
Deze maand kijkt onze provincie 
naar de impact van de pandemie 

van het coronavirus op communitei-
ten en medebroeders waarvan 

verschillende positief zijn bevonden 
en enkelen zijn overleden. Vanwege 
de sociale isolatie is het moeilijk en 

in bepaalde gevallen onmogelijk 
samen te bidden en gewoon 

samen te eten. 

Maar er zijn ook talrijke 
voorbeelden van medebroeders 

die voor elkaar zorgen. Zij  getuigen 
van broederlijk samenleven. 

In feite wordt dat nog belangrijker 
in deze tijd van isolatie omdat we 
alleen als medebroeders kunnen 

leven door samen te bidden 
en voor elkaar te zorgen. 

We moeten ons niet opsluiten in 
onszelf of in onze kleine kring, maar 

we moeten de band met elkaar 
sterker maken, waarbij ieder de 
middelen kan gebruiken die ter 
beschikking staan, telefoneren, 

kaart of brief sturen, e-mails, video 
gesprek, WhatsApp enz. Solidariteit 

tonen door gebed of op andere 
manieren blijft centraal voor de 
mensheid, alsook ons geloof en 

onze roeping als maristen. Wij zijn in 
onze isolatie niet alleen. 

Onze gedachten en gebeden gaan 
naar hen die het meest te lijden 

hebben, naar hen die een dierbare 
hebben verloren en naar hen die 

vechten om van het virus 
bevrijd te worden. 

Francisco Chauvet 
en Martin McAnaney
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ECHO’S VAN HET LEVEN VAN DE EUROPESE PROVINCIE
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OM VERENIGD STERKER TE ZIJN, MEER 
CREATIEF TE WERKEN EN MET GROTERE 
SOLIDARITEIT TE HANDELEN VORMEN WIJ 

ÉÉN PROVINCIE OVER NATIONALE 
GRENZEN HEEN
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 AANWEZIG 
ALS MARIA

De provincie verheugt zich om deze 
bijzondere verjaardag en ook de hele Sociëteit 
van Maria omdat hij het oudste lid is! Er was 
een groot feest gepland voor 26 april maar dit 
werd geannuleerd vanwege de huidige 
pandemie. Er werd wel op zijn verjaardag een 
H. Mis gevierd in de kapel van de communiteit 
van Ste Foy. 

Paul werd priester gewijd voor het bisdom 
Bourges op 13 oktober 1947 en trad later (13 
oktober 1961) in  de Sociëteit van Maria. Roger 

Lordong (Fr) zei in zijn overweging: “Laten we de H. Geest toelaten in 
ons leven, om Gods Woord te verwelkomen, om tekenen van hoop 
en getuigen van Gods liefde te zijn voor die ons omringen. Dat heeft 
Paul (Fontanier) zijn gehele leven lang gedaan. Ik bid dat hij dat nog 
lang zal blijven doen met zijn eenvoudige kijk op het leven. Dat is 
zoals ‘de kleine kinderen’ doen waartoe Christus ook ons uitnodigt in 
de lezingen.” 

P. Paul zelf schrijft: “Gedurende al die jaren heb ik getracht de diepste 
betekenis van het leven te ontdekken. Toen ik jong was, was ik 
enthousiast over dingen die gingen gebeuren, ik kon niet wachten 
op de �lmavonden op het klein seminarie. In de loop van de jaren 
ben ik er achter gekomen dat men niet alleen kan leven in de 
toekomst, maar dat we moeten leven in de huidige tijd, terwijl we 
ons voorbereiden op het hiernamaals, met de Heer en zijn vrienden, 
een leven dat al onze verwachtingen zal vervullen”. 

Felicitaties, Paul, van ons allemaal! 
Voor een korte levensbeschrijving 
in het Engels ga naar https://bit.ly/2KVeHSN  
en in het Frans https://bit.ly/2z125H9. 
Voor de H. Mis op YouTube: youtu.be/-aA97L4icdw.  



Kom, Heilige Geest. 
Moge uw wijsheid ons 

leiden bij de 
beslissingen die we 

moeten nemen. Geef 
ons kennis en begrip 

zodat we met anderen 
kunnen meevoelen. 

Geef ons de moed om 
in woord en daad te 

getuigen van ons 
geloof. Door Christus 

onze Heer. Amen.

BISSCHOP HENK KRONENBERG SM, VROEGER 
BISSCHOP VAN BOUGAINVILLE (1999 TOT 2009), 
PAPOEA NIEUW GUINEA, OCEANIË

Bisschop Henk overleed op 25 maart. Sindsdien 
zijn veel eerbetuigingen gestuurd naar zijn 
communiteit in Enschede (Nederland) en naar de 
provincie. Bij zijn terugkeer uit Oceanië vestigde 
hij zich in die communiteit waarvan hij overste zou 
worden. 

Peter Westerman (NL) schrijft: “Als marist werd 
Henk in 1961 priester gewijd. Vanaf 1965 was hij 
missionaris in Oceanië en in 1999 werd hij tot 
bisschop gewijd van het bisdom Bougainville. Hij 
koos als motto: “Uw rijk kome”.  Henk was bekend 
om de moeite die hij nam om het Evangelie naar 
alle mensen, zonder uitzondering, te brengen in 
zijn omvangrijk bisdom (10,660 km²). De regering 
van PNG gaf hem de hoge onderscheiding van 
‘Chief of the Order of Logohu’. 

Na zijn terugkeer in Nederland in 2009, blijft hij 
actief in parochies en zorgcentra. We hebben veel 
berichten ontvangen van mensen die hun 
dankbaarheid uitspreken voor wat hij in Oceanië heeft gedaan en voor zijn toewijding 
aan de Sociëteit van Maria in Europa. Bisschop Henk is begraven in Lievelde waar hij als 
marist zijn theologiestudie had gedaan. De video van de afscheidsviering is te zien op 
YouTube: youtu.be/LXbfkwS-iBI; en de overweging in het Nederlands door Jan ter 
Braak is te vinden op:  https://bit.ly/2Stj5gi 

MARIST SCHRIJVER,  FAUSTINO FERRARI SM, 
BRESCIA,  ITALIË

Broeder Faustino deed zijn professie in de Sociëteit van Maria in 
1979. Zijn passie om te schrijven begon toen hij nog maar 13 jaar 
oud was. Ofschoon hij al zijn vroegere geschriften heeft verbrand, 
is hij er toch in geslaagd zoals hij bescheiden zegt “een paar 
teksten” te verzamelen. 

“Ik schrijf wanneer ik er de tijd voor vind. Ik noteer dan een paar 
korte teksten als dat niet teveel tijd in beslag neemt. Elk boek heeft 
zijn eigen geschiedenis en zijn stijl en de tijd om een boek te 
schrijven verschilt enorm. Ik had slechts één maand nodig om 
“Liberare il silenzio” te schrijven. Ik had elf jaar nodig voor “Del morire 
et del vivere”! Op dit ogenblik heb ik tien boeken op mijn computer 
staan die klaar zijn om gepubliceerd te worden. Ik schrijf meer voor 
leken dan voor priesters en religieuzen. 

Ik moedig mensen aan om te vragen naar de zin van het leven, naar 
de spirituele dimensie van het menselijk bestaan. Ik wil werken aan 
een spiritualiteit die toegankelijk is voor niet gelovigen, voor 
mensen in de marges van de Kerk, omdat mijn teksten zijn 
geïnspireerd door de christelijke traditie en spiritualiteit. Ik probeer 
mijn boeken toegankelijk te maken en zo mensen te bereiken. Ik 
vraag me af hoe ik tot mensen kan spreken die niet onze religieuze 
ervaring hebben?” 
Een paar boeken van Faustino (in het Italiaans) bij 
E�ata Editrice (editrice.e�ata.it/autore/faustino-ferrari/);  
Amazon (bit.ly/FaustinoFBooks); Google Books     
(bit.ly/googleFaustinoFBooks) en LBS Editrice (bit.ly/LBSFaustinoFBooks). 
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