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“ 
Roger Lordong (Fr) schrijft: “ Sinds 1974, het jaar 

van mijn noviciaat, heb ik deze voor mij onbekende 

wereld ontdekt. Ik heb met deze mensen gewerkt die 

mij meer hebben gegeven dan ik aan hen. Hun 

levensvreugde heeft me geraakt en doet dat nog 

iedere dag. Ze hebben me geholpen om een betere 

marist te worden. Ik ben meerdere jaren lid geweest 

van de Stichting (“Grillons et Cigales”, “Krekels en 

Cicaden” - grillonsetcigales.org). Die Stichting werd 

opgericht in Lyon meer dan 80 jaar geleden door een 

blinde priester. Hij wilde zijn blinde broers en zussen 

helpen om hun plaats te vinden in de maatschappij en 

in de kerk. Hij leerde mij hoe dat te doen en ik 

probeer daar elke dag trouw aan te zijn. Ik heb veel 

plezier beleefd om jonge mensen en volwassenen te 

begeleiden tijdens hun jaarlijkse vakantie… Enkele 

jaren geleden werd ik gevraagd om de nationale 

geestelijke begeleider te worden van “Voir 
Ensemble”, (“Samen Zien” - voirensemble.asso.fr), 

een katholieke beweging voor blinden en 

slechtzienden. Deze Stichting telt meer dan 3000 

leden in alle bisdommen in Frankrijk. We beheren 36 

instituten.. Dit jaar is ons thema “Broederschap en 

Solidariteit”. We hebben een boekje gepubliceerd 

dat de groepen helpt om te bidden, na te denken en 

te mediteren over het thema. Wij organiseren ieder 

jaar een nationale bedevaart naar Lourdes voor 300 

tot 400 deelnemers… Wij hebben ook een 

Internationale Solidariteit  Groep die ons verbindt 

met onze blinde broers en zussen in Afrika. Onze 

communiteit in Ste Foy, Lyon, verwelkomt blinde 

mensen  tijdens de Eucharistie op zondag en bij 

andere vieringen. Deze zending van onze 

communiteit beantwoordt aan wat het werk onder de 

armsten van ons vraagt.” (Volledige tekst in het Frans 

& Engels: www.bit.ly/2NfroJa) 

Om verenigd 

sterker te zijn, meer 

creatief te werken 

en met grotere 

solidariteit 

te handelen vormen 

wij één provincie 

over nationale 

grenzen heen 

Een Franse medebroeder 
vertelt over zijn pastoraal 
werk met blinden.  
 
Een pelgrim deelt zijn 
mening over het Sahagún 
projekt in Spanje.  
 
Er is een nieuwe 
PowerPoint presentatie 
over maristenspiritualiteit 
in het Frans en in het 
Engels.  
 
Aan allen die aan  
deze EuroInfo hebben 
bijgedragen, hartelijk 
dank!    
  
Francisco Chauvet en  
Martin McAnaney 

GEESTELIJKE ZORG VOOR MENSEN DIE BLIND  

ZIJN EN VISUEEL GEHANDICAPT, FRANKRIJK 

GROETEN  

UIT PARIS!  

http://grillonsetcigales.org/
https://www.voirensemble.asso.fr/
http://bit.ly/2NfroJa


 

DE ERVARING VAN EEN AMERIKAANSE LEKENMARIST OP DE 

CAMINO DE SANTIAGO GASTPLAATS, SAHAGÚN, SPANJE 

© 2019 EUROPESE PROVINCIE VAN DE SOCIËTEIT VAN MARIA • www.maristeurope.eu  

Maristes en Éducation is een officiële katholieke vereniging van leken in 
Frankrijk waarvan zowel leken als religieuzen lid zijn. Hun doel is maristen 
waarden betreffende het onderwijs te promoten. De communicatiegroep 
heeft onlangs een aantrekkelijke nieuwe PowerPoint presentatie gemaakt om 
onze erfenis als maristen over te dragen. Maristes en Éducation vindt het goed 
dat deze waardevolle informatie ook via EuroInfo wordt doorgegeven.  
Voor de volledige Franse versie: www.bit.ly/lesmaristes2019  
en voor de Engelse versie:  www.bit.ly/sm2019pres 

GEBETSINTENTIE  
voor de buitengewone maand 

van de Missie:  Hemelse Vader, 

toen uw eniggeboren  

Zoon Jezus Christus  

opstond uit de dood,  

 gaf Hij zijn volgers  

de opdracht: “Ga  

en maak leerlingen  

van alle naties”.  

Geef ons kracht door de gaven 

van de Heilige Geest zodat we 

ons moedig inzetten om te 

getuigen van de Blijde 

Boodschap, opdat de zending 

toevertrouwd aan de Kerk  

leven en licht mag brengen in 

onze wereld. Amen  

POWERPOINT PRESENTATIE OVER DE GESCHIEDENIS 

EN SPIRITUALITEIT VAN DE MARISTEN 

Michael Burns, leraar Engels op de maristenschool in Atlanta, Georgia, USA, schrijft: “Zo 
gauw ik de deur binnen ging met mijn “Marist XC” T-shirt aan en zei in het Spaans: “Hola, 
mi nombre es Michael. Soy americano y Marista”, werd ik ontvangen als een vriend: “O, u 
bent de leraar uit Amerika! Welkom! Blij dat u hier bent.” Ik was nog maar enkele minuten 
in het maristen gastenhuis en ik voelde me al een speciaal iemand. Vervolgens zag ik hoe de 
andere pelgrims werden verwelkomd. Iedereen kreeg een V.I.P. behandeling. Om 17.00u 
gingen we naar de grote voorkamer. De lange tafel stond vol met koffie- en theekannen en 
lekkere zoetigheden. P. Daniel (Fernández) heette iedereen welkom en nodigde ons uit om 
iets te eten en te drinken. De pelgrims kwamen uit Spanje, Alaska, Frankrijk, China, Zuid-Korea, Polen en Engeland. 

Ieder vertelde zijn of haar verhaal. Sommige verhalen waren hartbrekend zoals dat 
van de jonge Spaanse vrouw die de Camino liep in herinnering aan haar onlangs 
overleden vader die de Camino niet had kunnen beëindigen voor zijn overlijden. 
Anderen vertelden dat ze een avontuur wilden beleven of even weg wilden zijn van 
het gekke alledaagse leven en rust wilden ervaren op de Camino. Anderen vertelden 
over hun wil om Santiago te bereiken ondanks de pijn en de blaren. Een jonge 
Chinese vrouw vertelde dat ze een christelijke missionaris was in China, waar 
godsdienst niet altijd welkom is. We waren vreemden voor elkaar en toch was er 
een gevoel van vriendschap en verbondenheid. Het was mooi dat men hier zijn 
verhaal kwijt kon. We moeten ons verhaal vertellen en we moeten worden gehoord. 
Er waren zo’n 25 mensen bij de Eucharistieviering in de kleine kapel. P. Daniel 
zegende elke pelgrim afzonderlijk. Ik voelde me opnieuw een bijzonder iemand, 
zoals wij allemaal. Het avondeten was overvloedig en er was veel keus: kaas en 
vlees, enkele quiches, een stoofschotel, friet, gebakken wortels en broccoli, een 
salade en natuurlijk brood en lekkere Spaanse wijn…. P. Daniel vertelde iets over 
de Sociëteit van Maria en zei dat hij hoopte dat de albergue zou tonen wat 
waardevol is voor maristen en zo de pelgrims te helpen zoals Maria gedaan zou 
hebben. Toen ik de volgende dag mijn rugzak weer om deed en de ander pelgrims 

“Buen Camino!” wenste, dacht ik bij mijzelf: “Deze mannen zijn goed bezig. Ik kan niet wachten om dat aan de 
maristen en de mensen thuis te vertellen.” De Camino en de wereld hebben meer maristen albergue nodig. [voor de 
volledige Engelse tekst ga naar: www.bit.ly/smalbergsahag] 

http://bit.ly/lesmaristes2019
http://bit.ly/sm2019pres
http://bit.ly/smalbergsahag

