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De Covid-epidemie sleept zich
voort in een nieuw jaar. Maar, het
nieuwe jaar is begonnen en voor
de meesten van ons betekent dit
dat we een nieuwe bladzijde in
ons leven omslaan. Een nieuw
begin staat altijd weer centraal
in de boodschap van het
Evangelie van Hoop, ongeacht
de uitdagingen waarvoor we
staan. Voor de derde keer heeft
de provincie haar provinciaal
kapittel uitgesteld, maar we gaan
door in geloof, in het vertrouwen
dat God niet ophoudt ons te
roepen en ons voorwaarts zal
leiden naar een nieuwe manier
om uitdrukking te geven
aan het Werk van Maria voor
Europa in 2022.

Hij is net klaar met het schrijven van een belangrijk werk,
"Christian Solar Symbolism and Jesus the Sun of Justice". Hij
woont in de communiteit in Hull en is momenteel de landelijke
beheerder in Engeland. Wij feliciteren Kevin met zijn verkiezing
en wensen hem alle genade toe die hij nodig heeft voor zijn
nieuwe verantwoordelijkheden.

T EKSTEN TER OVERWEGING VOOR
HET M ARISTEN J AAR VAN DE R OEPINGEN
In dit bijzondere jaar, dat in het
teken
staat
van
de
Maristenroeping, is een serie
papers samengesteld ten diensts
van bezinning. Deze maand staat
het volgende thema centraal:
de
doop
van
de
Heer,
ons eigen doopsel en onze
zendingsopdracht.
Links naar de verschillende talen:
Deutsch: https://bit.ly/mvy2de
English: https://bit.ly/mvy2eng
Español: https://bit.ly/mvy2es
Français: https://bit.ly/mvy2FR
Nederlands: https://bit.ly/mvy2nl
Italiano: https://bit.ly/mvy2it
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Francisco Chauvet
en Martin McAnaney

Kevin is geboren in Stockton-on-Tees
(1949) en opgeleid in Engeland. In 1968
deed hij zijn professsie als Marist. Hij
werkte in het middelbaar onderwijs
voordat hij voltijds aan de Maristenopleiding begon en
theologie doceerde in Ierland, België en Kameroen. Hij was
assistent-generaal in Rome (2009 - 2017).
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Tekenen van een nieuw begin
zijn te vinden in deze editie van
EuroInfo. Een confrater begint
een nieuwe zending in
Mexico als hij daar zijn
verantwoordelijkheid als
districtoverste opneemt, en een
andere confrater wordt benoemd
tot de nieuwe provinciaal voor
de Europese provincie. Als
provincie verheugen we ons met
een andere confrater die de
mijlpaal van zijn 100e verjaardag
heeft bereikt. God is met ons als
we de bladzijden van onze
levensreis omslaan!

Op vrijdag 7 januari bevestigde de
Algemeen Overste de verkiezing van
Kevin Duffy (Eng) tot Provinciaal Overste
van de Paters Maristen in Europa, met een
mandaat dat ingaat op 1 juli 2022.

MARISTEN

GROETEN UIT PARIJS!
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IN DIENST VAN DE ZENDING VAN DE SOCIËTEIT IN RUIMERE ZIN
- JOAQUÍN FERNÁNDEZ (ESP) IS BENOEMD VOOR MEXICO

GEBEDSINTENTIE

God van Liefde, u
bent met ons in elke
nieuwe situatie, in alle
veranderingen in het
leven. Nu wij met
spanning en misschien
zelfs met enige
bezorgdheid dit
nieuwe jaar ingaan,
herinneren wij ons uw
diepe medeleven en
overvloedige liefde
voor ons, en uw
aanwezigheid bij ons.
Wij danken U voor de
ervaringen die ons tot
dit moment hebben
gebracht. U hebt ons
gezegend met gaven,
talenten en
vaardigheden. Wees bij
ons als we verder gaan,
terwijl we ons met
U verheugen en elkaar
steunen. Amen.

Alejandro Muñoz (Mex) schrijft: "Op 12 december is
de Maristenprovincie van Mexico een missiedistrict
geworden, zoals het laatste provinciale kapittel aan
de Algemeen Overste had gevraagd. Deze
verandering zal de structuren verlichten en ons in
staat stellen ons meer op de zending te richten in
een context van een klein aantal leden. De
Generaal Overste heeft Joaquín Fernández
benoemd tot Overste van het nieuwe district, een
benoeming die voor ons een boodschap is van identiteit en hoop.
Joaquín kent de identiteit en de roeping van de Missie Districten in de Sociëteit heel goed, en
hij zal ons dan ook ongetwijfeld aanmoedigen om onze missionaire roeping vol te houden. Ik
verwacht dat zijn internationale inbreng rijk zal zijn en zal bijdragen tot het besef dat wij deel
uit maken van de Sociëteit van Maria als geheel. Joaquín zal ook een goede metgezel zijn op
de weg van de hoop. We zijn er vast van overtuigd dat Maria wil dat haar Werk in Mexico wordt
voortgezet en dat we, door ons Maristenleven te versterken, de toekomst met vertrouwen
tegemoet mogen gaan.
Het District begint zijn bestaan met 17 leden in 5 communiteiten, 4 confraters die buiten het
District werkzaam zijn en 5 jonge Maristen in de internationale vormingsprogramma's. Het
District is ook gezegend met een zeer betrokken groep van overwegend jonge Leken
Maristen. Joaquín kent het werk en de Maristen in Mexico heel goed. In deze context van grote
uitdagingen en kansen heten wij Joaquín van harte welkom, en wij danken zijn Provincie en
de Algemeen Overste met vreugde en dankbaarheid. Wij plaatsen zijn nieuwe missionaire
werk onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe."

BERNARD DE VERNEUIL (FR)
VIERT ZIJN 100STE VERJAARDAG, PARIJS
Op zijn eigenlijke verjaardag, zondag 28
november, was Bernard de Verneuil het
middelpunt van een kleine viering in zorgcentrum
Sainte Monique, waar hij woont. Bernard is
geboren in Saint-Etienne, Frankrijk, en heeft
gestudeerd aan het Maristencollege van
Saint-Chamond. Hij trad in het noviciaat van de
Maristen in La Neylière (1939). De oorlog bracht
hem naar Duitsland als dwangarbeider. Hij werd in 1948 tot priester gewijd en diende in
Maristencolleges, vooral als geestelijk leider in Sainte-Marie de Lyon, waar hij de beroemde
vakantiereizen naar Griekenland leidde. Na tien jaar pastoor te zijn geweest in de Franse
Parochie van Mexico Stad, diende hij in de CEFAL (Bisschoppelijke Commissie voor
Frankrijk-Latijns-Amerika).
Jean-Bernard Jolly (Fr) schrijft: "Het is moeilijk om 100 jaar in tien regels te vatten, er zijn vele
aspecten aan zijn avontuurlijk leven, zoals zijn passie voor motorfietsen die hem van de Cap
Nord naar het Hoggar gebergte brachten, of zijn solidariteit met families
op de Filippijnen, waarmee hij lange tijd banden onderhield... In de jaren
zeventig heeft hij samen met pater Emile Granger de Association Arthur
Rimbaud helpen oprichten om jonge drugsverslaafden uit de streek van
Saint-Etienne op te vangen. Hij heeft ook gediend in een bijzondere
gemeenschap in Gentilly (voorstad van Parijs) tot de sluiting ervan in
1996". Bernard wordt de derde honderdjarige in de provincie, samen met
pater Paul Fontanier (Fr) en broeder Paulus Tanghe (NL).

