
Dit nummer van EuroInfo is 
gewijd aan het Maristen Jaar van 

de Roepingen . Het Feest van 
Allerheiligen herinnert ons eraan 

dat niet enkelen maar wij allemaal 
geroepen zijn tot heiligheid. God 

heeft een plan van liefde en leven 
voor iedereen in deze wereld en 

we geloven dat we ons diepste 
geluk vinden wanneer onze 

plannen voor het leven 
samenvallen met Gods plannen. 

Hoewel er uitzonderingen zijn, 
geeft de hedendaagse cultuur 
weinig steun aan het idee dat 

onbaatzuchtige liefde de weg is 
naar ware menselijke vervulling. 

Dit maakt het in alle lagen van de 
bevolking moeilijk om na te 

denken over een roeping tot een 
onvoorwaardelijke levenslange 

verbintenis in liefde. Vandaag de 
dag is het een grote uitdaging om 

een cultuur van roepingen in de 
samenleving op te bouwen, een 
die deze levensweg als een reële 

en waardevolle mogelijkheid in 
stand houdt. Gedurende het 

volgende jaar zal EuroInfo telkens 
een link bevatten naar materiaal 

aangaande Roepingen. Moge het 
komende Maristen Jaar van de 
Roepingen een inspiratiebron 

voor ons zijn en ons bevestigen in 
onze persoonlijke roeping tot het 

Werk van Maria.

Francisco Chauvet en
Martin McAnaney
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OM VERENIGD STERKER TE ZIJN, MEER 
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De Europese provinciaal, Martin McAnaney, 
schrijft: “Het Europese Provinciaal Kapittel 

2013 stelde t.a.v. de bevordering van 
roepingen een benadering voor waarbij 
de schijnwerpers eerst waren gericht op 
de Maristen Religieuzen en vervolgens 
op de jeugd van tegenwoordig. Het idee 
was dat het weinig zin heeft om anderen 

uit te nodigen om zich bij het Maristen  
Project aan te sluiten als canonieke Maristen 

niet getuigen van de kracht van hun roeping   
 als bron van leven in hun eigen manier van leven. 
Onze spiritualiteit en manier van leven moeten aantrekkelijk zijn voor 
anderen, zodat die mensen kunnen reageren op Gods oproep om het 
leven van discipelschap te leven op de manier van Maria. Het 
uitgangspunt van het roepingenpastoraat is dus om de kracht van Gods 
roeping in ons leven terug te winnen om deel uit te maken van het gezin 
van Maria; dan zijn we in een goede positie om de Maristenroeping 
bekend te maken aan anderen die een doel in het leven zoeken in een 
cultuur die grotendeels onverschillig staat tegenover de religieuze 
dimensie. De roeping van Maristen reikt veel verder dan het religieuze 
leven en biedt iedereen (“de hele wereld Marist”, pater Jean-Claude 
Colin) de kans om een zin in hun leven te vinden en anderen te dienen 
naar het voorbeeld van de aanwezigheid van Maria in de evangeliën. 
Echt, de taak om in de Scoiëteit een cultuur op te bouwen waarin het 
idee van een roeping mogelijk is, is een uitdaging, maar wel een die van 
ons allemaal is. 
Generaal-overste, pater John Larsen en het Algemeen Bestuur hebben 
het komende jaar uitgeroepen tot Maristen Jaar van de Roepingen. Een 
internationaal team heeft een rijke schat aan middelen gegenereerd 
voor Maristen, leken en religieuzen. Het is een kans voor ons allemaal die 
verbonden zijn aan het Maristen Project en die een gemeenschappelijke 
missie delen, om de rijkdom van het Maristenerfgoed te herontdekken 
en om gelegenheden te creëren waarin dit geschenk kan worden 
gedeeld met een jongere generatie. We hebben allemaal een bijdrage te 
leveren gedurende dit jaar, ongeacht onze omstandigheden of waar we 
ons ook bevinden. Het Jaar zal worden gelanceerd op een zeer 
belangrijke datum in de Maristenkalender, 15 november, de sterfdag van 
pater Colin. Laten we de kans niet missen om deze schat aan materiaal te 
openen en de Maristenroeping vandaag en morgen te voeden.”
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De internationale werkgroep formuleerde de volgende doelstellingen: (1) Ons Marist-zijn  
VERRIJKEN met het vuur van de  Heilige Geest, zoals we die bij onze roeping ontvangen 
hebben. (2) Ons als Maristen te BEMOEDIGEN om ons diepgaander te bezinnen op onze 
eigen roeping, m.n. ook op het geroepen zijn tot persoonlijke heiligheid. (3) Iedere unit in 
de SM HELPEN om creatieve vormen van roepingenpastoraat te bedenken, passend bij de 
mogelijkheden van de unit, en wel zo dat jonge mensen worden geïnspireerd om gelovig 
tot inzicht te komen in hun roeping. De activiteiten zijn bedoeld voor Maristen 
Communiteiten en Maristen Lekengroepen, en ook voor jongeren. De mogelijkheden 
variëren van vorming en training, tot bezinning en retraites. We bidden dat de Heer zal 
roepen en dat we zullen antwoorden.

In zijn bemoedigende boodschap aan de religieuzen 
van de Sociëteit van Maria ter gelegenheid van de 
lancering van het Maristen Jaar van de Roepingen 
(15 november), zegt pater John Larsen, de algemeen 
overste. '... Er zijn veel voorbeelden in het evangelie, 
bijvoorbeeld in Marcus 10: Hij ontmoet een jonge 
man en de jonge man zegt: "Hoe kan ik leven 
hebben?" En de Heer zei: "houd je aan de regels en 
volg de normale manier van leven". En hij zei: "Dat 
heb ik gedaan". En de Heer zegt “nee, als je me echt 
wilt volgen, geef dan alles op en kom helemaal bij 
me zijn”. Omdat de Heer van hem hield, en vanwege 
die liefde, riep hij hem speciaal om een leerling van 
hem te zijn. En dat doet hij nog steeds, in de wereld 
van vandaag... 

Soms leven we in een cultuur binnen onze 
samenlevingen, die roepingen ontmoedigt, om vele 
redenen, waarin het erg moeilijk is om de Heer te 
volgen als priester of broeder in de Sociëteit  van 
Maria. Maar we herinneren ons dat de Sociëteit van Maria heel internationaal is, en samen, 
als broeders uit verschillende delen van de wereld, en als partners in zending van over de 
hele wereld, is er een cultuur van Maristen Roeping, die kan worden gevoed en 
gewaardeerd en ontwikkeld. En zoals die jonge man in Marcus 10 moeite had om de Heer 
te volgen, zo had Maria zelf in het begin, op het moment van de Aankondiging, moeite met 
het volgen van de Heer. Maar aan het einde van de ontmoeting met de Heer, vanuit de 
diepte van haar geloof, was ze in staat om zichzelf te ontledigen en te zeggen "wat je maar 
wilt, Heer". En als we dit jaar hetzelfde kunnen doen als Maria, dan zal dit jaar inderdaad een 
mooi jaar zijn, voor ieder van ons, en voor mensen die zich aangetrokken voelen tot onze 
manier van leven en zich bij ons willen aansluiten. Want dit is het leven ten volle! Levend 
water als een bron van eeuwig leven voor Maristen in de wereld van vandaag.

DE DOELSTELLINGEN VAN HET MARISTEN JAAR VAN DE ROEPINGEN

“DE HEER BLIJFT MENSEN ROEPEN, DAT IS ZEKER!” 

GEBED VOOR 
HET MARISTEN 
JAAR VAN DE 
ROEPINGEN

Jezus, goede herder, we 
vragen u om met ogen van 

barmhartigheid naar dit 
gezin van Maria te kijken. 

Gedurende dit jaar van 
roepingen vragen we U, 

Heer, om ons te helpen de 
Maristenwereld te verrijken 
met het vuur van de Heilige 

Geest. 

Moge de subtiele en 
delicate aanwezigheid van 
Maria ons haar geest doen 

ademen. Zodat wij, 
toegewijd aan onze eigen 
roeping, geloofwaardige 

getuigen van uw evangelie 
zullen worden. 

En wij, vernieuwd en 
gesterkt door het vuur van 

de Heilige Geest, zullen 
helpen om het zaad van 
roeping die in de harten 

van de jongeren is gezaaid, 
tot leven te brengen. Stel 

ons in staat om hen te 
begeleiden in de vervulling 

van hun persoonlijke 
roeping. Heer Jezus, geef 

ons roepingen naar uw hart. 
Amen


