelijke gelukwensen aan onze 
jubilarissen!      
 

 
LE MOT DU PROVINCIAL 
 

Nous avons récemment conclu notre 
Chapitre Provincial et nous aimerions donc 
remercier trois personnes. 
 
Le Père Maurits Gijsbrechts a été pendant 
19 ans le Provincial d'une Province qui n'a 
cessé de croître : d'abord seulement la 
Belgique, puis les Pays-Bas, l'Allemagne et 
le Mozambique l'ont rejointe et, quelques 
années plus tard, la France et la Suisse. 
Son leadership se caractérisait par sa 
serviabilité, son ouverture d'esprit et sa 
modestie. 
Nous lui en sommes très reconnaissants. 
 
Le P. Paul Mougin a été membre du Conseil 
provincial, dans lequel il représentait la 
"branche française". D'abord ensemble avec 
Alain, puis seul. Merci, Paul, pour ta 
contribution. 
 
Et enfin, mais non des moindres, le Frère 
Louis Zaat qui a été preneur de notes du 
Conseil provincial pendant 23 ans prenant la 
succession de Jan Bekedam. Le fait que le 
français soit souvent parlé pendant nos 
réunions est devenu de plus en plus 
important, un peu de problème pour lui.  
Plein de minutie, il nous préparait le rapport 
toujours rapidement. Merci à lui aussi. 
 
Le P. Gérard Daix a écrit un article sur le 
Chapitre lui-même, afin que vous puissiez 
vivre notre travail avec nous. 

 
Mais qu'est-ce qu'un Conseil provincial ? 
On peut le considérer comme la plus haute 
instance dirigeante de la Province. Le 
Chapitre provincial, pour quatre ans, a fixé 
des objectifs et a élu un Conseil, avec le P. 
Provincial, ensemble chargés de mettre en 
œuvre ces buts. 
 
De cette manière, on envisage le Chapitre 
en termes 'pratiques'. 
On y concrétise un moment de vivre la 
fraternité au plus haut niveau.  
Se rassembler autour du charisme de St 
Pierre-Julien. C'est la raison pour laquelle 
un Chapitre ne peut pas réellement être 
tenu à travers Zoom ou Skype. Via 
ordinateur il est impossible de vivre 
ensemble comme des frères. 
 
St Paul écrit dans sa lettre aux chrétiens de 
Corinthe :« Puisqu'il y a un seul pain, nous 
sommes tous un seul corps, car tous nous 
participons à cet unique pain ».1 Cor. 10,17) 
 
Notre commune union tire sa source dans 
l'Eucharistie. Non seulement par la 
célébration ensemble de l'Eucharistie, mais 
aussi dans le fait de vivre ensemble la 
spiritualité eucharistique. Avec les mots-
clés : Fraternité, Prière et Service. 
 
Des décisions difficiles pourraient provoquer 
des irritations ou des malentendus au cours 
des quatre prochaines années. Mais si nous 
restons branchés autour de l'Eucharistie, 
l'idéal du P. Eymard, alors notre fraternité 
peut être maintenue et même renforcée. 
 
Quelle est donc, selon moi, la principale 
tâche du Conseil provincial ? 
- S'inspirer de l'Eucharistie, 
- être au service des autres frères, 
- pour renforcer les liens entre eux. 
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CHAPITRE PROVINCIAL DE LA 
PROVINCE SAINT PIERRE-JULIEN 
EYMARD 
 
Père Gérard Daix, sss 
 
Du lundi 5 au vendredi soir 9 septembre 
2022, la Province Saint Pierre-Julien 
Eymard tenait son Chapitre. 
Cela se passait à Steyl, aux Pays-Bas, au 
bord de la rive droite de la Meuse.  
Nos six pays étaient représentés : Pays-
Bas, Belgique, France, Allemagne, Suisse 
et Mozambique. 
 
Pour faciliter le travail des Capitulaires, deux 
secrétaires et deux traducteurs (traduction 
directe) étaient présents.  
 
De même, du lundi 5 au mercredi 7 après-
midi, trois laïcs participant aux travaux : 
deux laïcs de France et une autre des Pays-
Bas.  
 
Ceci parce que, dans la préparation du 
Chapitre et comme pour le Chapitre 2018, 
un témoignage leur avait été demandé : ce 
qu'ils avaient trouvé chez nous, et de quelle 
aide avaient-ils besoin de notre part. 
 
Le thème de ce Chapitre 2022 était de 
réfléchir sur l’avenir de notre Province. 
S’ajoutaient évidemment une révision des 
Statuts et le rapport financier des divers 
pays composant notre Province. Car les lois 
nationales concernant les finances sont 
différentes selon les pays, et nous avons 
donc dû les confier, il y a longtemps déjà, à 
un « économe » par pays, même si nous 
disposons d'un Économe provincial. 
 
Le Chapitre, dans la matinée du jeudi, a 
procédé aux élections : 
 
P. Provincial: P. Eugène van Heyst; 
Conseilleurs : PP. Hans van Schijndel, 
Jean-Claude Cuennet (choisi comme 
Vicaire), Patricio Mateus, Gérard Daix, Aad 
van Ruiten ; 
Econome provincial: P. Fons Kuster; 
Délégué au Chapitre général : P. Maurits 
Gijsbrechts ; 
Substitut du délégué : P. Geraldo Uaiare. 

 
Van links naar rechts/ De gauche à droite: 
Aad van Ruiten, Fons Kuster, Gérard Daix, 
Eugène van Heyst, Jim Schilder, Mateus 
Patricio, Hans van Schijndel et Jean-Claude 
Cuennet.  

 
Bien sûr, des rapports ont été présentés et 
sur lesquels les Capitulaires ont pu réagir : 
État de la Province par P. Maurits, 
Formation première et Formation 
permanente par P. Hans, Témoignages des 
laïcs présents, Mozambique et son futur par 
P. Geraldo.  
 
Chaque matin, les rapports (notés par les 
secrétaires) du jour précédent ont été 
examinés minutieusement par projection sur 
le mur et, si nécessaires, amendés. 
 
Les Statuts provinciaux ont été aussi 
quelque peu améliorés. 
 
Quelques priorités, finalement, ont été 
confiées au Conseil provincial nouvellement 
élu. (Cités ici sans ordre d’importance) : 
 
Aide au Mozambique, 
Formation, dans tous les sens du terme, 
Structure future de la Province, avec une 
réflexion du les Frères convers, 
Les laïcs dans la famille eymardienne. 
(en finale et très rapidement) :  
Pastorale vocationnelle. 
 
Les Capitulaires ont pu entendre les 
remarques et demandes d'attention de la 
part du représentant et membre du Conseil 
général, le P. José-Antonio Rivera Ruiz, que 
les Capitulaires ont remercié pour sa 
présence et son attention aux échanges. 
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L'évaluation du Chapitre s'est résumée à UN 
seul mot que chacun avait le pouvoir 
d'annoncer. Nous avons entendu : merci, 
fraternité, confiance, avenir, engagement, 
aide, etc.…, tous positifs. 
 
PROVINCIAAL KAPITTEL VAN DE  
PROVINCIE VAN DE HEILIGE PIERRE-
JULIEN EYMARD 
 
Van maandag 5 tot vrijdagavond 9 
september 2022 hield de Provincie Heilige 
Pierre-Julien Eymard haar Kapittel. 
Het vond plaats in Steyl, in Nederland, op 
de rechteroever van de Maas.  
Onze zes landen waren vertegenwoordigd: 
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland en Mozambique. 
 

 
 
Om het werk van de Kapitularissen te 
vergemakkelijken, waren twee secretarissen 
en twee vertalers (directe vertaling) 
aanwezig.  
 
Ook hebben van maandag 5 tot woensdag 7 
september 's middags drie leken aan het 
werk deelgenomen: twee leken uit Frankrijk 
en één uit Nederland.  
Bij de voorbereiding van het Kapittel en voor 
het Kapittel van 2018 werd hun namelijk 
gevraagd om een getuigenis: wat zij bij ons 
hadden gevonden en welke hulp zij van ons 
nodig hadden. 
 
Het thema van dit Kapittel 2022 was 
nadenken over de toekomst van onze 
Provincie. Daarnaast waren er natuurlijk een 
herziening van de Statuten en de financiële 

verslagen van de verschillende landen die 
onze Provincie vormen. Omdat de nationale 
wetten betreffende de financiën in elk land 
anders zijn, hebben wij deze lang geleden 
moeten toevertrouwen aan een ‘econoom’ 
per land, ook al hebben wij een provinciale 
econoom. 
 
Op donderdagmorgen ging het Kapittel over 
tot de verkiezingen: 
 
P. Provinciaal: Pater Eugène van Heyst; 
Raadsleden: PP. Hans van Schijndel, Jean-
Claude Cuennet (gekozen als vicaris), 
Patricio Mateus, Gérard Daix, Aad van 
Ruiten; 
Provinciaal penningmeester: P. Fons 
Kuster; 
Afgevaardigde van het Generaal Kapittel: 
P. Maurits Gijsbrechts; 
Plaatsvervanger van de afgevaardigde: 
P. Geraldo Uaiare. 
 
Natuurlijk werden er verslagen 
gepresenteerd waarop de Kapitularissen 
konden reageren: Staat van de Provincie 
door pater Maurits, Eerste en Voortgezette 
Vorming door pater Hans, Getuigenissen 
van de aanwezige leken, Mozambique en 
haar toekomst door pater Geraldo.  
Elke ochtend werden de verslagen 
(genoteerd door de secretarissen) van de 
vorige dag in detail bestudeerd door een 
projectie op de muur en indien nodig, 
gewijzigd. 
 
Ook de Provinciale Statuten werden 
enigszins verbeterd. 
 
Tenslotte werden enkele prioriteiten aan de 
nieuw verkozen Provinciale Raad gegeven. 
(Hier opgesomd in willekeurige volgorde van 
belangrijkheid): 
 
Hulp aan Mozambique, 
Vorming, in alle betekenissen van het 
woord, 
Toekomstige structuur van de Provincie, 
met een beschouwing over de 
lekenbroeders, 
De leken in de Eymardische familie. 
(in de laatste fase en zeer snel): 
Roepingspastoraal. 
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De Kapittelleden konden luisteren naar de 
opmerkingen en verzoeken om aandacht 
van de vertegenwoordiger en lid van de 
Algemene Raad, P. José-Antonio Rivera 
Ruiz, die de kapittelleden bedankten voor 
zijn aanwezigheid en zijn aandacht voor de 
uitwisselingen. 
 
De evaluatie van het Kapittel werd 
samengevat in ÉÉN woord dat ieder mocht 
verkondigen. We hoorden: dank u, 
broederschap, vertrouwen, toekomst, inzet, 
hulp, enz., allemaal positief. 
 

IN MEMORIAM 
 

 
 

 
 

 

IN MEMORIAM 
 
 

+ Patrick     

HOOGMARTENS 

Bisschop van Hasselt 

 

 

Beste Pater Provinciaal 

Beste familie Bollen 
 

Hierbij mijn christelijke deelneming bij het 

voor mij onverwachte overlijden van Pater 

Leo na een gelovig en dienstbaar leven, 

helemaal voor zijn congregatie, voor zijn 

familie en zijn parochies. 

 

Ruim een maand geleden belde ik hem nog. 

Zijn stem klonk zwak, maar hij was heel 

attent. Hij wilde nog eens naar Hasselt komen, 

maar het heeft zo niet mogen zijn. 

 
Onvergetelijk was voor mij een bezoek van 

Pater Leo aan mijn toenmalige parochie in 

Runkst (Hasselt) met een 40-tal medewerkers 

van zijn Brusselse parochie. Hij was er een 

goede herder, net zoals hij het elders was. 

 

Nu heeft Pater Leo de goede strijd gestreden, 

de wedloop voleind, het geloof bewaard. 

Hem wacht de krans van de gerechtigheid die 

de Heer hem zal geven (2 Tim 4,7-8). 

Van harte bid ik nu voor de congregatie en de 

familie dat de pijn om zijn heengaan steeds 

meer plaats moge maken voor dankbaarheid 

om wie hij was en om wie hij nu is bij de Heer 

in het eeuwig leven. Wij hebben nu in hem 

een voorspreker in de hemel. 
 

Met genegen groeten 

 

Mgr. Patrick Hoogmartens I Paul Bellefroidlaan 2c, 3500 Hasselt 

| 01 1 28 84 40 i patrick.hoogmartens@btsdomhasseit.be 
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IN MEMORIAM-KERKNET 
 
Koen Jacobs (voor het Aartsbisdom) 
 

Leo Bollen overleed op dinsdag 4 oktober 
2022 te Brussel in de Sint-Jan Kliniek, op de 
leeftijd van 86 jaar. Hij werd geboren te 
Genk op 3 december 1935. Hij trad in bij de 
paters van het Allerheiligste Sacrament en 
werd priester gewijd op 22 december 
1962. Hij werd in 1965 benoemd als 
parochievicaris te Elsene, Sint-Bonifatius. 
Vervolgens werd hij verantwoordelijke voor 
de Nederlandstalige pastoraal te Sint-
Lambrechts-Woluwe, Heilige Familie. In 
1983 kwam daar de parochie Onze-Lieve-
Vrouw Hemelvaart, Kapelleveld bij en in 
1994 ook parochie Sint-Lambertus. Zijn 
zending in het Aartsbisdom stopte in 1999. 
 

‘Mensen graag zien, da’s mijn hobby’: deze 
spreuk van Bond zonder Naam was ook de 
lijfspreuk van Leo Bollen. Kinderen hebben 
altijd een bijzondere plaats ingenomen in 
zijn leven als pastor, het spontane beviel 
hem geweldig. Hij startte als onderpastoor 
met een gezinsviering en later deed hij dat 
ook voor de Franstalige gemeenschap. Zo 
werd er gezorgd voor een goede band 
tussen beide gemeenschappen.  
 

 
 
Leo steunde een aantal missieprojecten, 
waaronder het SOS Kinderdorp in Jocotàn 
in Guatemala. Hij kon dit een paar keer 
bezoeken, een onvergetelijke ervaring voor 
hem. Een aandachtspunt voor Leo was de 
samengedragen verantwoordelijkheid.  
Sinds zijn aanstelling in Woluwe werkte Leo 
samen met de pastorale ploeg. Hij zei vaak: 

“Alleen kan ik niet veel, maar samen kunnen 
we veel.”  
 

Familie en vriendschap stonden centraal in 
zijn leven. Hij had een vlot contact met 
mensen en was ook graag samen met hen. 
 

Zijn uitvaart vond plaats in de Kerk van de 
paters van het Allerheiligste Sacrament, 
Waversesteenweg 201 te Elsene, op 
dinsdag 11 oktober. 
Moge de Heer hem de eeuwige rust 
schenken. Gedenk hem in uw gebed. 

 
NOUVELLES DE BRUXELLES  

 
Gérard Daix, sss 
 

Ce dernier dimanche, nous devions compter 
(!) les fidèles lors des célébrations 
eucharistiques. Les statistiques des 
diocèses le demandent chaque année. 
Je crois que notre église du St Sacrement à 
Ixelles mérite une distinction particulière. 
Je pense même qu'elles sont rares, les 
églises paroissiales en Belgique qui 
atteignent un tel chiffre : 286 personnes ont 
fréquenté notre église, ces 15 et 16 octobre, 
sans compter les nombreux participants à la 
joyeuse et fervente célébration de la 
première profession de notre confrère 
Marco van der Leij. 
Je tenais à vous le faire savoir. 
Réjouissez-vous avec nous ! 
 

NIEUWS UIT NIJMEGEN  

 
Jim Schilder, sss 
 
Geloften in Nijmegen 
Op zaterdag 15 oktober heeft pater Jim 
Schilder sss zijn tweede tijdelijke geloften 
uitgesproken tijdens een feestelijke 
eucharistieviering in de Sacramentskerk in 
Nijmegen. Hoofdcelebrant was overste Fons 
Kuster sss. Behalve de leden van de 
communiteit waren enkele tientallen 
bezoekers uit de omgeving aanwezig, plus 
een delegatie uit Amsterdam. Na de viering 
was er koffie in de Tuinzaal. Het was voor 
het eerst in 34 jaar dat in klooster 
Brakkenstein tijdelijke geloften werden 
uitgesproken. De kandidaat in 1985 was… 
pater Kuster. 
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NIEUWS UIT AMSTERDAM 

Pieter van Wijlick, sss 
 
Vervolg Synodaal Proces Begijnhofkapel 
en Papegaaikerk  
 
We hadden een vervolgavond op 11 oktober 
2022. Mensen van een eerdere bijeenkomst 
lieten op het einde van de vorige avond dat 
ze de uitwisseling met elkaar over het geloof 
mooi hadden gevonden. 
Dat is bijzonder want we waren met mensen 
van de beide geloofsgemeenschappen. Zij 
komen regelmatig naar onze Kerken op 
zondag. Het is niet zo gebruikelijk dat er 
buiten deze vieringen over het geloof 
gesproken wordt. We waren met 13 
kerkbezoekers. Verschillende mensen die 
graag hadden willen komen konden niet 
door andere verplichtingen. 
 
Als gespreksonderwerp hadden we een 
filmpje genomen van één van de 
Nederlandse bisschoppen. Op de site van 
bisdom Haarlem-Amsterdam 
( https://www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/) is informatie te vinden over 
het verloop van het synodaal proces. We 
hadden enkele vragen en hierop kwamen uit 

de 2 groepen allerlei antwoorden: ‘het 
samen, het blije gevoel en de eenheid zijn 
belangrijk’, ‘niet alleen naar de kerk gaan 
om te nemen maar ook om te geven’, 
‘elkaar niet uit het oog verliezen want er is 
een groeiende eenzaamheid’. ‘We hebben 
een missie om tot elkaar te komen’, ‘we 
kunnen onze christelijke identiteit inbrengen 
als er gelegenheid voor is’, ‘we willen een 
kerk zijn die verwelkomt en betrokken is’. 
 

Er komt weer een vervolg in de Adventstijd 
2022. We kunnen mogelijk verder gaan met 
teksten van het synodaal proces: van onze 
Nederlandse Kerkprovincie of van andere 
continenten. Wat gebeurt er bij anderen en 
wat gebeurt er bij ons? ‘Dit kan ons als 
gelovigen helpen om te komen tot dienst 
aan de kerk’. Wordt vervolgd en was ook 
voor mij, Pieter van Wijlick sss, erg 
bemoedigend om mee te maken en mee 
bezig te zijn. 
 

 

 
NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 

Thea van der Klei, associée sss 
 

1: Provinciaal Kapittel 
Het was in 2018 voor de eerste keer dat er 
twee associés uitgenodigd waren op het 
Provinciaal Kapittel. Ik mocht toen de 
associés van Amsterdam 
vertegenwoordigen. Het was een mooie 
ervaring en verrijking om samen met de 
paters van de Provincie Eymard van 
gedachten te wisselen. Vier jaar later, ben ik 
zondag 4 september jl. wederom met pater 
Pieter naar Steyl afgereisd om deel te 
nemen aan het Provinciaal Kapittel.                                                                    

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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Het was fijn om de paters wederom in Steyl 
te ontmoeten. 
 

Het centrale thema van het Provinciaal 
Kapittel luidde: “Welke toekomst voor onze 
provincie?” In de weken voorafgaand aan 
het Kapittel hadden we in Amsterdam de 
volgende drie gestelde vragen behorende bij 
dit thema goed voorbereid: “Welke kwaliteit 
van 1. Menselijk leven  
2. Spiritualiteit/geestelijk leven  
3. Pastoraal-apostolisch leven willen we 
voor het leven van onze communiteit en van 
ons persoonlijk nastreven?”   
 

Op het Kapittel werden de aanwezigen in 
vier groepen verdeeld. In deze 
groepsbijeenkomsten werd van gedachten 
gewisseld en antwoorden geformuleerd op 
de drie vragen. Deze werden vervolgens in 
het plenum besproken. Groep 4 bestond uit 
de associés: agrégée Edith Grimaud met 
haar echtgenoot Jean-Claude (associé) uit 
Grenoble en ikzelf uit Amsterdam. Helaas 
kon Denise Cardenti, agrégée uit Lyon 
Decines niet naar Nederland komen. Jean-
Claude vertegenwoordigde haar. De 
agrégés in Frankrijk hebben net als de 
associés in Nederland de belofte 
uitgesproken, de Projet de Vie overhandigd 
gekregen en het kruisje ontvangen. Jean-
Claude is associé, geïnspireerd door de 
Eymardiaanse spiritualiteit en nauw 
betrokken bij alle activiteiten, maar heeft 
geen belofte uitgesproken.                                                                                                
Het was fijn om Edith en Jean-Claude te 
ontmoeten. We hebben veel gedachten 
uitgewisseld. We pakken het engagement 
ieder op ons eigen manier op, naar onze 
mogelijkheden, naar ons eigen land/taal, 
maar in grote verbondenheid van 
Eucharistie, aanbidding en pater Eymard. 
 

 

Donderdagochtend 8 september zijn Edith, 
Jean-Claude en ik naar Amsterdam 
afgereisd. Het Kapittel zat er voor ons op, 
maar ons samenzijn nog niet. In Amsterdam 
hebben zij een paar nachten bij de paters 
kunnen overnachten in de pastorie. Zij 
hebben genoten van Amsterdam, van de 
stad, van de musea, van de rondvaarttocht 
door de grachten én van het samenzijn in de 
pastorie op zaterdagavond 10 september 
met de paters en enkele associés. Op die 
avond hebben Edith en Jean-Claude nader 
kennis gemaakt met onze familie in 
Amsterdam en met de jaarprogramma’s van 
onze associé-avonden.  
 

 
 

Edith en Jean-Claude hadden mij tijdens 
een wandeling door Amsterdam verteld dat 
zij Amsterdam niet wilden verlaten zonder 
een haring te hebben gegeten. Toen ik van 
hen hoorde dat het hen niet gelukt was 
ergens deze vis te bemachtigen, heb ik wat 
haringen gekocht voor het samenzijn op 
zaterdagavond.  De haringen werden keurig 
op de juiste manier door de twee blije, totaal 

verraste Fransen opgegeten.  Het was 
gezellig!  
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Zondagochtend na de eucharistieviering zijn 
Edith en Jean-Claude weer naar Frankrijk 
teruggereden. Ik heb hen daarna inmiddels 
een aantal keer aan de telefoon gehad. We 
houden contact. 
Het mooiste compliment gaf Jean-Claude 
ons wel op de avond van de haring: “Wat 
een warme familie hier! …” Ik kan dat alleen 
maar beamen.  
 

2: Marco van der Leij, Eerste Professie 
Zaterdag 15 oktober, de dag dat Marco van 
der Leij zijn eerste religieuze professie in 
Brussel mocht afleggen. Een grote groep 
mensen was daar getuige van, waaronder 
Marco’s ouders, broers en zussen, de 
paters uit Brussel en enkele paters uit 
Lommel, onze pater Monseigneur Van 
Burgsteden, een vijftal associés uit 
Amsterdam, vrienden van de 
Nicolaasbasiliek te Amsterdam en 
seminaristen uit Leuven.  
 

Het was ’s ochtends vroeg uit de veren om 
op tijd in Brussel te zijn, hetzij met de auto, 
hetzij met de trein. Gelukkig waren we 
allemaal netjes op tijd gearriveerd. Na de 
koffie zijn we naar de Sacramentskerk 
gegaan alwaar om 11.00 uur de viering in 
het deels Nederlands en deels Frans begon. 
Pater Provinciaal Eugène van Heyst was uit 
Parijs gekomen en celebreerde. Pater 
Maurits concelebreerde. Na de 
Evangelielezing werd kandidaat Marco 
opgeroepen (Marco: “Hier ben ik”) en door 
de novicemeester ondervraagd. Vervolgens 
heeft Marco de formule van de professie 
uitgesproken en werd hem de Leefregel 
overhandigd en het professiekruisje 
omgehangen. 

 

 

 
 

Na de viering was er een gezellige receptie 
in de voormalige garage (de gemeenschap 
van La Viale huist daar nu) naast de Kerk. 
Daarna zijn de genodigden aangeschoven 
aan tafel bij de paters. De twee zingende 
kokkinnen/zussen hadden weer heerlijk 
gekookt. Het was een fijn en gezellig 
samenzijn met veel vreugde: Proficiat 
broeder Marco! 
 

Deo gratias voor al het moois wat ons 
toekomt! 
 

 
 



11 

 

Hier is de link naar een video van een 
gedeelte van het dankwoord van Marco: 
https://photos.app.goo.gl/RFCtQXWxmdoHk
fY49 
 

 
 

LE BEGUINAGE VIADUC- 
BRUXELLES 
 

Olivier de Kerchove d'Ousselghem 
 

Il est difficile de vous décrire ce qu’a signifié 
pour les enfants du Béguinage Viaduc et 
pour les familles de La Viale l’annonce du 
décès du Père Léon. Léon a été pour eux 
comme un doux représentant de Dieu sur 
terre, par ses visites, ses gestes de 
tendresse, son regard si bleu et son 
attention. Les enfants ont pu s’exprimer par 
des dessins. L’une d’entre eux nous laisse 
ce mot bien émouvant. Merci, cher Léon, tu 
as été une merveille pour tous.  
 

 

« Cher Père Léon, vous nous manquez 
déjà. Chaque semaine, vous me visitiez. 
Quelques jours avant votre départ vers le 
Ciel, je suis venue vous visiter avec mes 
frères et vous signer une dernière fois une 
croix sur votre front. Je sais que vous êtes 
là parmi nous et que je vous reverrai au 
Ciel. Quand Maman m'a annoncé votre 
départ vers Dieu, je lui ai fait part que j'étais 
un peu jalouse car vous étiez déjà partie 
voir Jésus avant moi. L’Ave Maria que nous 
avions pu chanter tant de fois ensemble et 
la dernière fois par téléphone le dimanche 
avant votre départ vous a accompagné lors 
de votre entrée au Paradis. Que Notre 
Dame vous et nous protège tous d'en haut. 
Tous les jours, je prie et pense bien à vous 
et je sais que je vous reverrai au Ciel. A 
bientôt, Anais (6 ans). »  
 

NOUVELLES DE KINSHASA 
 

Frère Nácua, sss 
 
Mon expérience 
Scolasticat Emaus 2021-2022 
 

 
 
Je suis arrivé au Scolasticat, le 12 
septembre 2021, je fus bien accueilli de la 
part des confrères ainsi que les formateurs. 
Dans peu de temps, j’ai remarqué que 
Kinshasa c’était une ville très agitée, et 
désordonné car dès notre arrivé à l’aéroport 
et même pour sortir c’était très compliqué. 
Mais enfin nous avons affronté un terrible 
embouteillage qui m’a fatigué au point de ne 
pas entendre la cloche du matin et j’ai raté 
la messe. 
 
Quand nous sommes arrivés, les autres qui 
y étaient n’avaient pas encore terminé le 
cours à l’université, et à chaque fois qu’ils 
revenaient je leurs demandais comment ça 
été car j’étais un peu curieux de savoir le 

https://photos.app.goo.gl/RFCtQXWxmdoHkfY49
https://photos.app.goo.gl/RFCtQXWxmdoHkfY49
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climat des études. Beaucoup d’entre eux 
m’ont dit que ce n’était pas facile réussir tout 
à L’UCC et en écoutant ces mots j’étais déjà 
décourage sans savoir comment j’allais 
m’en sortir. Les jours passaient et moi 
j’attendais impatiemment le début de 
l’année académique. Nous sommes restés 
du septembre jusqu’à novembre, le mois où 
les cours ont commencé. 
 

 
Lorsque nous avons commencé, c’était 
vraiment compliqué pour moi car, depuis 
que j’ai commencé à étudier je ne suis 
jamais allé au cours dans l’après-midi. Donc 
là c’était une grande nouveauté pour moi de 
rester à L’université du matin au soir. Je 
tenais quand même la matinée, mais 
l’après-midi je n’arrivais pas à tenir. Enfin je 
me suis adapté à la nouvelle réalité et je 
suis entré dans le rythme et les exigences 
de L’UCC. 
 
Tout le commencement est toujours difficile, 
mais au fur et à mesure que nous avançons, 
les choses deviennent un peu faciles pas 
comme on en pensait. Je suis l’un des 
chauffeurs de la maison, avant de 
commencer à parcourir seul les routes de 
Kinshasa, je n’imaginais point comment 
j’allais faire car, ici personne respecte les 
codes routiers, c’est toute une catastrophe 
chacun passe quand il veut et pour cela il y 
a beaucoup d’accidents. Actuellement je 
conduis sans beaucoup de difficultés et je 
me suis déjà habitué, mais je souffre 
toujours et c’est déjà normal pour moi. 
 
Enfin, j’ai bien vécu ma première année de 
théologie malgré les difficultés de la langue 
française, mais je me débrouille dans le 
sens d’exploiter mon intelligence. J’ai eu 
des bonnes relations avec mes confrères 
ainsi que l’équipe formatrice, j’ai fini l’année 
dans la joie et j’espère continuer s’il plait à 
Dieu dans la même joie.   

HUMOR IN ONZE COMMUNITEITEN 
 
Een confrater vroeg aan een medebroeder: 
zou je morgenvroeg het ochtendgebed in 
plaats van mij kunnen bidden, want ik moet 
naar de tandarts. 
Het antwoord: maar je kunt het 
ochtendgebed toch bij de tandarts bidden: 
Heer, open mijn lippen. 
Medebroeder A. was net bij de huisarts 
geweest voor een halfjaarlijkse check-up. 
B: hoe is het gegaan? 
A: alles was prima. 
B: dus die arts houd je in leven. 
A: en ik die arts. 
 
Tijdens de periode van Corona: 
Aan tafel spraken we over de derde 
vaccinatie tegen het Corona virus. 
A: ik zie erg tegen de derde vaccinatie op. 
Niet zo zeer om het spul zelf, want daarvan 
had ik de vorige keren geen last gehad. 
Maar ik had wel veel last van de injectie. 
B: dan moet je de volgende keer aan 
Christus denken. 
A: Hoezo, was die dan ook gevaccineerd? 
 
Over de komende viering van Aswoensdag. 
A: omdat nog steeds de coronarichtlijnen 
gelden kan er geen askruisje gegeven 
worden, want hierbij raak je de persoon aan. 
Daarom zal er wat as op het hoofd gestrooid 
worden. 
B: dat vind ik helemaal niets. Gewoon een 
askruisje op het voorhoofd. 
A: as op het hoofd strooien is heel bijbels, 
want dat komt ook in het Oude Testament 
voor. 
B: dan moeten de mensen ook alles doen, 
dus ook hun kleren scheuren. 
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NIEUWS VAN HET I.C.E.W. 
 

VERSLAG GEBEDNAMIDDAG NAJAAR 
2022 
 

We waren weer blij mensen te ontmoeten 
op de gebedsnamiddag op diverse plaatsen 
met als spreker Pater Wim van Meijgaarden. 
De conferentie had als titel: 
‘SYNODALITEIT EN SINT-JOZEF’ 
 
 

 
 
Het woord ‘Synode’ betekent: ‘Samen (de 
weg) gaan’. Het woord verwijst naar Jezus, 
die zichzelf ‘de Weg’ noemt. In deze context 
is synodaliteit de manier waarop de Kerk 
leeft en werkt als gemeenschap waarvan de 
leden samen optrekken, samen de weg van 
Christus gaan en actief deelnemen aan de 
opdracht van de evangelisatie.  
 

De paus wil geen discussie over de 
bestuursstructuur maar spreekt van een 
‘Synodaal proces’, d.w.z. samen de weg 
gaan onder de snel veranderde en vaak 
verwarrende samenleving. Hij wil geen 
museum Kerk met veel verleden en weinig 
toekomst, geen Kerk van Clerus maar van 
‘gewone gelovigen’ die de basis vormen van 
het kerkelijk leven.  
 

Paus Franciscus vraagt nadrukkelijk naar de 
inbreng van vrouwen. Hij geeft dan ook 
belangrijke bestuursfuncties tijdens de 
synode aan vrouwen.  
 

Door de Heilige Geest en het Woord van 
God te beluisteren, ontmoet de mens God 
rechtstreeks. Niet alleen via de priesters en 
bisschoppen zoals vroeger werd gedacht. 
Iedereen heeft de Heilige Geest ontvangen 
via het Doopsel en het Vormsel. Dit is wat er 
gevraagd wordt te doen: “Elkaar helpen om 
te luisteren naar wat de Heilige Geest aan 
ieder van ons te zeggen heeft.” 
 

Voor de paus is Sint-Jozef een voorbeeld 
van een synodaal mens. Jozef stond open 
voor Gods Geest. Hij had geen kerkelijk 
ambt, was geen theoloog, schreef geen 
geschriften en was geen leidinggevend 
persoon. Maar hij was wel van invloed op 
het gezin van Nazareth. Hij liet zich leiden 
door de Heilige Geest. Hij kon goed 
luisteren naar de tekenen van de tijd en 
handelde met grote geloofsovertuiging.  
 

De paus die de zorgen van heel Kerk met 
zich meedraagt, schrijft op het einde van de 
dag op een briefje al de moeilijkheden waar 
hijzelf niet uitkomt. Dat briefje legt hij bij het 
beeld van de Heilig-Jozef. Hij vertrouwt op 
zijn raad en bescherming. 
 

De synode zal in wezen een periode van 
wederzijds luisteren zijn waarin iedereen 
een leidende rol speelt. Het doel is niet 
ieders individuele mening te verzamelen 
maar eerder om te horen wat de Heilig 
Geest stilletjes, en misschien verrassend, 
door de ander zegt. “God heeft geen haast 
en Hij kan verder kijken dan de huidige 
omstandigheden en tegenstellingen”, aldus 
Franciscus. De mensen moeten de vrijheid 
van Gos handelen erkennen en ervoor 
zorgen dat er geen obstakels zijn die Hem 
ervan kunnen weerhouden de harten van de 
mensen te bereiken. 
 

Het synodaal proces mondt uit in een 
synode in oktober 2023 en een tweede 
synode in oktober 2024. 
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Toerusting voor de vitale parochie: 
Over missionaire catechese, doopsel, 
luisteren en meer! 
Ons aanbod voor het najaar weerspiegelt de 
veelzijdigheid van de parochie. Het blijft een 
uitdagende en vooral hoopvolle tijd. Meer 
informatie vindt u op onze website. 
 
‘Missionaire catechese’ volgens het nieuwe 
directorium  
Donderdag 27 oktober 2022 van 15.00 – 16.30 
uur via Zoom 
Om te laten zien wat ‘missionaire catechese’ 
inhoudt en hoe het eruit ziet, heeft de 
Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe 
Evangelisatie een nieuw Directorium voor de 
Catechese (2020) geschreven. Dit directorium is 
vooral geïnspireerd door Evangelii gaudium 
(2013) van paus Franciscus en het reikt 
richtlijnen aan voor de catechetische praktijk in 
heel de wereldkerk. 
Tijdens dit webinar zal CPS-stafmedewerker Tim 
Schilling de inhoud van het document 
toelichten. Daarna is er ruimte om met elkaar 
uit te wisselen. 
 

 
 
 

Doopsel in leer en praktijk van de Kerk 
Toerusting voor pastorale beroepskrachten en 
parochiële werkgroepen 
Woensdag 16 november 2022, 20.00-22.00 uur 
in Wageningen 
Wanneer mensen bij een parochie vragen om 
het doopsel – voor zichzelf of voor een kind – is 
dit kans voor de parochie. Mensen staan op dat 
moment open voor wat de Kerk te vertellen en 
te bieden heeft. Tijdens deze presentatie 
verkent Tim Schilling, stafmedewerker van het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), met u 
de pastorale mogelijkheden. Hij stelt het 
doopsel voor in het licht van de Bijbel en de leer 
van de Kerk, en gaat daarna in gesprek met u 
over hoe de voorbereiding op het sacrament 
meer missionair en inspirerend kan worden. 
 
Bezinningsdag over luisteren 
Zaterdag 10 december 2022 in Nijmegen. 
De Advent is de voorbereidingsperiode op het 
feest van Kerstmis: we maken ons klaar om 
Jezus Christus (opnieuw) te verwelkomen in ons 
leven. Een belangrijk punt, als je iemand wil 
verwelkomen of ontvangen, is om naar diegene 
te luisteren. Velen vinden het echter lastig om 
te luisteren: naar zichzelf, naar elkaar en ook 
naar God.  
De inleider van deze bezinningsdag, Gabriella 
Buirma-Rieu, zal ons deze dag helpen om 
bewuster en beter te leren luisteren. Ze is 
logopediste en werkt als spreek-, 
presentatiecoach en Verbindend Coach op basis 
van Geweldloze Communicatie. 
 
Voor meer informatie 
Zie onze website: www.parochiespiritualiteit.org 
Volg ons ook op Facebook, Twitter en Youtube.  
 
 

 
 
 

http://www.parochiespiritualiteit.org/
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L’Eucharistie incarnée dans son rapport à la vie 

quotidienne 
 

Rencontre à Colombier - Saugnieu 

Samedi 19 Novembre 2022 

9H30/15H30 
  

Bonjour à tous, 

 

Nous nous retrouvons à Colombier pour poursuivre notre chemin dans nos Fraternités 
eucharistiques… Après l’Eucharistie incarnée dans son rapport à la matière, L’Eucharistie 
incarnée dans son rapport au temps, à la mort, autrement dit à la vie, Paul, prêtre de la 
communauté du Saint-Sacrement à Colombier aborde un troisième volet : L’Eucharistie 
incarnée dans son rapport à la vie quotidienne. 

   

Déroulement de la journée : 

*Prix du repas : 13€   Envoyer un mail à  norbert.pagnier@gmail.com avant le 10 
Novembre afin de réserver les repas. On règlera sur place. 
 

Denise et Edith 

Avec l’équipe de préparation : Paul, Norbert, Marie-Louise, Solange et Gaby. 

9H30/10H 

10H/ 10H45 

11H/11H30 

11H30  

12H30/14H 

 

 

 

14H/ 15H 

15h  

 

 

15H30 

 

Accueil autour d’un café 

Exposé de Paul. 

Adoration dans l’oratoire 

Messe dans l’oratoire 

*Repas avec la communauté des Pères et frère du Saint Sacrement pour 

ceux qui souhaitent participer à l’activité de l’après-midi. Une boîte sera 

à votre disposition pour recueillir des questions sur l’exposé de la 

matinée.  

Réactions et partage 

Le nouveau Provincial, le P. Eugène Van Heyst nous donne quelques 

informations sur le Chapitre de la Communauté qui a eu lieu en 

Septembre dernier. 

Prière d’action de grâce et envoi. 

Communauté du Saint Sacrement 

Cénacle St Joseph 

101 rue de la Tour 

69124 Colombier-Saugnieu 

 

mailto:norbert.pagnier@gmail.com
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CÉLÉBRONS L’AVENT AVEC 
MARIE, SELON SAINT PIERRE-
JULIEN EYMARD 
 
Père Antoine Makela, sss 
 
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un 
fils » Lc 1, 3. 
 
En cette période de l’Avent, nous célébrons 
la venue de Jésus. L’Avent c’est 
l’avènement, c’est Jésus qui vient. Nous 
nous rappelons qu’il est venu dans des 
conditions misérables lors du premier Noël. 
Il est venu dans un pays opprimé par une 
armée étrangère. Il continue à venir dans le 
monde tourmenté qui est le nôtre 
aujourd’hui. Il ne vient pas pour résoudre 
nos problèmes terrestres immédiats mais 
pour nous libérer de l’esclavage du péché 
qui nous détourne de Dieu. 
 
Marie accueillit dans son corps le Fils de 
Dieu lui-même, rendant ainsi possible le 
salut de toute l’humanité. Dieu se donne à 
Marie en lui donnant de porter le Verbe fait 
chair ; Marie de son côté se donne à Dieu 
en acquiesçant de tout son être à ce don. 
Dialogue, réciprocité. 
Écoutons Saint Pierre-Julien Eymard disant 
la même chose avec le vocabulaire de son 
époque : 
 
(…) Il faut bien que vous sachiez que Notre 
Seigneur n’a jamais eu un paradis comme la 
sainte Vierge, le ciel n’a jamais été aussi 
agréable au Verbe fait chair que l’âme et le 
corps de Marie, parce que le ciel le plus 
parfait n’est pas le ciel créé, le ciel des 
anges, mais celui de Marie, Notre Seigneur 
y était mieux que partout ailleurs. Mais 
comme il était né pour les hommes, qu’il 
fallait souffrir et mourir, Notre Seigneur était 
combattu par deux amours, s’il avait été 
libre, il serait resté dans le sein de la très 
sainte Vierge ; comme son Père voulait qu’il 
naisse, qu’il soit sauveur, la sainte Vierge le 
voulait aussi. Dieu se sert souvent de 
sentiments contraires, qui semblent 
opposés : Je vous garde et je vous veux, je 
vous donne, et je vous donne à d’autres, 
que de fois nous voudrions rester aux pieds 
de Notre Seigneur, on est content, il faut 

s’en aller, l’obéissance est là, il faut laisser 
Dieu pour Dieu. Eh bien ! (…) il faut entrer 
dans les sentiments de la très sainte Vierge, 
aimez, priez comme elle faisait, voilà 
l’Avent. 
 
Mais avez-vous, comme l’Avent, comme 
l’esprit de l’Avent a un écho dans la 
communion, la très sainte Vierge ayant le 
Verbe fait chair dans son sein, comme on 
voit bien là l’image de la communion. (…) 
 
(Paris, le mardi 10 décembre 1861 – PS 
386,3). 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


