
De eerste tekenen van de lente 
gaan samen met de eerste teke-

nen van hoop in de strijd tegen de 
pandemie en dat herinnert ons 

eraan dat ons leven is als een reis. 
Te midden van moeilijkheden en 
overlijdens, zijn we op weg naar 
het Koninkrijk en wij ontdekken 

dat de reis zelf het Koninkrijk is – 
God in ons midden, met ons op 

weg, ons uitnodigend te wandel-
en in bescheidenheid en met 

vertrouwen. 

Paus Franciscus geeft ons het 
voorbeeld door zijn apostolische 

reis naar Irak. Is dat misschien een 
uitnodiging voor ons om onze 

persoonlijke grenzen te overschri-
jden, onze beperkingen, en voluit 

te durven leven? Wij zijn niet 
alleen op deze reis want de 

Sociëteit van Maria in Europa 
maakt deel uit van het Koninkrijk, 

door haar werk, haar erfenis, maar 
vooral door de mensen. 

In religieuzen, leken en studenten 
op onze scholen is Christus 

aanwezig die op weg is naar 
Jeruzalem in deze lente en met 

Pasen. Dit nummer van EuroInfo 
vertelt iets over deze mensen die 

met Jezus meelopen en zo zijn 
Koninkrijk opbouwen. 

Francisco Chauvet 
en  Martin McAnaney
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OM VERENIGD STERKER TE ZIJN, MEER 
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Bernard Thomasset (FR) is de 
promotor van de Europese provincie 
voor de zaligverklaring van P. Colin. 

Hij schrijft: 
“Het zaligverklaringsproces van P. 
Colin werd begonnen in 1899. 
Ondanks veel moeilijkheden werd 
aan P. Colin in 1935 door het Vaticaan 
de titel van Eerbiedwaardige Dienaar 
Gods toegekend. De PP. Jean Coste 
(FR) en Gaston Lessard (CAN) deden 
historisch onderzoek dat 
noodzakelijk was om de zaak te 
heropenen in 1985. 

Toen Carlo Maria Schianchi (It) werd 
benoemd als postulator, werd 
tegelijkertijd aan Justin Taylor (NZ) 
gevraagd de biogra�e te schrijven. 
Dit omvangrijke boek werd in 2019 
gepubliceerd met als titel     
‘Jean-Claude Colin, Reluctant 
Founder, 1790-1875’. 

Na vele jaren werd op 12 februari 2021 het werk voor de 
zaligverklaring in het bisdom afgerond en worden alle 
documenten aan de Congregatie van de Zalig- en 
Heiligverklaringen in het Vaticaan overhandigd. Wij houden 
hoop en blijven bidden voor de zaligverklaring van P. Colin.”  
Voor de website klik op:   www.jeanclaudecolin.org 



Hemelse vader, wij 
willen U danken 

omdat U altijd het 
licht laat schijnen 

over ons en wij ons 
kunnen verheugen 
dat U ons draagt. 

Bescherm ons zodat 
het echte levenslicht 

kan doorbreken in 
ons leven en wij uw 

naam mogen 
verheerlijken met 

heel ons hart. 
Amen

BROCHURES MET REFLECTIES OVER
MARISTEN SOLIDARITEIT

In januari stuurde de Provinciale Solidariteits 
Commissie de eerste van vier brochures 
betre�ende ons werk voor sociale 
gerechtigheid rond. 

Jan Hulshof (NL) schrijft over hoe de 
maristen in La Neylière het gebruik van dit 
waardevolle hulpstuk hebben ervaren: “Wij 
zijn onder de indruk van het getuigenis van 
Sonny, een dakloze man in Londen en van Youssouf Stev Doum, een marist die we 
vorig jaar hier in La Neylière hebben ontmoet. De brochure met re�ecties helpt ons om 
van dichtbij het werk te volgen van plaatselijke organisaties hier in de  Monts du 
Lyonnais en in het bisdom Lyon. 
In de stad naast ons, Saint-Symphorien-sur-Coise, is er een organisatie die voor ons 
van belang is en die vluchtelingen ontvangt, Association locale pour l'accueil de 
réfugiés et migrants (ALARM). In onze communiteitsbijeenkomst hebben we gepraat 
over het plan van de provincie om jaarlijks geld in te zamelen voor 

solidariteitsprojecten, waaronder het werk om vluchtelingen
te verwelkomen in Notre Dame de France, Londen 
(www.notredamerc.org.uk). Het werk van onze 
medebroeders en hun medewerkers houdt onze aandacht en 
wij bidden voor hen. De tweede brochure met als thema zorg 
voor zieken en bejaarden is voor iedereen te bekijken op de 
website:  Español: https://bit.ly/36Hxxs2
Deutsch: https://bit.ly/2MrR7Si
Français: https://bit.ly/2MrRa0q
Italiano: https://bit.ly/3oMZ15Q
English: https://bit.ly/3axlte2
Nederlands: https://bit.ly/36JiBcZ

DRIE STUDENTEN GEDOOPT IN HET 
ST.  VINCENT LYCEUM, FRANKRIJK

Myriam Le Maire, pastoraal werkster in St. Vincent, schrijft: “Een 
vreugdevolle dag op 31 januari voor de St. Vincent Middelbare 
school in Senlis! Eindelijk werd het doopsel van drie studenten 
gevierd! Op 7 juni, 21 november en 6 december 2020 was dat 
niet mogelijk geweest vanwege de pandemie. Camille, Apolline 
en Miguel, gesteund door hun klasgenoten, ontvingen in de 
kathedraal van O.L. V. van Senlis het sacrament van het doopsel. 
Terwijl de drie met het doopwater werden besprenkeld, werden 
alle aanwezigen geraakt door emoties en een grote vreugde 
omdat de Heer aanwezig was. 

De viering van de Eucharistie raakte de familieleden die 
aanwezig waren en de jongeren werden geïnspireerd 
door het enthousiasme van P. Séraphin, de stemmen 
van het kinderkoor van Senlis en de muziek door de 
leerlingen van het St. Vincent Lyceum. Wat een mooie 
ervaring! Een paar jongeren die aanwezig waren 
vroegen ons na de viering hen voor te bereiden op het 
Vormsel. Een paar familieleden zeiden tegen ons: “als dit 
het doopsel is, dan wil ik ook gedoopt worden!” Dit feest 
op 31 januari 2021 zullen wij niet snel vergeten. Moge 
dit herboren worden in Christus deze jonge mensen elke dag laten ontdekken 
hoeveel God van hen houdt.”
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