
Ieder jaar op 1 en 2 november 
gaan onze gedachten en 

gebeden  naar hierboven, 
wanneer de liturgie ons 

uitnodigt om God te danken 
voor alle Heiligen en om te 

bidden voor onze overleden 
broeders en zusters. 

November is ook het begin 
van de winter, een tijd voor 

rust en zelfbeschouwing. Als 
Maristen worden wij geroepen 

om te werken aan het Rijk 
Gods zoals Maria deed. Zoals 

Maria proberen we open te 
staan voor de aanwezigheid 
van Christus in onszelf en in 

alle mensen. 

In deze moeilijke tijd moet het 
bouwen aan Gods Koninkrijk 

nauw verbonden zijn met 
onze wortels. 

Dit nummer van EuroInfo laat 
een paar voorbeelden zien van 

het werk van Maristen in 
Europa en onze pogingen om 

verbonden te blijven met waar 
we vandaan komen. Mogen 

we troost vinden in onze 
overtuiging dat God het werk 
van onze handen vruchtbaar 

zal maken!

Francisco Chauvet 
en Martin McAnaney
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CREATIEF TE WERKEN EN MET GROTERE 
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Vincent Langlois, provinciaal 
gedelegeerde voor het Franse Educatieve 
Netwerk, schrijft: “In de pastorale 
richtlijnen van ons Netwerk onderstrepen 
we het belang om “iedereen te 
verwelkomen zoals hij of zij is, gelovige of 
niet, met respect. En aan iedere student, 
kind of teenager, het gevoel te geven dat 
zij belangrijk en uniek zijn”. 

Een aantal scholen kunnen een 
programma aanbieden genaamd  U.L.I.S., 
‘Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire’.  
Dat programma maakt het mogelijk dat 
kinderen in een gewone klas zitten et 
tegelijkertijd kunnen pro�teren van gespecialiseerde ondersteuning. 
Die kinderen beleven alle activiteiten in de school: academische 
klassen, reisjes, godsdienstlessen enz. Bovendien wordt de student 
geholpen door ervaren therapeuten en psychologen op allerlei 
gebieden. De bedoeling hiervan is het zelfvertrouwen op te bouwen, 
hen zelfstandig te laten worden, beter te laten communiceren en hen 
helpen een eigen carrière op te bouwen. 

Voor de families is het belangrijk dit inclusieve programma op een 
school te hebben. De kinderen kunnen zich volledig integreren 
in de gemeenschap. Iedereen pro�teert er van. Deze studenten stralen 
hoop en vreugde uit. Ze brengen energie in alle scholen. Dat daagt o
ok de Maristenscholen uit om consequent te zijn in wat ze zeggen 
en wat ze doen.”



Eerbiedwaardige 
Stichter, moge God ons, 
door uw tussenkomst, 
de heilige vreugde en 
vrijheid geven die uw 

leven hebben 
gekenmerkt zodat wij 

het Goede Nieuws 
kunnen verkondigen 

met vreugde en 
blijdschap. Door 

Christus onze Heer. 
Amen.

RETRAITE VOOR DE MARISTEN IN NEDERLAND

Peter Westerman schrijft: ” De paters Maristen in Nederland waren van plan hun 
jaarlijkse retraite in de abdij van Berne in Heeswijk te houden met P. Joost Jansen, 
o.praem. (Norbertijnen), als de retraiteleider. 

Echter door de beperkingen veroorzaakt door Covid-19 was het niet mogelijk de 
retraite te houden in de abdij. Er moest gezocht worden naar een andere plaats. We 
werden hartelijk ontvangen in het Bezinningscentrum Emmaüs in Helvoirt, het 
vormingscentrum voor de charismatische vernieuwing in Nederland. Een van onze 
medebroeders, pater André Beijersbergen sm (+ 2005) wordt beschouwd als een van 
de pioniers. 

P. Jansen leidde, zoals beloofd, de retraite. Zijn conferenties verwezen naar de 
actualiteit, waren geworteld in de Bijbel en zeer inspirerend. De Eucharistievieringen 
vonden plaats in de grote kapel van het centrum.”                                                                                                                                                            

HET NETWERK VOOR DE HEILIGVERKLARING VAN COLIN

P. Alois Greiler (Dl) schrijft: “De canonisatie procedure van onze stichter, 
Eerbiedwaardige Jean-Claude Colin, werd weer opgepakt in 2010. Het 
algemeen bestuur van de Maristen heeft mensen aangesteld die nodig zijn om 
vooruitgang te boeken in deze zaak:  een postulator, een vice-postulator, 
iemand die de “fama” verspreidt en een aantal Maristen in alle units die 
fungeren als contactpersonen. Ik ben de contactpersoon voor de Europese 
provincie. 

Ons werk was vooral gericht op gemeenschappelijk 
gebed (Maristen litanie, gebed voor de Zaligverklaring) 
en liturgie om mensen te raken met wie we in contact 
zijn. We hebben een noveen voorbereid vóór 15 
november, de dag waarop P. Colin stierf in La Neylière 
(1875). De teksten laten Colin zien als de gewone mens 
en als een heilige, met daarbij passende gebeden en  
uittreksels uit de Constituties van de Maristen. P.Colin is 
als bepaalde landschappen. Eerst denk je dat er niet 
veel is te zien, maar hoe dichter je daarbij komt, hoe 
meer je ontdekt. Ron Nissen, een Marist uit Australië 
heeft een website in het leven geroepen waar men veel 
nuttige informatie kan vinden in verschillende talen: 
 www.jeanclaudecolin.org.”  

G E B E D S I N T E N T I E  
( U I T  D E  N O V E E N  
V O O R  P.  C O L I N )


