
Nu het jaar 2020 ten einde loopt, zijn 
wij met hart en ziel bij de pijnlijke 

gebeurtenissen van dit jaar. 2020 zal 
zeker herinnerd worden als het jaar 

van de pandemie, een jaar 
gekenmerkt door dood, angst, 

onzekerheid en ontberingen. En toch 
zijn we als christenen mensen van 

leven en hoop. Als Maristen zijn we 
geroepen om leerlingen te zijn op de 

wijze van Maria en dus is ook 2020 
voor ons een jaar met een missie. 

Paus Franciscus is ervan overtuigd 
dat “de pandemie ons op een 
kruispunt heeft gebracht. We 

moeten dit beslissende moment 
gebruiken om een einde te maken 

aan onze overbodige en 
destructieve doelen en activiteiten 

en om waarden, verbindingen en 
activiteiten te cultiveren die leven 

geven ... We moeten de overbodige 
en destructieve aspecten van onze 

economieën elimineren en 
levengevende manieren koesteren 
om te handelen, te produceren en 

goederen te vervoeren 
”(Wereldgebedsdag voor de 

Schepping”, 01.09.20, #3). 

In een wereld die overheerst wordt 
door zorgen in plaats van door 
vrede, is het onze roeping om 
opnieuw handen en voeten te 

geven aan het goede nieuws, de 
belofte van de kribbe.

Francisco Chauvet 
en Martin McAnaney
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OM VERENIGD STERKER TE ZIJN, MEER 
CREATIEF TE WERKEN EN MET GROTERE 
SOLIDARITEIT TE HANDELEN VORMEN WIJ 
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AANDACHTIG 
 AANWEZIG 
ALS MARIA

O VERLEDEN

       Hij is Marist sinds 1963 en gewijd 
 in 1969, Gianni heeft een 
  uitzonderlijk vermogen om het 
  evangelie te verkondigen door 
 middel van schilderen en het 
 geschreven woord: “Ik ben een 
  77-jarige Italiaanse Marist. De dorst 
 naar “il Bello”, naar Schoonheid, is 
 mijn dagelijks brood geweest en 
  heeft me jong gehouden. 

   Ik heb net mijn eerste ervaring met 
  het pastoraat in een parochie achter 
de rug (beter laat dan nooit!), een 
volledige onderdompeling in Gods 
volk, en dit was een grote inspiratie 
voor mijn creativiteit. Ik verdeel mijn 
tijd tussen pastorale zorg voor 
parochianen, schilderen en schrijven 
(ook dit zijn uiterst e�ectieve 
pastorale instrumenten).

Ik heb onlangs een tentoonstelling over de Lucaanse landschappen 
(aquarellen) opgezet en twee essays over Maria gepubliceerd: "La 
Madonna col Bambino nel Rinascimento" (Madonna en kind tijdens de 
Renaissance ") en" Umile ed alta più che creatura, la vita di Maria 
attraverso l'arte "(Nederiger  en toch groter dan enig schepsel, het leven 
van Maria in de kunst"). Bovendien publiceerde ik een “mengelmoes” van 
"re�ecties" die ik aan de parochianen gaf ter gelegenheid van de 50ste 
verjaardag van mijn priesterwijding.

In de Brescia-gemeenschap waar ik nu ben, wat echt een oase is, leg ik de 
laatste hand aan een derde essay, "Giovanni Bellini en Ra�aello, 
madonneri", een meditatie over de talrijke Mariale meesterwerken van 
deze twee kunstenaars. Ik zie mezelf als iemand die brood van hoop 
breekt  ten dienste van  een wereld die zowel bang is als ziek, om zo 
mensen er aan te herinneren dat er "achter onze horizon" licht en 
sereniteit is. Met andere woorden, er is schoonheid. "



Als het lied van de 
engelen is verstomd, als 
de ster aan de hemel is 

verdwenen, als de 
koningen weer thuis zijn, 
als de herders terug zijn 

bij de kudden, dan begint 
de opdracht van het 

Kersfeest! 
Heer, inspireer ons om te 
zoeken naar wie verloren 

loopt,  de gebrokenen van 
hart te genezen, de 

hongerigen te voeden, de 
gevangenen vrij te laten, 

de naties weer op te 
bouwen, vrede te brengen 

onder alle volkeren, een 
beetje muziek te maken 
met ons hart. Mogen we 

het licht van Christus 
uitstralen, elke dag, op 
elke manier, in alles wat 
we doen en in alles wat 

we zeggen, zodat de 
opdracht van Kerstmis 

wordt voortgezet.

EEN MARISTENMISSIONARIS  KOMT NAAR HUIS!  

Xavier Béchetoille, geboren in 1940, is het nieuwste lid van de Europese provincie. Na 
17 jaar als missionaris in het district Afrika te hebben gediend, is hij net teruggekeerd 
naar zijn land van herkomst, Frankrijk. Hij is nu lid van de gemeenschap in Ste Foy, Lyon. 
De provincie heet hem welkom en we zijn blij om enkele dankwoorden te delen die de 
overste van het district van Afrika, Albert Kabala, bij zijn vertrek heeft geschreven:

“Beste Xavier, �jne reis en een aangenaam verblijf in Lyon. We gaan verder op de 
weg die u voor ons heeft uitgestippeld. De mensen van Burundi, Kameroen en 
Senegal met wie je de "vreugde van het evangelie" hebt gedeeld, zullen je missen. 
Je hebt altijd een vurig en altijd nieuw verlangen gehad om iedereen te helpen die 
naar je toe kwam, om het leed van de kleine mensen te verzachten, om waardigheid 
terug te geven aan het gebroken riet. Zelfs als u door ziekte wordt gebukt, laat u zich 
nooit ontmoedigen. Je wist hoe je 'jezelf moest openen' zodat God als een 
'stortvloed’  door je heen kon stromen. '' Link naar de volledige brief in het 
Frans  https://bit.ly/2LPFHN en Engels https://bit.ly/2K29STQ 

JEUGDHERINNERINGEN VAN RAFAEL RÁMILA (ESP)

Rafael is Marist sinds 1964. "Ik heb een boek geschreven 
over mijn kinderjaren in Puentearenas de Valdivielso 
(Burgos), van 1946 tot 1958, getiteld" Memorias de mi 
infancia "("Herinneringen aan mijn kindertijd”). “Ik 
schreef het tijdens de eerste Covid locdwon, met het 
idee het in mijn dorp in de provincie Burgos te 
'verkopen', als onderdeel van een loterij die mijn zussen 
elke zomer organiseren om geld in te zamelen voor de 
Maristenmissies. Ik illustreerde het boek ook met 
houtskooltekeningen en aquarellen. Dit alles leverde € 1.000 op, wat in deze 
tijden van crisis niet slecht is. Het geld is al naar Afrika gestuurd.” Als u 
geïnteresseerd bent in het ontvangen van een exemplaar (in het Spaans), 
schrijf dan naar Rafael op  ramila.fernandez.7@gmail.com

Ron Nissen (Aus) stelt de Colin-kalender 2021 gratis ter beschikking 
aan alle lezers van EuroInfo. Er is een ‘Flipbook’ -versie beschikbaar 
op de Colin-website(Resources/ Calendars):             
https://www.jeanclaudecolin.org/resources/calendars.  
Neem voor een gedrukte versie contact op met Ron via de CCN-link 
‘Contact’ onderaan de webpagina's van Colin:
https://www.jeanclaudecolin.org/contact-us met vermelding van 
de voorkeurstaal en het postadres.

COLIN KALENDERS 2021 VERKRIJGBAAR 
VIA HET COLIN CAUSE NET WORK
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