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“ 

Pelgrims trekken het hele jaar langs de Camino naar Santiago de Compostela, maar de 
drukte begint in maart en er zijn minder pelgrims vanaf november. In 2018 startte de 
provincie een communiteit op precies de helft van de Franse Camino om pelgrims te 
ontvangen en te begeleiden. Daniel Fernández (Sp), Toño Fernández (Sp) en Andrea 
Volonnino (It) verwelkomden 3,333 pelgrims in 2018, in samenwerking met de 
Zusters Benedictinessen van de “Albergue de Peregrinos de la Santa 
Cruz” (www.alberguesensahagun.es). Het hostel wil een oase zijn van rust en 
spiritualiteit. Tijdens het minder drukke seizoen, keken Daniel en Toño terug op de 
ervaringen van het afgelopen seizoen, samen met Martin McAnaney en Marcello 
Pregno en met de hulp van Francisco Chauvet (Mex) als tolk. Het team nodigt de 
pelgrims uit zich te focussen op de geestelijke dimensie van de Camino en beter 
proberen te begrijpen waarom ze deze tocht zijn begonnen en de betekenis van de 
ervaringen onderweg. Met een kop koffie deelt het team het verdriet van de pelgrims, 
hun vreugde en af en toe hun honger naar de zin van het leven en naar God. Zo’n 
40% van de pelgrims nemen hier aan deel. Vervolgens is er een H. Mis en een speciale 
zegen. De dag wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd waar iedereen 
iets voor mee brengt, en 60% doet hier aan mee. Door op deze manier met de 
pelgrims mee te leven, heeft het team ontdekt dat ze zelf ook pelgrims zijn. De 
terugblik liet zien dat het project goed loopt. Op enkele punten moet het programma 
worden aangepast en het team zal komend jaar voor nieuwe uitdagingen komen te 
staan. De provincie wil de communiteit versterken in 2019 in de hoop geestelijke 
gastvrijheid te bieden aan meer pelgrims. Het team verwelkomt vrijwilligers die voor 
korte of langere tijd willen helpen (dfernandezsm@gmail.com).  

Om verenigd 

sterker te zijn, meer 

creatief te werken 

en met grotere 

solidariteit 

te handelen vormen 

wij één provincie 

over nationale 

grenzen heen 

In het begin van het jaar 
bezocht de communiteit 
van La Neylière de 
Maristen in Moncalieri 
en Turijn in Italië. In 
Italië en in Nederland 
werd overlegd over 
belangrijke vragen 
betreffende de toekomst 
van de Maristen in die 
landen. Leden van de 
communiteit van 
Sahagún keken terug op 
hun ervaringen met het 
verwelkomen van 
pelgrims op de weg naar 
Santiago. Wij danken 
allen die ons nieuws 
hebben toegestuurd.         
           

Francisco Chauvet en  
Martin McAnaney 

TERUGKIJKEN OP DE ERVARING VAN HET  

VERWELKOMEN VAN PELGRIMS ON DE CAMINO, 

SAHAGÚN, SPANJE, 12-13 JANUARI 

GROETEN  

UIT PARIJS!  

mailto:dfernandezsm@gmail.com


 

BIJEENKOMSTEN OVER DE TOEKOMST VAN DE MARISTEN  

IN ITALIË (15-16 JANUARI) EN IN NEDERLAND (22 JANUARI) 
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De realiteit van onze provincie verandert zo snel dat het moeilijk is om dat ritme bij te houden! 
In de eerste helft van de 20e eeuw verspreidden de Maristen zich over heel Europa en de rest 
van de wereld, en ze probeerden een bijdrage te leveren aan de zending van de Kerk door hun 
aanwezigheid en pastorale activiteiten  op bepaalde plaatsen. De situatie is nu heel anders. 
Gezien de veranderingen op sociaal gebied en onze eigen situatie stelt zich de vraag hoe wij 
vandaag trouw kunnen blijven aan onze roeping om het werk van Maria te blijven doen? In Italië 
kwamen in september 2018 Mario Castellucci, Giovanni Danesin, Marcello Pregno en Bruno 
Rubechini bijeen om te kijken naar de mogelijkheden voor de Maristen daar in de toekomst. 
Deze maand kwamen ze opnieuw bijeen en Martin McAnaney voegde zich bij hen. Een 
assemblee zal volgende maand in Rome plaats vinden om de resultaten van de werkgroep te 
beoordelen. Een groep van medebroeders in Nederland, Ad Blommerde, Ton Bun, Joop Reurs 
en Jan ter Braak vergaderden twee maal met Jean-Marie Bloqueau en Martin McAnany over 
hetzelfde onderwerp. De Nederlandse Maristen hebben een bijeenkomst in mei, waar zij op de 
hoogte zullen worden gesteld van de resultaten. Wij kunnen de toekomst niet voorspellen, maar 
we weten dat we de toekomst een beetje kunnen beïnvloeden door beslissingen te nemen die het 
mogelijk maken om trouw te blijven aan onze roeping. 

Het jaar van het communiteitsleven heeft enkele communiteiten aangespoord 
om de banden met andere communiteiten in de provincie aan te halen. Bernard 
Boisseau (Fr) schrijft: “De leden van de communiteit van La Neylière, Jan 
Hulshof (Nl), Jimmy McElroy (Ier) en ik zelf besloten om de trein te nemen, de 
veiligste manier om in de winter te reizen, om 3 dagen door te brengen met 
onze medebroeders in Turijn en Moncalieri. Gedenkwaardig was het bezoek 
aan het “Museo Egizio”, een schitterend museum met voorwerpen uit het oude 
Egypte (www.museoegizio.it), en het bezoek aan het prachtige koninklijk paleis 
van het Huis van Savoy (http://bit.ly/TorinoPalazzoReale). Echter het allermooiste 
was de broederlijke ontvangst door de communiteit van Villa Santa Maria in 
Moncalieri en de Corso Francia in Turijn! Lang leve het jaar van het 
communiteitsleven dat zulke ontmoetingen mogelijk maakt!” 

GEBEDSINTENTIE  
 “Vrees niet en blijf volhouden: dan zult u zien hoe de HEER u vandaag nog zal redden” (Ex. 14:13).  Heer, 
help ons te groeien in vertrouwen op uw liefde nu we onze gezichten wenden naar het onbekende. 
Help ons aan de verleiding te weerstaan ons heil te zoeken in wat vroeger was en leid ons op de weg 
naar uw vrede die de vervulling zal zijn van uw plan met deze wereld.  

BEZOEK VAN DE COMMUNITEIT VAN LA NEYLIÈRE  
AAN MONCALIERI EN TURIJN, 27-31 DECEMBER 

http://www.museoegizio.it
http://bit.ly/TorinoPalazzoReale

