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“ 
Damien Diouf,(Afr.District / Eng) schrijft: 
“Medebroeders, lekenmaristen en leden van het 
zangkoor van Notre Dame de France voegden zich  bij 
andere maristen uit Middlesbrough, Sidcup, 
Birmingham, Hull, Blackburn, Ascot en Manchester 
voor de jaarlijkse pelgrimstocht naar het Heiligdom 
waar maristen jarenlang hebben gewoond en gewerkt. 
De aanwezigheid van jonge moeders met hun baby’s 
bracht leven in de brouwerij. Een quiz over de 
geschiedenis en spiritualiteit van de maristen op de 
heenreis was iets nieuws. De dag begon met de viering 
van de Eucharistie met Noel Wynn als voorganger. Hij 
was vroeger rector van het Heiligdom. Mgr. John 
Armitage, de huidige rector, presenteerde een 
gedenkplaat en bedankte de maristen voor de vele 
jaren, meer dan een halve eeuw, dat zij het Heiligdom 
hadden beheerd en gediend. Michael Coleman (Eng) 
leidde ons vervolgens langs de ‘Holy Mile Walk’ naar de 
kerk van de verzoening in het dorp voor de vespers. 
Gedurende de gehele dag leerden maristen van 
verschillende komaf elkaar kennen en met elkaar te 
bidden.”  www.bit.ly/67wals 

Om verenigd 

sterker te zijn, meer 

creatief te werken 

en met grotere 

solidariteit 

te handelen vormen 

wij één provincie 

over nationale 

grenzen heen 

Deze maand is vooral 
sociale rechtvaardigheid  
aanwezig in de berichten 
uit Rome en Nederland. 
Er waren ook twee 
bijzondere bijeenkomsten 
van maristen, een 
pelgrimstocht en een 
retraite. We bidden dat 
een andere bijeenkomst in 
Ierland ook succesvol zal 
zijn. Dank aan allen die 
ons berichten hebben 
toegestuurd.            
           

Francisco Chauvet en 
Martin McAnaney 

MARISTENDAG IN WALSINGHAM, ENGELAND, 6 JULI 

GROETEN  

UIT PARIS!  

GEBEDSINTENTIE  
 

Wij bidden voor de bijeenkomst van Lekenmaristen in Ierland. Deze bijeenkomst van 

leden van de maristenfamilie wil een bijdrage leveren aan het werk van Maria. Dat de 

Heilige Geest de deelnemers mag inspireren en ons verlangen om het Mariale gezicht te 

worden van de Kerk in onze huidige wereld mag versterken; dragers van barmhartigheid 

en hoop te worden, “één in hart en ziel’.  

http://bit.ly/67wals
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Dit jaar hebben de leerlingen en docenten van 

deze vroegere maristenschool een educatief 

initiatief in Ranong, (Thailand) een 

maristenmissie als fundraising project 

geadopteerd. Ze organiseerden allerlei soorten 

activiteiten. Ze haalden lege flessen op, ze  

verkochten zelfgemaakte cup-cakes en  

zelfgemaakte bloemvazen, ze deden heitjes 

voor karweitjes en wasten auto’s op het 

schoolplein. Op 12 juli overhandigde de 

school een cheque van €6,117.00 aan P. Ton 

Bun, contactpersoon voor de Marist Asia 

Foundation. Marianum is trots op de 

leerlingen, docenten en medewerkers voor 

hun inzet. Voor meer informatie stuur een  

e-mail naar l.brucker@marianum.nl of 

communicatie@marianum.nl.  

 

 

Hij werd gepreekt door P. Justin Taylor (NZ) over 
“maristenthema’s vandaag”. “De status quo werkt niet 

meer” (algemeen kapittel 2017:8). Wat heeft de 
Sociëteit van Maria nu nodig om trouw te blijven aan 
haar roeping? Zijn antwoord is, niets minder dan een 

herstart of het bijstellen van de parameters! Justin 
keek opnieuw naar bekende thema’s zoals: de naam 

en de bedoeling van de Sociëteit zelf, de betekenis van 
de mens Maria voor P. Colin, zijn visie op de 
toekomst van de kerk en de geseculariseerde 

maatschappij, de rol van maristencommuniteiten 
hierin alsook een eigentijdse visie op de spiritualiteit 
die zal helpen om aan de toekomst voor de maristen 

te bouwen. Justin begeleidde 27 medebroeders met de 
ervaring die hij de afgelopen 6 jaar heeft opgedaan 
toen hij de grote biografie van P. Colin schreef, die 

vorig jaar werd gepubliceerd. Onze uitdaging is vorm 
te geven aan een hedendaagse belichaming van de 

intenties die P. Colin in de 1872 constituties 
neerlegde. Bidden wij dat daar toe in staat zullen zijn. 

“MARIANUM”, LICHTENVOORDE , 

NEDERLAND, STEUNT  DE “MARIST  

ASIA FOUNDATION”, 12 JULI 

Jean-Bernard Jolly (Fr) schrijft: ”Op uitnodiging van Ben McKenna, algemeen 
assistent met als portefeuille Rechtvaardigheid, Vrede en Heelheid van de 
Schepping, vergaderde de Solidariteit Commissie twee dagen in Rome. We 
kwamen bijeen om onze activiteiten te evalueren en te plannen voor de 
toekomst, maar het bood ook de gelegenheid om ons werk in verband te 
brengen met de zending van de Sociëteit van Maria. We keken terug op onze 
bezoeken aan verschillende communiteiten en solidariteitsprojecten in de 
provincie. Vooruit kijkend zagen we mogelijkheden om samen te werken zoals 
met Europese instituties in Brussel. De aanstaande Europese en Internationale 
bijeenkomst van lekenmaristen (28 juli - 2 augustus in Ierland: 
europeanlaymarists.zohosites.com) zal ook verdere samenwerking kunnen 
bevorderen. Met Ben McKenna was het mogelijk te focussen op de Encycliek 
Laudato Si die zeer belangrijk is voor hem. Ben verbond de  maristen traditie, 
zoals verwoord in de besluiten van het algemeen kapittel van 2017, met de 
zienswijze van Paus Franciscus in die encycliek. De algemeen overste, John 
Larsen, sprak tot de commissie over de lopende projecten in de wereldwijde 
Sociëteit van Maria. Onze dank gaat naar de communiteit van Monteverde voor 
hun hartelijke gastvrijheid en hulp.” 

JAARLIJKSE PROVINCIALE 

RETRAITE, LA NEYLIÈRE, 

FRANKRIJK, 21 – 28 JULI 
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