
 

ECHO’S VAN HET LEVEN VAN 
DE EUROPESE PROVINCIE 

Editie 135 • November 2019 

“ Om verenigd 

sterker te zijn, meer 

creatief te werken 

en met grotere 

solidariteit 

te handelen vormen 

wij één provincie 

over nationale 

grenzen heen 

Wij lezen over een 
pelgrimstocht naar 
Fatima, een vervolg van 
informatie die vorige 
maand door een  
Franse medebroeder  
werd gedeeld.  
 
Enkele Duitse confraters 
kwamen bijeen om te 
luisteren naar Justin 
Taylor (NZ) die hen 
bemoedigde in hun leven 
als maristen.  
 
De raad van de provincie 
reflecteerde over de 
roeping van maristen in 
het huidige Europa. 
Hartelijk dank aan allen 
die aan deze EuroInfo 
hebben bijgedragen. 
  
Francisco Chauvet en 
Martin McAnaney 

RAAD VAN DE PROVINCIE (RVDP),  

18-19 NOVEMBER 2019, PARIJS 

GROETEN  

UIT PARIJS!  De Raad van de Provincie (RvdP) is een raadgevend orgaan, dat alle zes 

maanden vergadert. Deze maand werd nagedacht over onze persoonlijke 

roeping als maristen in Europa en als communiteit. Vierentwintig confraters uit 

de hele provincie, met veel ervaring, kwamen bijeen om na te denken over het 

thema: “Geroepen om te dienen. Hier ben ik, Heer.” (Jesaja 6:8). Hoe zie 
ik deze gemeenschappelijke roeping in mijn situatie?”. Juan Carlos Piña. 

algemeen assistant in Rome, die verantwoordelijk is voor de Europese provincie, 

nam ook deel. De discussie was alleen mogelijk door de aanwezigheid van 

bekwame tolken, Carla Bertana, Francisco Chauvet (Mex) en Marcello Pregno 

(It). P. Terry McGrath MSFS die de bijeenkomst begeleidde vroeg de 

deelnemers aan het begin om te vertellen wat hen bij de maristen had gebracht. 

Hij leidde hen gedurende een aantal gesprekken met als thema “de roeping om 

marist te zijn” op dit ogenblik. Vanzelfsprekend waren de antwoorden beïnvloed 

door hoe lang ze marist waren, van een paar jaar tot meer dan zestig jaar! Maar 

ondanks de verscheidenheid verlangden ze allen om trouw te blijven aan Maria’s 

keuze en haar werk te blijven doen, om “bruggenbouwers” te worden 

(Algemeen Kapittel 2017, n.6). Het laatste verzoek van Terry was om één ding 

op te schrijven waar ze mee moeten stoppen en drie dingen die ze moeten doen 

om nog meer aan hun roeping te beantwoorden. Alle deelnemers geloven nog 

steeds dat Maria ons roept om de kerk te helpen bij het uitvoeren van haar taak, 

maar op de manier van Maria.  
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Vorige maand schreef Roger Lordong (Fr) over zijn werk als geestelijk 
begeleider voor blinden en visueel gehandicapten en hij vermeldde twee 
organisaties – Grillons et Cigales (“Krekels en Cicaden” grillonsetcigales.org) 
en Voir Ensemble, (“Samen Zien” - voirensemble.asso.fr).  Hij schrijft deze 
maand over zijn pelgrimstocht naar Fatima met leden van Voir Ensemble: 
“Samen met 102 leden van deze beweging ben ik naar Fatima gegaan. De 
groep telde 55 blinde of visueel gehandicapte personen. Voor velen was het 
de gelegenheid om Fatima te ontdekken en de boodschap van Maria die de 

drie herdertjes, Lucia Santos, Francisco en 
Jacinta Marto aan ons doorgaven. We 
bezochten het huis waar de 3 kinderen 
woonden. We gingen ook naar de plaats waar 
de engel twee maal verscheen en de 6 plaatsen 
waar Maria is verschenen. Gedurende die 
dagen dachten we na, terwijl we de rozenkrans 
baden, over het Evangelie en over de 
geestelijke ervaring van de 3 herders. Op 
donderdag volgden we de kruisweg en dachten 
we na over het leven van de 3 kinderen en hun 
betekenis voor de wereld van vandaag. In ons 
gebed namen we het lijden en de vreugde van 
de wereld mee. Op 1 november namen we 
deel aan de eucharistieviering met de 
Portugese gemeenschap in de basiliek van de 
H. Drievuldigheid  waar plaats is voor 10.000 
mensen.  Onze pelgrimsreis was een reden 
voor vreugde en dankbaarheid. Ik nodig jullie 
allen uit om Fatima en haar boodschap te gaan 
ontdekken.” (volledige Franse en Engelse 
tekst:   bit.ly/2FatimaPel) 

GEBETSINTENTIE  

VOOR DE ADVENT 

  
Heer van alles, U bent een 
barmhartige God, die ons 
alles geeft wat we nodig 

hebben. Aan het begin van 
de Advent overtuig ons er 

van dat U onze noden beter 
kent dan wij zelf. Geef ons 

de moed te luisteren naar uw 
stem en onze harten te 

openen voor de genadegaven 
die U ons aanbiedt. Amen. 

PELGRIMSTOCHT VAN BLINDEN EN VISUEEL GEHANDICAPTEN 

NAAR FATIMA, 28 OKTOBER – 2 NOVEMBER 

Gedurende de afgelopen vier weken, heeft Justin Taylor (NZ) de 
provincie afgereisd om zijn ideeën over de visie van P. Colin 
betreffende de Sociëteit van Maria te delen vooral met maristen 
scholen. Hij reserveerde  echter drie dagen voor een recollectie met de 
Duitse medebroeders. Georg Galke (DL) schrijft: “De abdij ligt niet 
ver van de communiteiten van Passau en Fürstenzell. Justins 
presentaties betroffen zijn nieuwe boek, “a Marist reset”. Zijn 
belangrijkste thema betreft niet de vraag wat veranderd moet worden 
in de Kerk en in de Sociëteit van Maria, maar eerder dat een nieuw 
begin voor maristen mogelijk is en noodzakelijk. Zijn zes 
voordrachten werden gevolgd door geanimeerde gesprekken. We hadden het voorrecht om met de plaatselijke 
communiteit van Benedictijnen te mogen bidden. Deze dagen gaven veel voldoening en waren een stimulans, 
vooral omdat wij Duitse maristen ons zelden treffen gedurende bijeenkomsten van de provincie. Justin drong 
er op aan niet tevreden te zijn met een ‘middelmatig en saai bestaan’, maar voortgang te boeken in een leven 
voor God en Maria.” (Volledige Duitse en Engelse tekst: bit.ly/deutjustintaylor) 

BEZINNINGSDAGEN  MET JUSTIN TAYLOR (NZ) VOOR DUITSE MARISTEN,  

11 – 14 NOVEMBER, SCHWEIKLBERG, DUITSLAND 

VERSTORBEN IST  
Benedicto Vicario (ES) 

17.11.2019 
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