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“ 
Ricardo Navarrete Gutiérrez (Mexico) schrijft: “Sint 
Augustinus verklaarde in zijn Belijdenissen dat het 
verleden en de toekomst geen momenten zijn die niet 
meer bestaan of die nog niet bestaan. Ze horen bij ons 
huidig bestaan door onze herinneringen en onze 
verwachtingen en onze hoop op wat nog komen zal 
(Cf. XI, 23-26). We kunnen dat ook zeggen over 
onszelf, maristen. Ons heden leeft met de herinnering 
aan een door God gegeven charisma en met een 
toekomst die de hoop en het geloof weerspiegelt van de 
profetische woorden van Maria: “Ik was een steun voor 
de pasgeboren Kerk; ik zal dat ook weer zijn aan het 
eind der tijden.” Deze periode van voorbereiding voor 
ons, zeven maristen in opleiding, werd geleid door de 
vorige algemeen overste, P. John Hannan. Twee 
belangrijke aspecten maakten het voor ons mogelijk te 
geloven in een levendige toekomst.  Eerstens onze 
herinneringen als maristen: wij bezochten de plaatsen 
waar de stichter en zijn metgezellen predikten en baden. 
Wij kunnen putten uit de spirituele erfenis die ze ons 
hebben nagelaten. Het tweede aspect waren de 
verwachtingen voor de toekomst van de congregatie die 
ons werden meegegeven. Toen we, afkomstig van 
verschillende culturen en continenten, om het graf van 
onze stichter stonden, vroegen we ons af of pater Colin 
er ooit aan gedacht had dat de congregatie mensen uit 
zoveel verschillende delen van de wereld bijeen zou 
brengen? Onze pelgrimstocht naar de oorsprong van de 
maristen was een katalysator… Er is een nieuw 
perspectief dat ons mogelijk maakt om trouw te 
beantwoorden aan de oproep van Maria nu.” (Voor 
volledige tekst in Sp en Eng ga naar: bit.ly/2oCytL6) 

Om verenigd 

sterker te zijn, meer 

creatief te werken 

en met grotere 

solidariteit 

te handelen vormen 

wij één provincie 

over nationale 

grenzen heen 

We lezen wat twee 
jongeren hebben ervaren 
tijdens bijeenkomsten die 
onlangs in onze provincie 
plaats vonden.  
Eén treffen zat vol 
activiteiten terwijl de 
andere meer een 
pelgrimstocht was naar 
plaatsen waar de maristen 
zijn ontstaan.  
Veel communiteiten 
hebben het feest van de 
Heilige Naam van Maria 
gevierd en we horen hoe 
dat gebeurde in Toulon. 
Dank aan allen die ons 
materiaal hebben 
gestuurd.   
  

Francisco Chauvet en  
Martin McAnaney 

VOORBEREIDING OP DE EEUWIGE PROFESSIE  

VAN SEMINARISTEN IN LA NEYLIÈRE,  

FRANKRIJK, 9 AUGUSTUS – 9 SEPTEMBER 

GROETEN  

UIT PARIS!  

http://bit.ly/2oCytL6
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Olivier Laurent (Fr) schrijft: “Om met Maria 
‘Ja’ te zeggen kwam de Maristenfamilie bijeen 
in onze kapel in Toulon. Meer dan 150 
mensen van alle generaties kwamen bij elkaar 
om de feestdag van Maria te vieren. 
Vertegenwoordigers van de 3 plaatselijke 
maristenscholen, leden van “Maristes en 
Education”, de leiders van het Cultureel en 
Spiritueel Maristen Centrum, leden van de 
plaatselijke christelijke gemeenschap en 
verschillende groepen van lekenmaristen. Aan 
iedereen was gevraagd iets mee te brengen 
dat hun ‘Ja’ symboliseert. Die werden voor 
het altaar geplaatst. Op het einde van de 
viering brachten twee leden van de 
werkgroep voor de toekomst van maristen in 
Toulon verslag uit van hun werk en 
presenteerden enkele voorstellen. Maria, u zei 
‘Ja’! Leer ons vandaag ‘Ja’ te zeggen tegen de Heer.” 
Voor volledige tekst in Fr en Eng ga 
naar:bit.ly/2nRLPme; voor video ga naar : 
bit.ly/ccsm2209) 

GEBETSINTENTIE  
voor de oogst: Zie ik de hemel, het 

werk van uw vingers..! (Ps.8:4) 

Heer, wij danken U voor de 

nieuwe oogst, voor brood en 

wijn en voor alle goede dingen 

die de aarde ons geeft. U hebt 

uw schepping aan ons 

toevertrouwd: geef ons wijsheid 

om haar niet te misbruiken of 

haar te vernietigen. Geef ons het 

verlangen om te delen en zoals 

U vrijgevig te zijn. Help ons om 

in de schoonheid van de 

schepping het begin te zien van 

een nieuwe wereld.  

VIERING VAN HET FEEST VAN DE NAAM VAN 

MARIA, 22 SEPTEMBER, TOULON, FRANKRIJK 

Pierre-Jean Tronel (20), jongerenleider bij de Relais Mariste, schrijft: ” De 
bijeenkomst van Relais Mariste in 2019 gaf me de gelegenheid om een prachtig 
avontuur te beleven. Met de 8 andere jongerenleiders beleefden we een 
bijzondere week door het organiseren van activiteiten voor jonge kinderen. Wij 
verbleven bij een meer In de Creuse . Er werd veel tijd besteed aan het 
ontdekken van de plaatselijke cultuur, aan hiking, fietstochten en 
rustmomenten aan het meer en bij een kampvuur. Het gaf me de gelegenheid 
om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. Als 
jongerenleider bracht ik veel tijd door met jongeren van 14 tot 16 jaar, voor 
wie ik aansprakelijk was. We kregen een hechte band door activiteiten als het 
bouwen van een hut, bordspellen enzovoort We konden ook een beroep doen 
op de volwassenen die aanwezig waren. Zij hielpen ons nadenken over 
onderwerpen als geluk en de zin van het leven. Niemand verwacht dat 
jongeren zitten uit te kijken naar ogenblikken van stilte, en dat begrijp ik 
volkomen. En toch, zulke momenten maakten aan het einde deze “Relais 
Mariste” zo bijzonder. Wie zou, op school of tijdens het werk, er aan denken 
om de voeten van een vriend te wassen? Tijdens deze week was er gelegenheid 
om te lachen, om met anderen te spelen en te sporten, om te delen, na te 
denken en daardoor zichzelf uit te dagen: de maristenspiritualiteit is iets 
magisch!  (Voor volledige tekst in Fr en Eng ga naar: bit.ly/2nXq7NB) 

OVERLEDEN 
 

Jean Neyret (Fr) 26.09.2019 
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