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van de redactie 

 
Helaas begint dit nummer weer met een in memoriam: pater Walter Poppe heeft zijn leven 
weer terug moeten geven. Ik wens zijn familie en m.n. de communiteit in Hulst heel veel 
sterkte dit verlies te aanvaarden. 
Ook voor dit nummer is het weer gelukt iemand te vinden die wilde schrijven over zijn 
betrokkenheid bij de maristen.  Verder wordt er in dit nummer teruggeblikt en 
vooruitgekeken. 
Ik dank allen die een bijdrage aan dit nummer hebben geleverd en wens u als lezer veel 
plezier met de artikelen. 
Voor het volgende nummer, dat op 1 december verschijnt, ontvang ik de kopij graag uiterlijk 
16 november. 
 
Peter Müller 
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in memoriam 
Pater Walter Poppe s.m. 

 
Pater Walter Poppe is op zaterdag 13 augustus jl. na een kort verblijf in het Clarahofje, 
hospice in Goes, overleden.  
Walter zag het levenslicht te Sint-Jansteen op 20 april 1944. Na het kleinseminarie van de 
maristen in Hulst vervolgt hij zijn opleiding in Loreto, Lievelde, en daarna in Nijmegen aan de 
theologische faculteit. Op 30 juni 1972 wordt hij tot priester gewijd in de Sociëteit van 
Maria. Hij ontvangt de wijding uit de handen van mgr. Bluyssen in de kapel van de fraters 
maristen op de Westerhelling. 
Met ingang van 1 augustus 1972 wordt pater Poppe benoemd tot pastor in het team van 
Uithoorn waar ook meerdere maristen werkzaam zijn. Vanaf november 1976 wordt hij lid 
van het pastoresteam van twee parochies. De bisschop van Haarlem, mgr. Th. Zwartkruis, 
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schrijft in zijn brief aan pastor Poppe, dat hij 
speciaal de zorg krijgt toebedeeld voor de 
catechese op de basisscholen en voor alle 
werkzaamheden die daaruit als nevenfuncties 
voortvloeien zoals gezinsdiensten, 
kindernevendiensten, het schoolpastoraat en 
huisbezoek vanuit de school. Met een 
verbazingwekkend geheugen voor de namen van 
kinderen en hun ouders gaat Walter nauwgezet en 
toegewijd aan de slag. 
Van september 1983 tot december 1991 is hij als 
pastor werkzaam in de Bonifatius – Ludger 
parochie te Lichtenvoorde. Bij zijn vertrek uit deze 
parochie schrijft vicaris Vermeulen van het 
aartsbisdom: “Het is voor de parochie een groot 
verlies omdat hij er acht jaar uitstekend werk 
heeft verricht en hij in de parochie, het dekenaat 

en het bisdom zeer gewaardeerd wordt.”  Bij gelegenheid van zijn afscheid vermeldt het 
regionale blad De Elna de uiteenlopende werkterreinen waarop pastor Poppe werkzaam is 
geweest. Pastor Antoon Voorpostel noemt ze op: ouderenbond, de volwassenencatechese, 
de bijbelgroep, de werkgroep 15jarigen , de MOV-groep en het voorzitterschap van de Raad 
van Kerken. Namens het parochiebestuur wordt pastor Poppe als afscheidscadeau een 
koelkast aangeboden voor zijn nieuwe standplaats Wijk bij Duurstede. In deze nieuwe St. Jan 
de Doper parochie start Walter zijn pastorale opdracht met ingang van 1 maart 1992. Hij 
wordt pastoor van de parochie. Hij zal deze functie 9 jaar vervullen.     
Met ingang van 1 december 2001 wordt Walter benoemd als pastor in het basispastoraat 
van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 2004 wordt hij de eindverantwoordelijke in deze regio 
die 13 kleine geloofsgemeenschappen omvat met de twee kernen van Hulst en 
Kloosterzande. Hij vervult deze functie tot 2009. Bij gelegenheid van zijn afscheid verschijnt 
er een interview met pastor Poppe in de kerkkoerier, periodiek van de Interparochiële 
Vereniging van de 13 samenwerkende RK parochies in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Uit zijn 
antwoord op de vraag wat hij heeft met God, blijkt hoezeer Walter een marist is. Hij zegt: “Ik 
heb een mariale kijk op God. Zij staat aan het begin van het nieuwe tijdperk, geen verering 
van Maria, maar komen tot Maria. Haar als voorbeeld zien en komen tot navolging. Je komt 
dan vanzelf bij God uit. Dat is mijn Godsbeeld.” En verderop in hetzelfde interview op de 
vraag “Is er een gedachte die je gaande houdt?”, antwoordt hij:  “Wie ben je voor de ander? 
Wie mag je zijn? En daaraan wil ik toevoegen:  “God zie ik in het gelaat van een ander.” 
(woorden van de filosoof Emmanuel Levinas).  
Daarna blijft hij nog meedoen als priester-assistent. In 2007 ontvangt Walter van de bisschop 
van Breda de uitnodiging tot kanunnik van het kathedrale kapittel van het bisdom Breda. In 
zijn brief aan pater Poppe schrijft bisschop Muskens: “Uw benoeming mag gezien worden als 
een teken van erkentelijkheid dat uw Congregatie van de Maristen in ons bisdom wonen en 
werken. Wij waarderen dat zeer. U bent in het kapittel zeer welkom.” In dezelfde periode 
krijgt Walter ook steeds meer te maken met toenemende zorgtaken in de communiteit van 
de maristen in Hulst. Eerst als huisoverste vanaf 2005 en later als econoom. Om 
gezondheidsredenen moest Walter zijn taken als priester-assistent in de regio en de functie 
van kanunnik in 2013 neerleggen. 
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Pater Poppe krijgt nu meer de tijd om aandacht te besteden aan het wel en wee van de 
communiteit van de maristen. Hij heeft dat met veel toewijding en zorg gedaan totdat zijn 
lichamelijke conditie minder en zijn gezondheid zwakker werden. Zijn lichaam werd 
aangetast door kanker die niet meer te bestrijden bleek. Hij was al te zwak voor een 
langdurige behandeling.  Op zijn verzoek ontving hij het sacrament van de zieken en enkele 
weken later overlijdt Walter in het hospice, het Clarahofje, te Goes.  
Vrijdag 19 augustus  2022 hebben wij hem vanuit de basiliek in Hulst uitgeleide gedaan en 
hem begraven bij onze medebroeders op het kerkhof te Hulst.  
Mogen engelen hem begeleiden tot voor Gods aangezicht. 
 
Ton Bun s.m. 
 
 

mijn betrokkenheid bij de maristen 
 
Ik ben Thomas Volman. Ik werk op de Westerhelling als begeleider in het Stiltehuis en voor 
de Reis naar Binnen.  In het stiltehuis kunnen jonge mensen terecht voor een verblijf van een 
paar dagen in een sfeer van stilte; een Reis naar Binnen bestaat uit een serie individuele 
gesprekken met mensen over hun levensvragen.  
Ik ben aanvankelijk opgeleid tot medisch wetenschapper. Als kind kon ik me al verwonderen 
over hoe de levende wereld in elkaar steekt. Maar in het wetenschappelijke werkveld bleek 
niet zoveel ruimte te zijn voor verwondering, in de praktijk was het een wereld die 
geregeerd werd door prestatiedwang en onderlinge competitie. Ik liep vast. had behoefte 
aan rust en eenvoud, maar als ik om me heen keek zag ik overal in onze samenleving vooral 
een drang naar méér: meer meemaken, meer sociale contacten, een baan met meer salaris, 
meer informatie, meer bezittingen… Samen met mijn toenmalige partner Annelieke van den 
Bergh, die eveneens een grote affiniteit met eenvoudig leven had, begon ik te dromen van 
een plek waar we mensen konden ontvangen in een stille sfeer. Een plek waar we aandacht 
zouden hebben voor de eenvoudige dingen van het leven. En dan samen met de gasten 
genieten van de rijkdom van die eenvoud. Want als stilte en eenvoud voor ons zo’n sterke 
behoefte was, dan zal dat vast ook voor andere mensen zo zijn. Intussen was ik bij Clara van 
de Ven terechtgekomen op de Westerhelling voor een Reis naar Binnen. Zij zag onze droom 
wel voor zich en wees ons erop dat er een huis van de fraters maristen leegstond en dat men 
daar een bestemming voor zocht. Zij bracht ons in contact met frater Jacques Scholte en met 
zijn vieren gingen we nadenken over het opzetten van een Stiltehuis voor mensen tussen de 
18 en 35 jaar. Onze ideeën bleken erg overeen te komen, en al vrij snel konden we van start 
gaan met een eerste stilteweekend. Inmiddels zijn we 15 jaar verder. We begeleiden nu 22 
stilteweekends per jaar, ik heb een opleiding Geestelijke Begeleiding gevolgd en ben nu ook 
begeleider van een Reis naar Binnen. Samen met het onderlinge contact met de andere 
mensen op de Westerhelling vormden deze werkzaamheden en opleiding een vruchtbare 
mix die mij enorm heeft gevormd. Die vorming bestaat niet alleen uit praktische 
vaardigheden die me helpen om anderen te begeleiden, ik ben vooral gegroeid in een 
levenshouding van aandachtig aanwezig zijn, hetgeen doorwerkt op alle terreinen van mijn 
leven. Waarbij ik meteen wil opmerken dat dit proces natuurlijk nooit af is.   
Dat ik op deze manier op de Westerhelling terechtgekomen ben, zegt wel iets over maristen: 
ze hebben altijd geprobeerd om oog te hebben voor de tijdgeest. Niet stug doorgaan met 
wat je nu eenmaal doet, maar luisteren naar de behoeften en ideeën van jonge mensen in 
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onze samenleving. Hoe ik de toekomst van de maristenbeweging zie, vind ik een moeilijke 
vraag. Ik ken eigenlijk alleen de Westerhelling goed, dus laat ik mijn antwoord daarop 
toespitsen. Ik hoop dat de Westerhelling een contemplatieve plek binnen de samenleving 
mag blijven. Een plek waar de nadruk nu eens niet ligt op wat je van je leven moet maken, 
maar op wat ons allemaal gegeven wordt. Een plek waar mensen in verbinding komen met 
wie ze ten diepste zijn, om van daaruit te gaan leven.  Een plek die middenin de wereld 
staat, maar die niet van de wereld ís.  
Nu er steeds minder actieve fraters zijn, is het een grote uitdaging om met alle mensen die 
binnen de maristenwereld actief zijn, vormen te vinden waarin iedereen geestelijk gevoed 
wordt. Als ik naar de Westerhelling kijk, bestaat het risico dat het voor de mensen die er 
werkzaam zijn, alleen maar een plek wordt waar ze werken, maar waar verder weinig 
gebeurt waar een vorming van uitgaat. Zoals ik schreef heb ik zelf op/door de Westerhelling 
kunnen groeien in een aandachtige levenshouding, dit zou ik nieuwkomers ook gunnen en 
dit is ook nodig om de Westerhelling een vruchtbare plek te kunnen laten blijven. 
 
Thomas Volman 
 
 

Champagnatdag 4 juni 2022 
 
Voor het eerst sinds lange (corona)tijd togen Aad en ik weer naar de Westerhelling om het 
Champagnatfeest mee te vieren. De feestdag van Marcellinus Champagnat viel dit jaar op 
tweede Pinksterdag (6 juni). 
We werden (als vanouds) ontvangen met koffie/thee en iets lekkers en toen iedereen er 
was, werd er begonnen met een eucharistieviering, waarin Ad Blommerde voorging en 
Jacques Scholte voor de overweging zorgde (red.: zie elders). 
Het thema van de viering was “Verder Kijken”, woorden van de Algemene Vergadering van 
de fraters. Deze woorden passen goed bij het Pinksterverhaal en ze zullen, volgens Jacques 
Scholte, Marcellinus zeker als muziek in de oren geklonken hebben. “Verder Kijken” geeft 
ook aan, welke beweging de Westerhelling en Moria kenmerken. De lezingen gingen over de 
inspirerende gaven van de Geest die met Pinksteren de eerste leerlingen bezielde en ook 
ons nog steeds mogen bezielen, hoe verschillend we ook zijn. 
Na de eucharistieviering was er gelegenheid om onder het genot van soep, broodjes, enz. te 
genieten van het contact met 'oude' bekenden en met voor ons nieuwe medemaristen. Al 
met al was het weer een warme bijeenkomst. En u begrijpt vast wel, dat ik het dan niet over 
het weer heb, dat trouwens ook zo heerlijk was, dat we buiten konden zitten. 
 
Elly van den Bos, met een hartelijke groet vanuit de Achterhoek 
 
 

overweging Champagnatdag 2022 
 

Pinksterzaterdag 1840. Vroeg in de morgen sterft Marcellinus in L’Hermitage. Wie 
L’Hermitage bezocht heeft, kan zich een voorstelling maken van de kamer waar de meest 
nabije fraters bij Marcellinus waren, om hem in de laatste uren van zijn leven bij te staan. Na 
het overlijden klinkt het Salve Regina en is er verdriet. De stichter is niet meer.  
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Hoe nu verder? Frère François was al gekozen als opvolger en toch is het lastig om verder te 
kijken.  
Paulus heeft zo ongeveer anderhalf jaar in de jonge gemeenschap van Korinthe gewoond. Hij 
is verder getrokken. Vanuit de ervaringen, die horen bij een jonge gemeenschap, hebben de 
christenen Paulus een brief geschreven. De reden was dat ze tegen belangrijke levensvragen 
aanliepen en onderling tot uiteenlopende antwoorden kwamen. Ze stelden Paulus de vraag: 
“En hoe nu verder?” 
Pinkstermorgen, zo’n 2000 jaar geleden. Jezus, die als Messias gezien werd en met wie zijn 
volgelingen veel beleefd hadden, is niet meer. De zaal waar ze bij elkaar gebleven waren, 
werd vol van geraas, vuur en vlammen. Ze raken in grote verlegenheid en vragen zich af wat 
het betekent. Hoe nu verder? 
Op de Algemene Vergadering van de afgelopen maanden worden de fraters zich bewust van 
het teruglopende aantal leden én horen ze enthousiaste verhalen over projecten van overal 
vandaan. Ervaringen van internationaal samenwerken worden gedeeld én de vraag wordt 
gesteld: Hoe verder? 
En wij hier in Nederland, in Nijmegen, beleven na een transitieperiode een veranderjaar. 
De fraters zijn er zich van bewust dat ze Moria en Leerhuis Westerhelling uit handen moeten 
geven. “Doe alsof we er niet meer zijn”, zeggen ze. En de mensen rond hen stellen zich de 
vraag: Hoe nu verder? 
Verder kijken! Wat zien we dan? Wat betekent, wat we zien? Is er een oproep voor ons? 
 
De eerste fraters pakken na het overlijden van Marcellinus de draad weer op. Ze nemen 
broeders van twee, in die tijd kleine, gemeenschappen op. Kijken over eigen grenzen heen 
en gaan door met het openen van scholen. 
Paulus schrijft aan het eind van zijn brief: “Wees waakzaam en geloof in de Geest die werkt”.  
Na het gebeuren van Pinksteren en een redevoering van Petrus gingen de volgelingen 
dagelijks naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, leefden in eenvoud van hart 
en stonden bij het volk in de gunst. 
De oproep van de Algemene Vergadering nodigt uit om een globale, brede 
maristengemeenschap te zijn, middelen te delen en te werken aan een echte gedeelde 
verantwoordelijkheid voor onze missie. 
Onze kernwoorden “Aandachtig Leven” nodigen Moria uit om te blijven omzien naar de hele 
mens en versterken Leerhuis Westerhelling in het geloof dat het leven een geschenk is om te 
worden wie je ten diepste bent. 
Wat kunnen de verhalen en ervaringen die we vandaag in ons midden leggen ons zeggen 
over “verder kijken”? Kunnen ze ons perspectief geven? Ons bemoedigen, samenbrengen en 
laten ervaren dat we op goede grond staan? 
Een eerste reflectie is: de mensen in de verhalen geloven dat er meer is dan zijzelf. Met de  
woorden van Paulus: “De Geest die werkt”.  
Paulus is concreet als hij over de Geest spreekt. Voor hem heeft de werking van de Geest te 
maken met verschillende vormen van dienstverlening, verschillende vormen van bijzondere 
kracht, aan de een het woord van wijsheid, de ander van kennis en van geloof, ziekten 
genezen, wonderen doen, profeteren en onderscheiden, het vermogen om talen te spreken. 
Paulus erkent de vragen van de mensen van Korinthe en nodigt ze uit om goed te kijken 
welke krachten in hun gemeente aanwezig zijn. Hij zegt als het ware: “Wees je bewust van 
de grote verscheidenheid die je als gemeente gegeven is. Je hebt het allemaal nodig en 
niemand heeft alleen alle gaven”. En ook zegt hij: “Dit alles is het werk van één en dezelfde 
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Geest”. Hij zegt de mensen van Korinthe ermee dat ze geen verschillende goden nodig 
hebben, zoals ze gewend waren. Er is één Bron van Leven die aan ieder gaven uitdeelt en als 
mensen elkaars gaven delen is een gemeente tot veel in staat is. 
Nee, er is geen wetenschappelijke verklaring voor Paulus’ woorden. Voor hem is het een 
werkelijkheid dat er meer is dan aanwijsbaar is. 
De overtuiging van Paulus is gegrond in de ervaringen van de mensen die bij elkaar waren op 
Pinkstermorgen, zoals de Handelingen ons vertellen. In het verhaal van Pinkstermorgen gaat 
het over: horen, zien, spreken, denken en vol raken. Juist in hele tastbare dingen ervaren 
mensen dat ze, als het ware buiten zichzelf treden. Ze gaan “in vuur en vlam” naar buiten, 
nemen het woord en komen ervoor uit dat voor hen Jezus, de Gezalfde, de Messias is. Hij 
was de mens waar naar uitgekeken werd. Het werd de mensen gegeven om verder te kijken! 
 
“Verder kijken”, hier en nu, in onze tijd, op onze plek. Nee, er is geen recept om in te nemen 
of draaiboek om te volgen. 
We hebben elkaars vuur en bezieling nodig om zoekend en soms twijfelend onze weg te 
vinden en dan voorzichtig te zeggen: “Is dit de werking van de Geest?” 
Ieder voor zich in haar of zijn leven. Pinksteren is niet alleen een gebeuren van 2000 jaar 
geleden. Pinksteren is het verhaal van hier en nu en zegt ons: hoor, zie, spreek, denk, raak 
vol van vuur en in vlam. 
Hier en nu op de drempel om aandachtig te zijn voor een nieuwe tijd, die al begonnen is, om 
ons er door te laten raken en in vuur en vlam te laten staan. 
Pinksteren is waar aardse en hemelse volheid bij elkaar komen. Of anders gezegd: de tijd is 
vol om als gemeenschap onze bezieling te delen met velen, om mensen kansen te geven om 
steeds een samenleving te worden waar het goed is om te leven en betekenis aan hun leven 
te geven. 
Hier, ons huis van Aandachtig Leven, mag een plek van de Geest zijn, waar het mensen 
gegeven wordt om verder te kijken in eigen leven, in hun relatie met anderen en in 
verbondenheid met de Ene en Eeuwige, welke naam mensen ook geven aan Hem die zoveel 
namen heeft. 
Verder kijken. Hoe zou het zijn als we een woord toevoegen: samen verder kijken! 
De Geest zal werken. 
 
Jacques Scholten 
 
 

bericht van de paters maristen 
 
40 jaar priester 
 
Op 30 oktober a.s. is het veertig jaar geleden dat ik te midden van de parochiegemeenschap 
van “De Burght” in Uithoorn door Bisschop Zwartkruis priester werd gewijd. 
Mijn dankbaarheid voor 40 priesterjaren wil ik graag vieren met al diegenen die mij in die 
jaren nabij waren en tot steun zijn geweest, met allen met wie ik lief en leed mocht delen.  
Op zaterdag 15 oktober bent u welkom bij een Eucharistieviering om 11.00 uur in de kerk 
van de H. Paschalis Baylon (parochie “De Twaalf Apostelen”), Woeziksestraat 324, 6604 CC 
Wijchen. Daarna is er ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten in  ‘Congrescentrum 
Verploegen’, (Woeziksestraat 100, tegenover de kerk).   
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Voor de praktische organisatie van een en ander wil ik u vragen het mij te laten weten als u 
voornemens bent te komen, bij voorkeur per mail: ad.blommerde@zonnet.nl,  eventueel 
per telefoon: 06 14567362. 
 
Ad Blommerde s.m. 
 
verhuisbericht 
 
Geruime tijd geleden vroeg onze provinciaal overste mij (nog de ‘oude’, Martin McAnaney)  
of ik bereid zou zijn te verhuizen naar Hulst. Het heeft al met al even geduurd voordat wat 
helderheid bestond over een en ander. Maar uiteindelijk heeft de provinciaal mij per 1 
oktober a.s. benoemd tot lid van de communiteit van Hulst. Na de viering van mijn 40jarig 
priesterfeest zal ik verhuizen. 
 
Ad Blommerde s.m.  
 
H. Kruistocht online 
  
Vanuit de nationale KB bibliotheek Den Haag is het verzoek gekomen om het tijdschrift  H. 
Kruistocht, uitgave van de paters maristen van 1921 – 1964,  te digitaliseren. Omdat de 
Paters Maristen NL uitgever zijn is er een licentieovereenkomst gesloten tussen Paters 
Maristen NL en de Nationale Bibliotheek.  
De titel van het tijdschrift H. Kruistocht is wel buitengewoon typerend voor de periode 
waarin dit missionaire tijdschrift door ons maristen werd uitgegeven. In die tijd leefde bij 
missie sterk de gedachte als missionaris erop uit trekken naar verre en afgelegen gebieden. 
Het ging erom het evangelie te verkondigen tot aan de uiteinden der wereld. Dat hebben de 
maristen dan ook gedaan. Zij trokken naar de andere kant van de wereld, naar de meest 
afgelegen eilanden ter wereld tenminste gezien vanuit een Europees perspectief. Voor vele 
Nederlandse maristen waren dat de eilanden in de Stille Zuidzee en dan met name de 
Salomonseilanden. 
Een Heilige Kruistocht? De naam roept associaties op aan de kruistochten in de 
middeleeuwen. Troepen onder aanvoering van Godfried van Bouillon trokken erop uit om 
het heilig land te veroveren en om het christendom er te laten zegevieren.     
Dat onze missionarissen met het zwaard het evangelie hebben verkondigd aan de bevolking 
van de eilanden kan ik me moeilijk voorstellen. Van pater Chanel wordt verteld dat hij 
veeleer een beminnelijk mens was in de ogen van de inheemse bevolking.  Dat het tijdschrift 
wel deze naam draagt weerspiegelt ongetwijfeld de mentaliteit van het missionaire elan in 
Nederland van die periode. 
Als er nu in onze tijd gesproken wordt van een missionaire kerk, een missionaire parochie 
dan gaat het al lang niet meer over uitzending van missionarissen naar verre streken. De 
missie van de kerk is niet langer voorbehouden voor bepaalde landen en verre streken. De 
missie van de kerk begint in eigen huis, het evangelie in eigen huis beleven, voorleven en 
delen met ieder die er ontvankelijk is. De bekering van de wereld begint bij je zelf en 
misschien werkt het door in je omgeving.    
 
Ton Bun s.m. 
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Eindelijk was het zover: provinciaal kapittel 2022. 
 
Ons kapittel zou eerst bijeenkomen in januari 2021, toen in juli 2021, toen in januari 2022 en 
tenslotte kon ik op 6 juni naar Rome afreizen. Jammer dat Jan ter Braak vanwege zijn 
operatie verstek moest laten gaan. De commissie die het kapittel had voorbereid, had als 
leidmotief gekozen: werken aan een nieuwe kerk. Onze stichter heeft immers gezegd dat 
onze Sociëteit een nieuwe kerk moest beginnen. Maar in de eerste week van het kapittel 
mikten we nog niet zo hoog. Het ging toen vooral over ons eigen geloof. Iedereen is immers 
een stukje van de kerk. In een lange aanloopfase werden allerlei werkvormen op ons 
losgelaten: tekeningen, viskomgesprekken, associatiekaarten, twee-maal-twee-is-vier -
gesprekken etc. Indachtig het beginsel van de begeleidster dat “alles begint met een open 
mind” heeft ieder daar dapper aan meegedaan. 
Het werken aan een nieuwe kerk is een uitdagend ideaal, maar hoe doe je dit met een 
vergrijzende groep? Toen we het grondige rapport over onze financiële voorzieningen onder 
ogen kregen, zagen we nog eens zwart op wit wat we allang wisten, dat niet de financiën ons 
eigenlijke probleem zijn, maar de mensen. We hebben steeds minder mensen om te doen 
wat onze stichter voor ogen stond. Eind 2020 was onze gemiddelde leeftijd in Frankrijk en in 
Nederland boven de 80 jaar en overal elders tussen de 70 en de 80.  Dit wil niet zeggen dat 
de provincie op haar lauweren rust. Op diverse plekken gaat het werk door, in de grote 
stadsparochie Francesca Cabrini in Rome, het pelgrimshuis van Sahagún (Sp), het 
schoolpastoraat in Toulon (Fr), het “maison d’accueil” La Neylière (Fr), de innercity-parochie 
N.D. de France in Londen, en verder o.a.  in Dublin (Ierl),  Passau (Dld) en Strømmen (Nw).  
Het werk gaat door, maar hoe lang houden we dit vol? We moeten, zei het kapittel, niet ten 
koste van alles willen doorgaan met wat we nu doen  - we zouden het ook niet kunnen -, 
maar keuzes maken en verantwoordelijkheden overdragen aan leken.  
Het kapittel besefte trouwens dat ook medebroeders die niet langer actief zijn, maar bidden, 
elkaar bijstaan en aandacht hebben voor mensen in hun omgeving, de kerk opbouwen.  Het 
kapittel onderstreepte daarom dat een communiteit meer is dan een springplank voor het 
werk. “Communiteit is zelf missie.”, zei het kapittel. Dat is gauw gezegd, “maar tussen droom 
en werkelijkheid staan praktische bezwaren”.  Een communiteit heeft iemand nodig die de 
leiding heeft, iemand die kijkt waar problemen zijn en die zoveel mogelijk iedereen betrekt 
bij het zoeken naar oplossingen. Dat is dus de taak van een overste. Maar soms is het 
moeilijk een overste te vinden. Het kapittel besloot dat naast de overste een leek (m/v) als 
“huismanager” kan worden aangesteld, en dat zo nodig een medebroeder elders formeel 
overste kan zijn. Ook voor andere taken zal vaker een beroep op leken worden gedaan.  
De landelijke administrator b.v. kan in de toekomst ook een leek zijn. Er komt overigens een 
centraal “servicecentrum”, dat de landelijke administrator kan ondersteunen, waar dit 
gewenst is. 
In sommige landen blijkt onvoldoende contact te zijn tussen de mensen die verantwoordelijk 
zijn voor het materiële welzijn (de administrator en zijn raad) en de mensen die 
verantwoordelijk zijn voor het geestelijk welzijn (met name de huisoversten). Als het aan het 
kapittel ligt, komt er in elk land naast de bestaande beheersraad een “raad van overleg”, 
waarin zowel de huisoversten als de administrator vertegenwoordigd zijn.  
De netwerken van maristenscholen in Frankrijk (“Maristes en Éducation”), en in Ierland 
(“Marist Education Authority”) werden op het kapittel geëvalueerd. Religieuzen zeggen 
gemakkelijk dat ze hun educatieve werk aan leken overdragen. Maar die overdracht gaat 
niet vanzelf. Besturen en docenten van de scholen dringen aan op nader overleg. Dit wordt 
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in de komende jaren een belangrijk punt van aandacht voor het bestuur en de commissie 
voor educatie. In ieder geval komt er vóór het volgende algemene kapittel van 2025 een 
Europese conferentie over educatie.   
Uit de slotdocumenten, die nog door de algemene overste moeten worden goedgekeurd, zal 
blijken dat er weinig tijd was voor andere belangrijke onderwerpen, zoals 
roepingenpastoraat, missionaire parochie en sociaal engagement.  Het gesprek over 
lekenmaristen ging vooral over medewerk(st)ers in scholen, administratie en huishouding 
die interesse tonen voor de spiritualiteit van de maristen. Het kapittel stelde voor om het 
andere jaar een Europese retraite te organiseren voor paters en lekenmaristen samen. 
De sfeer op dit kapittel was broederlijk en positief.  In die zin denk ik aan de hete Romeinse 
junidagen met plezier terug. Het was allemaal niet glorieus en spectaculair, maar wel eerlijk 
en echt.  Martin McAnaney, onze scheidende provinciaal, had het in zijn inspirerende 
rapport over de weduwe van Sarepta (Sarefat in de nieuwere vertalingen van I Kon 17), die 
het weinige aan meel en olie dat ze nog in huis had, aan de profeet gaf zodat er een wonder 
kon gebeuren. Het klopt, ook onze provincie heeft steeds minder meel in de pot en steeds 
minder olie in de kruik. Maar, zo concludeerde Martin, als we geven wat we hebben, kan er 
nog van alles gebeuren.  
 
Jan Hulshof 
 
 

bezinningsweekend maristen op 11-12-13 maart in de Sint Willibrordsabdij te 
Slangenburg-Doetinchem 
 
Een kleine twintig maristen (paters, fraters, leken) waren dit jaar in het tweede weekend van 
de vastenperiode te gast in de Sint Willibrordsabdij voor een bezinningsweekend. Omdat 
deze bezinningsdagen normaal altijd het eerste weekend na aswoensdag plaats vonden, was 
iemand van ons al een weekend eerder naar de Slangenburg getogen. Helaas. Beter naar de 
datums kijken. 
Het was weer een opnieuw ontmoeten van elkaar na de lange periode van afwezigheid 
vanwege de coronapandemie. Nu waren nog de overbekende basisregels van toepassing en 
daarmee konden wij goed leven. 
Na de installatie op de ons toegewezen kamers en het gezellig koffie drinken met elkaar was 
het pater Ton Bun die ons namens de organisatie van dit weekend hartelijk welkom heette 
en in het kort het programma doornam. 
Centraal stond het (facultatief) deelnemen aan de zes dagelijkse gebedsmomenten van de 
monniken. Het luiden van de abdijklok herinnerde ons hier telkens weer aan.  
Na het laatste gebedsmoment van de dag in de abdijkerk was het een gezellig samenzijn tot 
…… waarin we ook genoten hebben van een hapje en drankje waarvoor pater Ad 
Blommerde goed had gezorgd. Dank je wel Ad. 
Ons eerste bezinningsmoment op de vrijdag was een inleiding over het onderwerp 
“Dankbaar leven, een spirituele weg “. M.b.v. PowerPointpresentatie werd dit onderwerp 
overzichtelijk weergegeven. Dankbaar leven is een levenshouding die je moet oefenen. 
Benedictijner broeder David Steindl-Rast had er een levenstaak van gemaakt. Iedere dag een 
basisoefening in dankbaarheid proberen zou al genoeg zijn om ons leven en de wereld om 
ons heen positief te beïnvloeden.  Een goed hulpmiddel daarbij het “stop-kijk-ga/handel”.  
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Even een pas op de plaats en vertraag je 
tempo; kijk naar wat het leven je aanbiedt 
en word je bewust van je omgeving; Laat 
gevoelens van dankbaarheid overstromen 
en zet zelf een golfje van dankbaarheid in 
beweging.  
Als dit een levenshouding wordt, de geest 
van waaruit je wilt leven, wordt het een 
spirituele weg, die je echt levend maakt. En 
dit alles kun je oefenen. Dat hebben wij ook 
gedaan en verrassend waren de 
uitkomsten. 

Op zaterdag heeft benedictijner broeder Johan te Velde in drie gespreksmomenten met ons 
gesproken over: Veertig dagen vasten. 
’s Morgens aan de hand van getal 40 in de bijbel: 

• Noach in de ark, veertig dagen en nachten regen. Het oude is weg. 

• Het exodus verhaal: Mozes bleef 40 dagen op de berg, is op retraite bij God. Veertig 
jaar in de woestijn, een heel leven, een heilige tocht in de woestijn. Een nieuwe 
generatie mag het beloofde land in. 

• Het Ninivé-verhaal. 40 Dagen en Ninivé zou met de grond gelijkgemaakt worden. 
Mensen waren ontvankelijk voor Jona’s boodschap. Na 40 dagen (een hele tijd) 
konden de mensen een nieuw leven beginnen. 

• Jezus ook naar de woestijn, beproevingen, Jezus weerstaat alle “oplossingen” van de 
duivel.  

En nog veel meer voorbeelden uit de bijbel met de betekenis van het getal 40 en wat het 
teweeg heeft gebracht. 
Enkele steekwoorden: 

• Veertig dagen: voorbereiding – bezinning – crisis – onderscheid maken – het oude 
loslaten – boetedoening – werken aan het nieuwe. 

• Vasten: onthouding van spijs en drank – gebed en vasten horen bij elkaar. 

• In het Jodendom: grote verzoendag. Joden betuigen spijt over hun zonden. Moslims 
hebben een vastenmaand (ramadan). 

• Vasten is een middel, niet het doel. Gerechtigheid is belangrijk. 

• Jeremia: “Al vasten ze, ik luister niet naar hun klagen.” Innerlijke trouw aan God is 
belangrijk. 

• Onttrekken aan de zorg voor anderen kan niet samen met vasten. 

• Verhaal van de tollenaar en de farizeeër. Farizeeër: God ik dank U …….. Tollenaar zei 
alleen maar: Heer wees mij zondaar genadig. 

• Jezus koppelt het met: in het verborgene. Gerechtigheid: niet voor het oog van de 
mensen. Als je vast, zet dan geen somber gezicht. Het hoeft niet gezien te worden. 
Gebed gekoppeld aan de zorg voor anderen.  

In het vroege Christusdom werd tweemaal per week gevast. Op woensdag en vrijdag. 
Benedictus: Vasten is een mooie tijd om de zuiverheid te bewaren, maakt een leegte in je 
lichaam. De relatie met God heeft de voorrang. Vasten kan een ontmoeting met God zijn. 
Vasten kan verslaving tegengaan. 
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Spirituele betekenis van vasten. 
Boete doen om iets goed te maken. 
Afweren van de demonen met 
positieve aandacht op het geestelijke. 
Voorbereiding op een feestdag. 
Ruimte maken voor God. Vasten is 
ook een keuze: niet omdat het moet. 
De vastentijd is een liturgische 
periode. Waarom vasten volgens 
antropologen: het versterkt de 
discipline; het is een zekere zuivering 
en kan een sobere levensstijl 
inhouden. Het kan een uitdrukking 
van rouw zijn. Het kan solidariteit 
met de armen inhouden. 
Veertig dagen voorbereidingstijd van de catechumenen.  
Boetedoening voor mensen die zwaar gezondigd hadden. De boetelingen mochten met 
Witte Donderdag weer meedoen. 
Voorbereiding op Pasen van alle gelovigen. 
Vastentijd was een intense periode; boetedoening en catechese. 
In de schriftlezingen van de veertigdagen tijd komen catechetische thema’s aan de orde. Ze 
zijn allemaal een voorbereiding op Pasen.  

• 1e zondag: beproeving van de duivel 

• 2e zondag: gedaanteverandering van Jezus. Het heengaan naar Jerusalem laat iets 
zien van dood naar verrijzenis. Een goddelijke bevestiging. 

• 3e zondag: Samaritaanse vrouw bij de bron. 

• 4e zondag: genezing van de blinde. 

• 5e zondag: opwekking van Lazarus. 

• 6e zondag: Palmzondag, intocht in Jerusalem en het passieverhaal van Mattheus. 
Begin van de goede week. 

De veertigdagentijd biedt kansen en kan vaste gewoontes doorbreken. Het bidden moet 
inhouden: spiritualiteit, soberheid, solidariteit. En dat is gebed, naastenliefde, diaconie. Een 
overgang van het alledaagse. Op weg zijn naar de paastijd. Een uittocht uit de slaventijd naar 
het beloofde land.  
Op zondagmorgen was Andries Govaert in ons midden. Hij gaf ons een uiteenzetting over 
zijn gedicht: Dat wij weer weten. Een gedicht voor de aswoensdag. Het is op muziek gezet 
door Rob Goorhuis. Een lied met voorzang en 
zang van de hele gemeenschap: ”Dat wij 
weer weten dat wij gemaakt zijn, genomen 
gevormd uit stof van de aarde.” 
Na een gedegen uitleg over de bedoeling van 
zijn lied hebben we het samen ingestudeerd. 
Eerst een beetje onwennig maar het ging 
steeds beter. Dit lied hebben we ook samen 
gezongen in de abdijkerk als afsluiting 
van ons weekend.  
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Het was een weekend waarin de bezinning ook afgewisseld werd met gezelligheid. Ook 
persoonlijke gesprekken werden niet uit de weg gegaan. Soms intensieve gesprekken. Zelf 
tot heel laat in de avond, ja zelfs nacht. Ook gewoon gezellige gesprekken onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
Ook de innerlijke mens werd niet vergeten. Vrijwilligers van de Slangenburg zorgden op tijd 
voor ons natje en droogje. In de veertig dagen tijd eten de monniken geen vlees. Wij volgden 
deze “ontbering”. Kan geen kwaad. 
De omgeving van de abdij in de nabijheid van de Slangenburgse bossen nodigden uit tot het 
maken van een wandeling in de natuur. Stille tijd werd ook wel gebruikt om ’s middags alles 
nog eens goed te bekijken met de binnenkant van de ogen. Ook de dagelijkse 
gebedsmomenten van de monniken waren een vast onderdeel van ons programma. Ik heb 
bewondering gekregen voor de levenswijze van de monniken met hun vaste ritme Ikzelf heb 
deze dagen als volgt beleeft: Trap op je rem. Zet je eigen “ik” een versnelling lager en je hebt 
enkele fijne dagen. 
Dank aan de organisatie van deze bezinningsdagen en aan de monniken en hun vrijwilligers 
voor hun gastvrijheid. 
 
Herman Everink 
 
 

met een vleugje spiritualiteit 

 
Het mag weer, en dus gáán we. Na de ‘corona-pauze’ nemen we ook als “Loreto-
Wandelgroep” de draad weer op en gaan we tien dagen wandelen. Deze keer in het ‘schone 
en nijvere Twente’ (zingt het Twentse volkslied).  In de derde week van september gaat het 
gebeuren. We logeren dan in het Franciscushuis te Denekamp, het mooie pas gerenoveerde 
retraitehuis van de Zusters Franciscanessen, geleid door hartelijke Indonesische zusters. Van 
daaruit maken we onze dagmarsen. Annelies Coenders is onze marsleider, ze heeft ons 
vooraf  al week voor week lekker gemaakt met de routes die we gaan lopen langs ‘de essen 
met het goudgele graan en het snel vlietend beekje dat het molenrad doet gaan’ (nog steeds 
het volkslied), en langs de Twentse Mariakapellen en landkruisen.  
Al bijna 20 jaar gaan we zo jaarlijks op pad, als ‘Loreto-Wandelgroep’: in 2004 ontstond het 
idee in de maristengemeenschap van Huize Loreto (Lievelde), samen met een hele kring van 
vrienden die zich met ons als maristen verbonden voelen. We wandelen omdat het plezierig 
is, omdat het ontspant en banden schept. Maar zeker ook omdat “lopen loutert”, aldus de 
titel van  een boekje van M. Jourdan: lopen nodigt uit om van je wandeling ook een 
‘spiritueel genot’ te maken. Wíj noemen het vanaf het begin: “wandelen met een vleugje 
spiritualiteit”. We maken er geen retraite van, geen bedevaart, maar scheppen wel ruimte 
voor de kansen die wandelen biedt om tot jezelf te komen, tot bezinning. 
Daarom logeren we bij voorkeur in een religieuze omgeving. We hebben b.v. bij maristen 
gelogeerd op verschillende plekken in Europa, of in een klooster of abdij. Een bezoek aan 
een maristengemeenschap behoorde trouwens bijna al die jaren tot het programma van de 
wandelweek.  In de loop van de tijd zijn we onze wandelweken gaan organiseren rond een 
bezinnend thema. We beginnen de dag met een meditatief moment. We geven elkaar 
tijdens een dagwandeling gedurende een zekere tijd ruimte voor reflectie in stilte,  en 
nemen ’s avonds nog even de tijd om  de ervaringen van de dag te delen.  
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Dit jaar kozen we als thema: “In tijden van verandering…”. Wat dat aan reflectie oplevert, 
kunt u zeker lezen in de volgende Schakel. 
 
Ad Blommerde   
 
 

het schetsboek van Léopold Verguet 
 
Rond het jaar 1955 vond een zekere J. Podevigne ergens in Lyon bij het oud-papier een 
schetsboek, dat hij tien jaar later aan de archivaris van de maristen in Rome gaf. Die voegde 
het bij het dossier “Léopold Verguet”. In de jaren daarna lieten ze in Rome het schetsboek af 
en toe aan geïnteresseerden zien. 
Het wat gehavende boek komt uit de nalatenschap van Léopold Verguet, priester van het 
bisdom Carcassonne, die in 1914, 97 jaar oud, in Carcassonne is overleden.  
Hij had in 1843,  kort na zijn wijding, over de missie in Oceanië gehoord en een spoedcursus 
gevolgd om marist te worden. Al een jaar later deed hij zijn professie en hij vertrok op 2 
februari 1845 met dertien andere maristen naar Oceanië. Tot die groep behoorde ook Xavier 
Montrouzier, die als botanist in de wetenschappelijke wereld bekend zou worden. Bloemen 
en planten zijn naar hem genoemd. Verguet had ook een hobby. Hij nam teken- en 
schildermateriaal en een schetsboek mee. Colin, zijn algemene overste, had hem gevraagd 
tekeningen, schetsen en aquarellen op te sturen.   
Maar op 6 maart 1848 was Verguet terug in Londen. Zijn missieavontuur was van korte duur. 
Van de veertien missionarissen waren er vier vermoord, onder wie bisschop Épalle. Die was 
op 16 december 1845 op Santa Isabel, een van de Salomoneilanden, door inlanders 
aangevallen en overleden aan zijn verwondingen. De missionarissen waren toen naar een 
ander eiland gegaan, San Cristobal, het tegenwoordige Makira.  
Verguet leefde daar van januari 1846 tot februari 1847 in het noordwesten van het eiland. 
Hij raakte geboeid door het leven van de inlanders daar, die hij de Arosi noemt. In brieven, 
tekeningen en aquarellen gaf hij precieze informatie over zijn bevindingen. Maar zijn 
gezondheid werd gesloopt door de malaria en toen er in februari 1847 een boot was die 
naar Sydney voer, nam hij afscheid van San Cristobal.  Drie van de achterblijvers,  Jacquet, 
Paget en Châtelet, zouden twee maand later op hetzelfde eiland worden gedood en 
opgegeten. Na een kort verblijf in Australië en Nieuw-Zeeland  was Verguet weer zover 
opgeknapt dat hij met bisschop Collomb, de opvolger van Épalle, weer op de boot naar het 
hete noorden vertrok, de Salomoneilanden. Toen maakte hij bij een tussenstop in Nieuw-
Caledonië de moord op broeder Blaise mee en op dat moment hield hij het voor gezien. Via 
Sydney ging hij terug naar Londen, waar hij voorjaar 1848 arriveerde. Hij zou niet meer naar 
Oceanië teruggaan.  
Hij was er trouwens intussen achter gekomen  dat hij niet voor het religieuze leven gemaakt 
was, zoals hij in een openhartige brief aan Colin schreef. Hij had vooral moeite met de 
gelofte van gehoorzaamheid. Eenmaal terug in Frankrijk verliet hij de congregatie en ging hij 
terug naar zijn oude diocees Carcassonne.  Maar hij bleef zich met de maristen verbonden 
voelen.   
In 2014, een eeuw na zijn dood, werd het materiaal uit zijn schetsboek door onze 
medebroeders Mervyn Duffy uit Nieuw-Zeeland en Alois Greiler uit Duitsland gepubliceerd. 
De uitgave bevat een historische schets en uittreksels uit de brieven en verder 
beeldmateriaal: maskers, inheemse hutten, prauwen en westerse zeilschepen, kleurrijke 
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armbanden, oorbellen, speren, 
inheemse  vogels en bloemen, 
landkaarten en portretten van 
inlanders, vooral van Maori’s, creatief 
getatoeëerd. Er staat ook een tekening 
in van de stervende bisschop Épalle. 
Daarnaast had Verguet  in een schets 
aangegeven, waar het hakmes de 
schedel van Épalle had gespleten. Hij 
voegde er een kaartje bij  van de plaats 

waar de bisschop begraven was. Met die gegevens konden de resten van Épalle later 
opgegraven en geïdentificeerd worden.  
Uit alles blijkt dat Verguet intens geïnteresseerd was in de mensen van Oceanië en hun 
cultuur, maar ook in de dieren en planten die hij aantrof. Hij was een zorgvuldig waarnemer. 
Zijn brieven zijn niet moraliserend en ze zijn vrij van het neerbuigende superioriteitsgevoel 
waarmee mensen uit het westen vaak tegen inlanders aankeken. 
Na zijn vertrek uit de Sociëteit  leefde Verguet nog 65 jaar tussen drie werelden. In zijn 
diocees kon hij niet echt meer aarden. Van de maristen had hij afscheid genomen. Naar de 
missie wilde hij niet terug. Maar de maristen en het missieavontuur van 1845-1848 kon hij 
niet vergeten. In 1872 – hij was toen 55 jaar – vroeg hij, of hij opnieuw bij de maristen kon 
intreden, maar het bestuur in Lyon vond het uiteindelijk geen goed idee.  
Oceanië bleef Verguet bezig houden. Hij werd een Oceanië-wetenschapper van formaat. In 
1854 publiceerde hij een belangrijk werk over de eerste, mislukte, missiepoging op de 
Salomoneilanden dat nog in 2012 herdrukt werd. Verguet was ook in andere opzichten een 
uniek figuur. In Frankrijk is hij ook bekend als een van de pioniers van de fotografie.   
Het schetsboek, ooit in Carcassonne gekocht, had alle wederwaardigheden overleefd en 
keerde met hem in 1848 terug naar de oude vestingstad aan de Aude. Op de achterkant 
staat een sobere notitie uit 1871: “Dit schetsboek is gehavend door het vele gebruik, maar 
het is daardoor des te waardevoller geworden. In juli 1847 was het een maand lang in 
handen van de inboorlingen  van Nieuw-Caledonië, die ons huis geplunderd hebben.” 
 
Jan Hulshof 
 
 

Rutte, word marist! 
 
Rutte werd deze zomer de langstzittende premier van ons land. 
Ik hoorde op de radio een interview met partijgenoten, nabestaanden van de MH-17 ramp 
en slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ze zwaaiden hem allemaal dezelfde lof toe: Hij heeft 
geen drempel. Hij luistert goed. Hij kan het leed inschatten dat je doormaakt.  
Het is jammer dat de interviewer zijn mensen meteen door liet praten in hun kritiek. Ook 
daarin waren ze eensgezind: het lijkt soms of je verhaal daarna ook weer vergeten wordt. Er 
wordt niets mee gedaan.  
 
Ik neem even de vrijheid ruimte te scheppen tussen de eervolle woorden en de kritische. 
Want daartussen zit een beleving: je verhaal mogen doen, je eigen woorden mogen kiezen, 
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een ervaring mogen delen die niet groter of kleiner gemaakt wordt, een luisteraar hebben 
die zich kan inleven. Dit alles gebeurt in een ruimte van ‘aandachtig aanwezig zijn’.  
Eerst maar eens gaan zitten, je eigen oordeel uitstellen; eerst maar eens de ander laten 
uitspreken, adem, ontspanning, omdat dan vanzelf een ruimte ontstaat waarin het probleem 
gedragen én wie weet opgelost kan worden, dat is een ervaring waarnaar veel mensen om 
ons heen verlangen: familie, vrienden, parochianen in de kerk, boeren, vluchtelingen én 
werknemers van Ter Apel, de 30jarige in mijn straat die bij gebrek aan woning nog altijd op 
haar studentenkamer woont. 
 
Ooit wijdden wij ons aan deze weg van ‘aandachtig aanwezig zijn’ toe onder de naam van 
Maria. Soms was die weg vanzelfsprekend,  soms twijfelden we: wat stelt het nu helemaal 
voor, dat aanwezig zijn? Wat is er nu door in beweging gezet, veranderd, opgelost? 
Diezelfde kritiek kreeg Rutte dus in het interview. De geïnterviewden wensten daarom  dat 
hij  naar Europa zou gaan, en dat er iemand zou komen die eindelijk eens wat met hun 
verhaal dééd. 
 
Ik weet het beter: Rutte, word marist! Bij ons kun je je de rest van je leven nog verder 
ontwikkelen in ‘aandachtig aanwezig zijn’ en attent worden op hoe de weg zich dan al opent, 
bestendiger en sneller dan elk eigen oordeel. Niemand zal meer zeggen ‘Er is niets gebeurd.’ 
 
Marion Korenromp  
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congregatie van de paters maristen in Rome:  www.maristsm.org  
congregatie van de fraters maristen in Rome:  www.champagnat.org   
provincie van de fraters maristen West- en    
Midden-Europa:     www.marists.eu 
Nederlandse maristen:    www.maristen.nl  
 
 
 

mailto:pjamueller@gmail.com
http://www.maristsm.org/
http://www.champagnat.org/
http://www.marists.eu/
http://www.maristen.nl/
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maristenactiviteiten en projecten 
Stichting Moria:      www.stichtingmoria.nl  
Leerhuis Westerhelling:    www.leerhuiswesterhelling.nl  
Via deze website zijn te vinden: 

• Stiltehuis 

• Huis van Aandacht 

• Een Reis naar Binnen 

• Leerjaar Spiritualiteit 

• Aandachtig op Weg 

• Rond het Haardvuur 

• Meditatieavond 
 
 
 
 

http://www.stichtingmoria.nl/
http://www.leerhuiswesterhelling.nl/

