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Verslag van de bijeenkomst 

 

 Opnieuw houden we u graag op de hoogte van de bijeenkomst van het 

Maristenoverleg. Door deze korte indrukken kunt u hopelijk in grote lijnen volgen 

met welke onderwerpen het Maristenoverleg bezig is. Om uw geheugen wat op 

te frissen is het wellicht goed om te herinneren dat het Maristenoverleg een 

groep is die is samengesteld vanuit de lekenmaristen, de paters en de fraters. In 

totaal zijn er zeven leden. Op dit moment is Femke Schuiling voorzitter. De 

meest in het oog springende activiteiten zijn het laten verschijnen van de 

Schakel, de jaarlijkse bezinningsdag in het eerste weekend van de Advent, het 

Maristenweekend aan het begin van de Veertigdagentijd en het uitbrengen van 

het adresboekje van Maristen adressen. 

 Tijdens het overleg wordt informatie gedeeld over gebeurtenissen en 

bijeenkomsten die plaatsgevonden hebben. Daarnaast komt het voor dat 

initiatieven door het Maristenoverleg in gang gezet worden, zoals bijvoorbeeld de 

zes geschreven portretten van Maristen die op de website www.maristen.nl en in 

de Schakel te vinden zijn. Dit keer was het afscheid van de paters Maristen van 

de Achterhoek de meest in het oog springende gebeurtenis. U leest daarover in 

dit nummer van de Schakel en het Maristenoverleg heeft besloten dat er een 

extra uitgave van de Schakel komt waar speciaal aandacht geschonken wordt 

aan dit afscheid. Dit nummer verschijnt rond Pasen. Tijdens het afscheid op 31 

januari was vooral dankbaarheid een centraal woord. 

Op 23 juli 2016 is er een grote bijeenkomst in Fourvière om te herdenken 

dat de eerste Maristen 200 jaar geleden hun belofte uitgesproken hebben. Deze 

gebeurtenis zien we als het begin van de Maristenbeweging. Vanuit Nederland 

gaat een groep Maristen deze plechtige viering bijwonen. 

Gezien de verhuizingen en het overlijden van confraters en zusters zou het 

goed zijn om het adresboekje aan te passen. Door te verwachten veranderingen 

in de komende maanden wordt er mee gewacht tot na 1 juli. Door de uitbreiding 

van activiteiten op de Westerhelling wordt een medewerker beheer en 

coördinatie aangetrokken en wordt een nieuwe stichting in het leven geroepen 

waar de activiteiten in ondergebracht worden. 

http://www.maristen.nl/

