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van de redactie 

 
Beste lezer, 
 
Met enige vertraging leest u dan nu toch nummer 240 van De Schakel. Mijn late vakantie is 
er debet aan, dat het nummer niet op 1 september, zoals u gewoon bent, beschikbaar is. 
Vanaf de kansel is het woord vakantie nog wel eens aanleiding om deze periode in verband 
te brengen met “Vacare Deo.” Ik denk dan steeds: “En de overige tijd van het jaar dan?” 
Ook in deze Schakel staan we stil bij het leven van één van ons: frater Victor. Hij heeft de 
eeuwige vrede bereikt: R.I.P. Ik wens allen voor wie hij veel heeft betekend, sterkte, nu zij 
zonder hem verder gaan. 
Verder leest u over allerlei gebeurtenissen die binnen onze gemeenschap van Maria van 
betekenis zijn. 
De volgende Schakel verschijnt op of rond 2 december; de deadline voor de kopij zou ik 
graag op maandag 18 november willen stellen. 
 
Groet, vrede en alle goeds, 
Peter Müller 
 
 

in levende en dankbare herinnering aan 
frater Victor Vermeersch 

Lucien Victor Henri 
geboren op 15 maart 1928 te Tielt (B) 
gestorven op 21 juli 2019 te Nijmegen 

 
Op zeer jeugdige leeftijd ging Lucien naar het juvenaat van de fraters maristen in Pittem. De 
invloed die priesters van het bisdom op Lucien uitoefenden om naar het college te gaan had 
geen resultaat geboekt. Hij koos voor de fraters. 
Lucien was de oudste uit een gezin van vier jongens. 



In de tijd dat Lucien op het juvenaat was, ging hij nogal eens op de 
vrije zaterdagmiddag naar huis in Tielt. Uit zijn verhalen weten we, 
dat het voor hem kostbare momenten waren om even bij zijn 
ouders te zijn. 
Bij de intrede in het noviciaat kreeg hij de namen Victor-
Berchmans. Na zijn noviciaat in 1944 moest Victor nog wachten 
totdat hij zestien jaar werd om de eerste geloften af te leggen. Op 

15 augustus aanstaande zouden we met hem zijn jubileum van 75 frater marist vieren. 
Victor heeft in België zijn onderwijzersakte gehaald en toen hem gevraagd werd om naar 
Nederland te gaan, heeft hij bij de Fraters van Utrecht in Zeist in 1949 zijn Nederlands 
diploma behaald. Hij vertelde dat hij in de bus waarmee hij van het Fraterhuis naar de stage- 
school ging, goed luisterde naar scholieren om het Nederlands accent onder de knie te 
krijgen. Dat is hem glansrijk gelukt, zoals Victor voor alles glansrijk slaagde. 
Samen met andere jonge Vlaamse fraters heeft hij aan het begin gestaan van de stichting 
van de communiteiten van de fraters in Nederland. Een jaar nadat de eerste fraters in 
Nijmegen kwamen, heeft hij de stichting van de Westerhelling van nabij meegemaakt. 
Behalve in Nijmegen, heeft Victor lesgegeven aan de Mavo in Azelo. 
Tijdens zijn verblijf in Azelo heeft hij de filmacademie gevolgd. Films heeft hij nooit gemaakt. 
Hij heeft veel filmcursussen gegeven en een heel aantal filmrecensies geschreven voor de 
Twentse Courant. 
Begin jaren zeventig was Victor, nadat zijn goede vriend frater Bertrand verongelukt was, 
tijdelijk bestuurder van de Provincie. In de jaren daarop volgend heeft hij de materiële 
belangen van de Provincie behartigd. 
Terug in Nederland heeft Victor tijdens de laatste jaren van Azelo veel secretarieel werk 
verricht. Dat was van onschatbare waarde. 
Samen met confraters is hij stichter geweest van de communiteit van Neede. Na het 
overlijden van frater André, een goede jaargenoot, kwam Victor in 2010 terug in Nijmegen. 
De eerste jaren van zijn verblijf konden we opnieuw genieten van zijn vele kwaliteiten. Zo 
was hij vele jaren eindredacteur van De Schakel, tot en met nummer 233, december 2017. 
Victor was begenadigd met heel veel talenten. Hij heeft ze allemaal benut en meer dan dat. 
De opvang van vluchtelingen in Neede was een bijzondere tijd voor hem. Royaal stelde hij 
het huis beschikbaar. Tamara en haar familie zijn goede vrienden geworden en gebleven. Tot 
het laatst hebben ze hun dankbaarheid voor alles wat Victor voor hen gedaan heeft, geuit 
door veel voor hem te zorgen. 
In januari 2018 kwam Victor naar Catharinahof. Hij wist dat hij zorg nodig zou gaan hebben 
en afhankelijk van anderen zou worden. Zijn onafhankelijkheid inleveren is wellicht de 
zwaarste opgave in zijn leven geweest. Zijn vrije geest kon de afhankelijkheid maar moeilijk 
accepteren. 
We blijven ons Victor herinneren als een man die op een bijzondere manier een stempel 
gedrukt heeft op onze maristengemeenschap in Nederland. 
De familie Vermeersch en de fraters Maristen danken u hartelijk voor uw meeleven. 
 
Jacques Scholte 
  



nieuws van de paters 
 
boekpresentatie 
Zaterdag 9 november a.s. zal het boekje van Jan Snijders, "Geen zee te hoog. Avonturen van 
de eerste Maristen in Oceanië” gepresenteerd worden in de abdij van Berne. Het boek is 
een verzameling van eerder in de Schakel verschenen artikelen, en wordt uitgegeven door 
Valkhof Pers, Nijmegen.  
De presentatie heeft een feestelijk karakter en is ook bedoeld als dankbetuiging aan allen die 
zich de afgelopen jaren met hart en ziel hebben ingezet voor onze missionarissen in Oceanië. 
Familie, vrienden, weldoeners en bekenden zijn dan ook van harte welkom. Het gebeuren is 
tevens de afronding van het werk van de missieprocurator en van de Ondersteuningsgroep 
Missie. 
Voor meer informatie: zie het volgende artikel in deze Schakel. 
 
Noorwegen 
Op 1 mei vierden de maristen in Noorwegen meerdere jubilea. Jo Neve en Rory Mulligan 
vierden dat ze 50 jaren in Noorwegen zijn, Jo bovendien zijn 60-jarig professiefeest en Rory 
zijn 80e verjaardag. Erik Ruud was 30 jaar priester, Andreas Rupprecht 30 jaar marist. Alles 
werd gevierd in één groot feest op 1 mei jl. Na een sfeervolle eucharistieviering in de St. 
Gudmund Kerk in Jessheim was er een voortreffelijk buffet met veel gasten. Tonny 
Verbraeken en Ad Blommerde waren erbij.  
 
muziek van Piet van der Aart. 
Op 17 mei jl. werd in de basiliek van Hulst door het dameskoor een Meditatieve Zangavond 
gehouden met als thema ‘Maria is jouw naam’. Tijdens de sfeervolle en inhoudelijk mooie 
viering werd als eerbetoon aan de paters een tekst voorgelezen die onze mariale 
spiritualiteit beschreef en ondersteund werd door muziek van Piet van der Aart z.g.  
 
La Neylière 
Zaterdag 25 mei hadden de drie verenigingen die La Neylière dragen,  achtereenvolgens 
ieder een openbare vergadering. ‘La Neylière Avenir’ zorgt voor juridische zaken, financiën 
en personeel. ‘Les Amis de La Neylière’ gaat over de programmering van de activiteiten en 
de ‘Groupe d’Animation du Musée de l’Océanie’ beheert het museum van Oceanië. La 
Neylière blijkt in staat veel deskundige en enthousiaste vrijwilligers aan te trekken. 
Van zondag 21 juli tot zaterdag 27 juli waren 28 paters in La Neylière voor de jaarlijkse 
retraite van de Europese provincie. Onder hen drie Nederlanders: Jan Hulshof, lid van de 
communiteit van La Neylière, Jo Neve uit Noorwegen, en Ad Blommerde. De retraite werd 
geleid door onze Nieuw-Zeelandse medebroeder Justin Taylor die jarenlang heeft gewerkt te 
aan de vorig jaar verschenen biografie van Jean-Claude Colin.  
Op maandag 29 juli was Jan Hulshof in An Grianán (Ierland) voor de vierjaarlijkse 
bijeenkomst van Europese lekenmaristen. Vanuit Nederland namen Myriam de Beer en 
Truus Bruinenberg deel. Vanaf augustus is P. Antonio Airò uit Italië Jan opgevolgd als 
contactpersoon tussen provincie en lekenmaristen. 
Op 7 augustus waren ongeveer 50 nakomelingen van de familie Colin, afstammelingen van 
Jean-Claude Colins oudste zus Claudine (1776) of van zijn jongste broer Joseph (1793), bijeen 
in La Neylière. Ze bezochten het graf van P. Colin en de ‘Espace Colin’, hielden zich bezig met 
de geestelijke boodschap van hun oudoom en ze verdrongen zich voor de grote stamboom 



van de familie in het trappenhuis. De hele dag was door hen zelf voorbereid, inclusief de 
mooi verzorgde eucharistieviering.  
Van 8 augustus tot 9 september bereiden zeven studenten van ons studiehuis in 
Rome,  afkomstig uit Bougainville, Brazilië, Fiji, Kameroen, Mexico, Nieuw-Zeeland en 
Senegal, zich voor op hun eeuwige professie in oktober. P. John Hannan is hun begeleider.  
Op 30 augustus arriveert P. Ray Chapman, uit Australië als vanaf 1 september nieuw lid van 
de communiteit van La Neylière. Hij is benoemd tot leider van het ‘Third Colinian Renewal 
Program’ in La Neylière, van 24 januari tot 27 juni 2020.  
 
Marianum 
Op vrijdag 12 juli jl. nam pater Ton Bun, contactpersoon voor de Marist Asia Foundation, een 
cheque van € 6.117,00 in ontvangst. Dit bedrag werd het afgelopen schooljaar opgehaald 
door leerlingen en docenten van Marianum  en gaat naar een school in Ranong (Thailand) 
verbonden aan de Marist Asia Foundation. De leerlingenraad van het Marianum 
overhandigde de cheque. Meer nieuws hierover in deze Schakel. 
 
feestelijkheden 
Op 12 september waren Wilfried Brand (Hulst) en Jo Neve (Noorwegen) 60 jaar geprofest. 
Op 27 september a.s. is Cor Hooijmaijers (Engeland) 60 jaar priester. 
Op 19 augustus vierde Siebo Leppen (Hulst) zijn 92e verjaardag. 
 
nieuws uit de Bovenzaal, Enschede 
De behoefte aan zorg voor bisschop Henk Kronenberg is in de maand augustus sterk 
toegenomen, de mobiliteit werd steeds moeizamer, ook vanwege veel pijn in de linker heup. 
Zelfstandig staan werd zwaar en steeds riskanter. Wel bracht een heupinjectie tegen de pijn 
een stuk verlichting. Op advies en met hulp van de huisarts werd daarom voorlopig voor 3 
maanden een 24-uurs zorgverblijf geregeld in Liberein Verzorgingshuis De Eschpoort, te 
Enschede, op loopafstand van de Bovenzaal.  
De communiteit hoopt dat de verzorging in De Eschpoort en de extra voorzieningen voor 
Henk een verbetering van zijn situatie betekenen. 
 
adreswijziging Henk Kronenberg. 
Postadres:  
Mgr. Henk Kronenberg s.m. 
Liberein De Eschpoort,  
Afdeling Westerflier, 4e verdieping,  kamer 81 
Postbus 5005 
7500 GA ENSCHEDE 
Bezoekadres:  
Liberein De Eschpoort, Boulevard 1945 - 505, Enschede 
Mobiel telefoonnummer en e-mailadres zijn niet gewijzigd.   
 
over de Zusters Dienaressen 
Op 7 augustus 2019 heeft bisschop Liesen van Breda, de keuze bevestigd van Zr. Callista als 
overste van de Zrs. Dienaressen Jezus Christus Priester vanaf 21 september 2019. De vorige 
overste, Zr. Margaretha zal dan de functie van vice overste vervullen. Al eerder heeft de 
bisschop de benoeming bevestigd van Ton Bun als moderator van de Zrs. Dienaressen, als 



opvolger van Jan Hulshof. Sinds 30 april 2019 maakt Ton Bun als secretaris deel uit van het 
bestuur van de zusters Dienaressen.  
Op 20 september a.s. wordt in Rivo Torto, Wijchen met een eucharistieviering om 11.00 u. 
speciaal aandacht geschonken aan de bestuurswisseling.  
 
adressenboek Maristen 2019 
Het nieuwe Adressenboek Maristen 2019 bevat twee foutjes:  

 Pagina 2: Onder Ton Bun als Gedelegeerde bij KNR en contactpersoon bij 
grensoverschrijdend gedrag. Het telefoonnummer is 024-675 9341. 

 Pagina 13: Onder Frans Trieschnigg: Het correcte  e-mailadres is: frans@trieschnigg.nl 
of f.trieschnigg@gmail.com  

 
Peter Westerman 
 
 

UITNODIGING 
Aan allen die de missie van de maristen, dichtbij en veraf, hun 

(oud)missionarissen en het volk van Oceanië een warm hart toedragen. 
 

 
 
Vele jaren lang waren de Nederlandse maristen nauw verbonden met  het volk en de kerk in 
Oceanië, als missionarissen, als thuisfront en weldoeners. Aan dit tijdperk komt een einde. 
En dus komt de vraag op: Is dit alles? Einde verhaal?  
Op 9 november a.s. organiseren de maristen een dag van bezinning, ontmoeting en gesprek 
rond het thema:  

“Missie voltooid? Nieuw Begin!” 
Op het programma: 

 lezing door Prof. Dr. Frans Wijsen, hoogleraar van het Nijmeegs Instituut voor 
Missiologie, thema:  “Missie voltooid? Nieuw begin!” 

 gesprek met een aantal familieleden en vrienden van onze missionarissen over hun 
ervaringen bij hun bezoek aan de Salomonseilanden. 

 een bijdrage van Pater Cor Rademaker sscc over de relatie van de eerste Maristen 
missionarissen in Oceanië met de Priesters van de Heilige Harten.  

 de presentatie van het boek “Geen zee te hoog”, geschreven door Pater Jan Snijders 
s.m. over het begin van de Maristen missie in Oceanië; bundeling van zijn artikelen in 
De Schakel, nu uitgegeven door Valkhof Pers Nijmegen. 

mailto:frans@trieschnigg.nl
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 muzikale omlijsting door Gonnie van Geneugten, sopraan en Pieter Loos, piano. 
 
Wanneer: zaterdag 9 november, van 10.00 tot 16.30 uur. 
Waar? In de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther 
 
Een lunch wordt aangeboden. Toegang gratis. 
Graag aanmelden vóór 3 november bij Pater Joop Reurs s.m.: joop.reurs@zeelandnet.nl, tel. 
06 10711191. 
 
 

Champagnatdag 2019 
 
Op 6 juni was de feestdag van Marcellinus Champagnat, wat dit jaar opnieuw op twee dagen 
gevierd is. Op 6 juni met een eucharistieviering en op zaterdag 8 juni een door Leerhuis 
Westerhelling georganiseerde feest- en bezinningsdag.  
Fr. Emili Turú, voormalig Algemeen Overste van de fraters maristen, liet zich uitnodigen voor 
de zaterdag, om stil te staan bij het thema “minder denken – meer liefhebben”. Het zijn 
woorden van Theresia van Avila, die Emili aanhaalde in een brief in de aanloop naar het 
200jarig bestaan van de Fraters Maristen in 2017. 
Op zaterdag 8 juni was er een bijzonder 
gemengde groep aanwezig.  Er waren jonge 
gasten, zelfs baby’s, een dertigtal deelnemers 
aan de activiteiten van het Leerhuis, en ouderen. 
Ze droegen allemaal erg bij aan een fijne sfeer. 
Kortom maristen in alle soorten en maten, 
familie en vrienden, zo'n 50 gasten in totaal.  
Het was mooi om te zien dat sommige 
deelnemers van activiteiten van de 
Westerhelling deze dag ook als een reünie 
beleefden en samen afgesproken hadden elkaar hier weer te ontmoeten en samen te 
wandelen. 

De dag bestond uit een verstillend en verdiepend 
programma. Een van de hoogtepunten was het 
zingen van een lied dat Annelieke (gastvrouw van 
het Stiltehuis) geschreven en gecomponeerd 
heeft, over Champagnat. De tekst zegt: “Hij is 
ergens begonnen en wij zijn er nog”. 
De inleiding door Emili en de ontmoeting met de 
groep was heel inspirerend. Want ja, minder 
denken en meer liefhebben klinkt wel mooi, maar 
hoezo dan…  denken is toch helemaal niet 

verkeerd? Het leverde een mooi gesprek op over niet NIET denken, maar MINDER denken; 
en over waar je denken vandaan komt. Als liefde je basis is, beïnvloedt het jouw denken. En 
over de balans in het leven; soms moet de linker hersenhelft terug in haar hok, en ruimte 
geven aan de rechter hersenhelft, zodat creativiteit, inspiratie en kunstzinnigheid ook te 
voorschijn kunnen komen. 

mailto:joop.reurs@zeelandnet.nl


In de reacties klonk door dat het uiteindelijk gaat over de uitnodiging om echt te leven: niet 
alleen echt te zijn, maar echt jouw leven te leven, niet dat van een ander, of te overleven. 
Hiervoor is zeker nodig om vanuit “meer liefhebben” te leven. Wat zou onze samenleving er 
mooi uitzien als we meer vanuit liefde ons leven inrichten. 
Emili vertelde over Elia, over Job en over Jesaja. Op een manier die zeer aansprak en dichtbij 
kwam. Een van de jongeren zei na afloop: “Nou, als dit soort dingen in de bijbel staan, dan 
wil ik die wel eens lezen.” 
Het was de dag voor Pinksteren, en rondom het Pinkstervuur hebben we de Geest van Liefde 
gevierd. We zongen nogmaals het lied over ons en Champagnat, en met een mooi 
vuurritueel hebben we ons vuurtje gevoed. 
 

 
 
Conny Stuart 
 
 

“Journeying the Marist way” – als maristen onderweg 
 
Het was voor mij de eerste keer dat ik de buitenlandse maristenfamilie heb mogen 
ontmoeten tijdens de Marist Gathering in Guardamar (Spanje). Het thema was om te 
onderzoeken wat ons het best zou ondersteunen om nog meer verantwoordelijkheid te 
nemen voor maristenspiritualiteit en missie in onze provincie: de scholen en projecten.  
Bijzonder te ervaren dat er zo’n wijde community is van mensen die de maristenspiritualiteit 
leven en willen doorgeven. En mooi om te zien dat de fraters van de provincie zich zo 
inzetten om deze spiritualiteit voort te laten leven, ook als er op een gegeven moment geen 
fraters meer zijn in de provincie. Want dat is de realiteit. Hoe mooi is het dat dit gezien 
wordt en besproken mag worden. Dat dit gegeven niet met angst wordt betreden maar 
aangegaan wordt door het ook als een kans te zien.  
Grote groepen met nieuwe mensen zijn spannend voor me. En dat was het nu ook. Maar 
tegelijkertijd voel je de verbondenheid en een sfeer van respect en openheid. Als je in het 
prachtige gebouw en in de tuin liep en je kwam iemand tegen, dan was er altijd die 
vriendelijke, open blik en glimlach die me werd geschonken. En dat raakt mijns inziens de 
kern van de maristenspiritualiteit. Elkaar in openheid écht zien en ontmoeten. Deze 
spiritualiteit echt léven. En als ik voor mezelf spreek, dan kan de waan van alledag me daar 
echt wel eens vanaf brengen. Maar door bijeenkomsten als deze, door het samen zijn, de 
gesprekken en het samen lachen en vieren word ik gevoed. Het helpt me zelf te ontdekken 
hoe ik de maristenspiritualiteit nog meer kan leven in mijn leven. Niet alleen tijdens 



activiteiten hier op de het leerhuis De Westerhelling maar zeker ook in mijn dagelijks leven. 
Vooropgestelde doelen van deze bijeenkomst waren onder andere de onderlinge relaties te 
versterken, en een verrijkende ervaring te bieden. Zo terugkijkend zijn deze doelen wat mij 
betreft op een hele organische manier behaald. Door met elkaar te zijn en het te hebben 
over wezenlijke dingen. Laten we elkaar vooral blijven voeden. Ik draag deze ervaring mee in 
mijn hart: dankbaar!  
 
Ciska Berk 
 
 

actie van het Marianum 
 
Op 12 juli liet het Marianum dit persbericht uitgaan: 
 

 
 
Marianum overhandigt goede-doelen-check aan Marist Asia Foundation 
 
Op vrijdag 12 juli jl. nam pater Ton Bun, contactpersoon voor de Marist Asia Foundation, een 
check met een bedrag van € 6.117,00 in ontvangst. Dit bedrag is het afgelopen schooljaar 
opgehaald door leerlingen en docenten van Marianum en gaat naar een school in Ranong 
(Thailand), verbonden aan de Marist Asia Foundation. 
Leerlingen en docenten hebben zich het afgelopen schooljaar op verschillende manieren 

ingezet om geld in te zamelen voor het gekozen 
doel van dit jaar: een school in Ranong. Zo 
haalden zij de afgelopen projectdagen in 
Lichtenvoorde geld op door onder meer lege 
flessen op te halen, zelfgemaakte cup cakes en 
bloemenvaasjes te verkopen, het doen van een 
‘heitje voor een karweitje’ of auto’s wassen op 
het schoolplein.  
Al eerder in het schooljaar organiseerde ook de 
locatie in Groenlo een week voor de kerstdagen 

een speciale actieweek vol leuke activiteiten georganiseerd door leerlingen en docenten.  
Marianum is trots op alle leerlingen, docenten en medewerkers die zich hebben ingezet!  

 
 
Europese retraite: instellingen resetten 
 
Van 21 juli tot 27 juli namen 28 medebroeders, onder wie Jo Neve, Ad Blommerde en ik, deel 
aan de retraite in La Neylière. Justin Taylor uit Nieuw-Zeeland was retraiteleider. Hij is 
historicus en schrijver van de biografie van P. Colin ‘Jean-Claude Colin: Reluctant Founder - 
Jean-Claude Colin: stichter tegen wil en dank’ (2018). Als leidraad  nam Justin een ander 
recent boek van hem:  ‘A Marist Reset’. ‘Resetten’ komt uit de computerwereld: je 



instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke 
standaardwaarden. Het is volgens Justin de 
hoogste tijd dat we onze instelling ‘resetten’ naar 
de oorspronkelijke waarden.  De  tijd van 
geleidelijke veranderingen is voorbij. Onze planeet 
heeft zijn klimaatproblemen en de mensen al net 
zo,  en het een heeft met het ander te maken. 
Zoals onze paus zegt: ‘De geografische woestijnen 
weerspiegelen onze  geestelijke verwoestijning’. 
Voor het eerst praten wetenschappers over het 
eind van de planeet als een reële mogelijkheid. 

Wat we meemaken is niet een zozeer een ‘tijdperk van verandering’, (‘an era of change’), 
maar een ‘verandering van tijdperk’, (‘a change of era’). Een beetje schuiven aan de knoppen 
helpt niet langer, de knop moet óm, terug naar de standaardwaarden. De stichter van de 
maristen, Jean-Claude Colin, was gevoelig voor de standaardwaarden die God mensen heeft 
meegegeven.  
Hier volgen enkele gedachten die ik tijdens de retraite heb opgetekend. 

 Wat je zegt en doet, ontleent zijn waarde aan wat je bent, en niet omgekeerd. 
Daarom zijn contemplatie en bidden, stil staan bij jezelf en jezelf open stellen voor 
God, zo belangrijk. We lopen over van woorden en activiteiten. Het lijkt soms heel 
wat, maar de vraag is of je bezig bent met de core business van  je leven.  Justin 
citeerde de brief  van paus Franciscus over roeping tot heiligheid: ‘De Heer wil dat we 
heiligen zijn en dat we het niet op een akkoordje gooien met een oppervlakkig en 
middelmatig bestaan.’ 

 Als het erop aankomt, is heiligheid niet ons werk, maar het werk van Christus in ons. 
Het is dus zaak dat we hem zijn werk laten doen.  Ook al is de spiritualiteit van 
maristen sterk mariaal gekleurd, dit neemt niet weg dat Christus voorop staat, ook bij 
Colin. Juist omdat de moeder van Jezus op een heel uitzonderlijke wijze deelt in het 
Werk van Christus, spreekt Colin van het Werk van Maria: alle kinderen van God en 
heel de schepping in één gemeenschap samenbrengen rond Christus. 

 Allemaal goed en wel, maar de wapenproductie gaat door, er zijn wereldwijd meer 
mensen op de vlucht dan ooit te voren; één procent superrijken bezit meer dan de 
helft van alle vermogen en de reddingsoperatie van de natuur verloopt veel te 
langzaam. Om moedeloos van te worden. Maar Colin keek niet alleen naar wat is, 
maar vooral naar wat zal zijn. Hij koesterde een utopie waarin Maria een cruciale rol 
speelde. Zij was de bezielende figuur achter de apostelgemeenschap van Jeruzalem, 
‘éen van hart en één van ziel’. En zij zal in de eindtijd de mensen verzamelen tot het 
ene volk van God, voorgoed ‘één van hart en één van ziel’.   

 Die utopie liet Colin niet met rust en mag ook ons niet met rust laten. Justin Taylor 
liet daarover geen misverstand bestaan: ‘Het Werk van Maria is pas af, wanneer alle 
kinderen van God aan het einde der tijden verzameld zijn in een gemeenschap, één 
van hart en één van ziel, als vervulling van Johannes 17: Dat zij allen één mogen zijn. 
Daarom valt onze missie uiteindelijk samen met die van de Kerk en van Jezus zelf. 
Wanneer ik aan die opdracht denk, heb ik er geen vrede mee wanneer mensen 
zeggen dat de tijd van onze Sociëteit voorbij is.’ 

 Maar de realiteit is weerspannig. In westerse landen zijn er steeds minder maristen 
en hun gemiddelde leeftijd stijgt. Elders  sluiten zich wel jongeren aan, maar  onze 



congregatie als geheel wordt kleiner. Is er toekomst? Aan de hand van enkele 
voorbeelden maakte Justin duidelijk dat een groep niet groot hoeft te zijn, om van 
betekenis te zijn.  Als ze maar is wat ze moet zijn. 

 De idealen van een gemeenschap mogen nog zo hooggestemd zijn, zonder concrete 
leefregels blijft het luchtfietserij. In princiep zijn we het daar wel over eens, maar  
‘the devil is in the detail’, zei Justin.  Welke  leefregels helpen ons vandaag verder? 
Volgens Justin zit hier een knop voor de ‘re-set’. 

Vanwege de extreme hitte lagen het park en de tuin rond La Neylière er tijdens de retraite 
wat verlaten bij. Maar op de laatste avond barstte een onweer los en zaterdagochtend lag 
het landschap van de Hauts du Lyonnais er als herboren bij.  Inderdaad: ‘Soms is het 
uiterlijke landschap de weerspiegeling van de ziel’. Maar die zin komt niet van Justin Taylor, 
maar van Etty Hillesum. 
 
Jan Hulshof 
 
 

lekenmaristen-bijeenkomst in Ierland,  28 juli – 2 augustus 
 
Eind juli hebben we  weer van een intensieve, gezellige en ontspannende lekenmaristen-
bijeenkomst mogen genieten, dit keer in Ierland.  
Eens in de drie/ vier jaar vindt er een samenkomst plaats en telkens wordt dit door een  
ander land georganiseerd. Het begon in 2008 in Turijn, in Italië.  In 2011 werd de 
bijeenkomst in Francheville (bij Lyon) in Frankrijk gehouden. Vier jaar geleden in Los 
Negrales  in de buurt van Madrid, in Spanje en dit jaar in Termonfeckin, net even boven 
Dublin, in Ierland.  
De ontvangst was weer hartelijk zoals altijd en men was erg blij met de komst van ons uit 
Nederland. De zondag, de dag waarop iedereen aankwam,  was er een van begroeten,  
weerzien en ontmoeten. Ook dit keer waren er meer dan honderd deelnemers, de meesten 
uit Europa maar ook uit andere delen van de wereld zoals de USA, Mexico, Australië, Nieuw-
Zeeland,  de Filipijnen en Zuid Amerika. Vanuit Nederland waren we met z’n drieën, pater 
Jan Hulshof, Myriam de Beer en Truus Bruinenberg.  
Elke ochtend was er een gezamenlijk ochtendgebed en in de namiddag of de vroege avond  
een eucharistieviering. De ochtendgebeden en de eucharistievieringen werden elke keer 
door een ander land verzorgd.  De eerste avond werd de eucharistieviering verzorgd door 
Ierland. 
 
Het programma was als volgt: 
Dag 1 en 3 bestond uit lezingen met na elke lezing mogelijkheid tot vragen stellen en  
napraten. 
1e lezing: Niamh Brennan over haar boek “Emerging Spirituality in the light of our Cosmic  
Story”; 
2e lezing:  door Mary O’Connor & Ian Neylon, “Talking Mary out of de Scripture into our 
World”; 
3e lezing:  door Maureen Meatcher, lekenmarist Engeland, “How do we live our Call as Lay  
Marists in Today’s World? 
4e lezing: door pater John Larsen, “Discerning together paths for Marist to Walk confidently 
into the future”. 



Na de lunch ontstond er een discussie over hoogtepunten uit de lezing van pater John 
Larsen.  
Vervolgens vond de algemene vergadering plaats van de European Lay Marist Committee  
met als voorzitter David Sanz de Diego uit Spanje. De afgevaardigden werden per land 
voorgesteld, voor ons land is dat Myriam de Beer. Er werden korte mededelingen gedaan en 
er werd verantwoording afgelegd door de penningmeester van de inkomsten en uitgaven. 
De vragen en antwoorden nadien waren summier. 
Dag 2 en 4 waren dagen van uitstapjes en ontspanning. De 1e dag naar Faughart naar de  
Shrine of St. Brigid, Patroness of Ireland, lunch in Carlingford met nadien vrije tijd tot de 
bussen weer vertrokken naar Dundalk.  Hier hadden we tenslotte de eucharistie  in de Holy 
Family Parish. 
De 2e dag naar Monasterboice, de restanten van een voormalig klooster uit de 5e eeuw dat in de 12e 
eeuw zijn functie verloor.  Daarna naar Dublin alwaar we een citybustour hebben gemaakt. 

Dag 5 was een dag van afscheid en afreizen. 
Na het eten ’s avonds was er gelegenheid tot een drankje in de bar waar ook gretig gebruik  

van werd gemaakt. Dat was 
altijd erg gezellig, je kon dan 
gemakkelijk en ongedwongen 
contact maken met elkaar en 
uiteraard samen zingen. Daar 
staat Ierland toch om 
bekend: zingen in de pub. 
Over de bijeenkomst zelf 
willen wij meedelen dat het 
programma rustig en 
overzichtelijk was en niet zo 
“vol” gepropt als in 
voorafgaande jaren. Wel 

vonden we het een gemis dat er te weinig gepraat/gediscussieerd is over de lekenmaristen 
in Europa zelf,  waar men zoal mee bezig is in de diverse landen; hoe men de toekomst ziet, 
want behalve in Italië, Spanje en Frankrijk kan men toch van een flinke krimp spreken. 
Dat zien we bij ons maar ook bij de Ieren en de Engelsen. Pater John Larsen heeft dan wel 
gesproken over de toekomst met lekenmaristen maar dat ging meer over het feit dat daarin 
geen structuur (wie is wel en wie is geen lekenmarist) is en hij was van mening dat het 
wenselijk is hierin een structuur aan te brengen.  
Eigenlijk is er alleen iets neergelegd en of het European Lay Marist Committee er iets mee 
doet, is de vraag. We zullen het zien en horen, misschien over 4 jaar in ?????? (daar wordt 
nog over beslist). Wij hopen er dan weer bij te zijn, want het is toch wel leuk en gezellig en je 
houdt er contacten aan over. We zijn in september uitgenodigd bij een bijeenkomst van de 
Duitse leken in Osnabrück.   
 
Truus Bruinenberg en Myriam de Beer 
 
p.s. (red.) 
motto: Her ways are ways of gentleness and all her paths are peace. May the blessings of 

Mary’s spirit be upon you. 
  



De zomervakantie is voorbij. 
 
We treffen elkaar weer op de plekken waar we leven en werken.  
Regelmatig zal de vraag 'Wat heb jij gedaan deze zomer?' klinken.  
Onze verhalen zullen gaan over vakantiehuisjes en tenten, grensverleggende avonturen en 
mislukkingen. We zullen antwoorden met 'niets', of  'we hebben er alles uitgehaald.'   
 
geen feestje  
Naar vakantieverhalen luisteren is lang niet altijd een feestje. We zijn zelden elkaars gelijken 
als we vertellen. Onbewust willen onze verhalen bewondering of medelijden wekken. 
En dit kennen we toch ook: 'Kom een keer eten, dan laat ik je de foto's zien!' 'Doen 
we'.  Kreun. Maar nu nog niet.   
 
anders 
Het kan anders. Ik las deze raadgeving in de bijbel. Ze staat in Jezus Sirach 37, 13-14.17-18: 
Geef ook acht op de raad van uw eigen hart. 
Want geen mens verdient zozeer uw vertrouwen. 
Het hart van de mens weet soms meer te vertellen 
dan zeven wachters die op de toren zitten. 
Wat als we in onze vakantieverhalen de aandacht verschuiven van 'de mensen' naar 'ons 
hart'?  Wat als we als wachters op de toren niet het terrein buiten ons afspeuren, maar juist 
alert worden op de bewegingen van ons hart?  
 
eigenlijk   
Laten we met aandacht naar elkaars verhalen luisteren. En laten we daarna vol 
belangstelling aan elkaar vragen: 'Wat heb je nu EIGENLIJK gedaan?'   
Dat ene, extra woordje maakt een wereld van verschil. We worden uitgenodigd naar de kern 
te gaan.  
Waar draaide het om in de ligstoel in de achtertuin? Wat heb ik nu echt gedaan op de fiets, 
langs de route du Soleil of vliegend naar Bali?  
We hebben vertrouwen nodig om dat te kunnen vertellen. We ontdekken dat sommige 
vakantieverhalen toch niet belangrijk zijn, ook al hebben we ze net nog breeduit gemeten. 
Maar áls we antwoorden, zijn we authentieker, dichter bij ons zelf.  
 
Jezus Sirach  vervolgt:     
Alle wijsheid wortelt in het hart en daaruit schieten vier loten op: 
goed en kwaad, leven en dood. 
Maar wat over deze dingen tenslotte beslist, is de tong. 
 
Dat ons hart op de tong mag liggen als we samen terugkijken op de zomer! 
 
Marion Korenromp 
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informatie 
 
Wilt u meer weten over de beide congregaties, ga naar:  
congregatie van de paters maristen in Rome:  www.maristsm.org  
congregatie van de fraters maristen in Rome:  www.champagnat.org   
provincie van de paters maristen Europa:   www.maristeurope.eu  
provincie van de fraters maristen West- en    
Midden-Europa:     www.marists.eu 
Nederlandse maristen:    www.maristen.nl  
 
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 
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