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JAARLIJKSE BIJEENKOMST VAN
SCHOOLHOOFDEN UIT EUROPA, SENLIS,
FRANKRIJK, 31 JANUARI – 2 FEBRUARI 2019

“

Dhr. Frank Dowling, provinciaal afgevaardigde
voor educatie, schrijft: ”Sneeuw bedekte de
schilderachtige stad Senlis toen de directeuren
van de maristenscholen daar bijeenkwamen in
het Lycée St Vincent. Dit jaar waren voor het
eerst ook de 4 lagere scholen vertegenwoordigd.
De prachtige gebouwen uit de 17e eeuw
vormden een magisch decor voor de
vergadering. Het hartelijk welkom door de gemeenschap en van de directeur, Dhr.
Philippe Revello, was een compensatie voor het koude weer. De bijeenkomst bekeek
de lopende projecten en acties voor het komend jaar. Het was een productieve en
tegelijk ontspannende tijd. Lycée St Vincent viert dat de maristen 150 jaar daar
aanwezig zijn. Tijdens de receptie op het stadhuis sprak P. Martin McAnaney over de
betrokkenheid van de maristen bij Senlis en hij gaf aan de locoburgemeester een
glazen gedenkplaat. Toen we de prachtige kloostergebouwen van St Vincent verlieten,
waren we vast besloten om het maristen ethos en de daaraan verbonden spiritualiteit
in al onze scholen te handhaven.”

GEBEDSINTENTIE
– aangepast gebed van Wereld Jongeren Dagen; Barmhartige
Vader, U roept ons op om onze levens te zien als een
manier om gered te worden. Help ons om het verleden
te bekijken met dankbaarheid, het heden te accepteren
met moed en aan de toekomst te bouwen met hoop.
Geef ons de gunst een Kerk te zijn die de vreugde van
de Blijde Boodschap verkondigt vanuit een levend geloof. Amen.

OVERLEDEN
Rudolf Wenk (DE), 02.05.2019 • Pierre Vignal (FR) 16.02.2019

Om verenigd
sterker te zijn, meer
creatief te werken
en met grotere
solidariteit
te handelen
vormen
wij één provincie
over nationale
grenzen heen

GROETEN
UIT PARIJS!
We hebben nieuws
ontvangen over drie
pastorale maristen
activiteiten.
Vertegenwoordigers van
het “Marist Education
Network” kwamen bij
elkaar om terug te kijken
op het afgelopen jaar; een
groep jongeren uit
Noorwegen heeft
deelgenomen aan de
Wereld Jongeren Dagen;
leden van de
solidariteitscommissie
reisden naar het
detentiecentrum bij
Schiphol, Amsterdam.
Wij danken allen die
hebben bij gedragen aan
deze EuroInfo.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney

WERELD JONGEREN DAGEN, PANAMA,
22 – 27 JANUARI, 2019
Andreas Rupprecht (Noorwegen) schrijft: ”Ofschoon januari
niet de beste tijd is voor veel Europese studenten om hun
studies twee weken op te schorten, reisden 40 jongeren uit
Noorwegen met mij en nog enkele priesters naar de Wereld
Jongeren Dagen 2019. Na een reis van meer dan 24 uur,
kwamen we aan op onze eerste bestemming, het kleine stadje
Quepos aan de westkust van Costa Rica, waar we onze eerste
week door brachten. We woonden bij onze gastgezinnen, waren
aanwezig bij de vieringen in de parochie en ervoeren de
aanwezigheid van het geloof in het leven van alledag. We
werden geconfronteerd met hun sociale zorgen en het milieu toen we hielpen om het
strand schoon te maken en tijdens een bezoek aan een tehuis voor ouderen. We
hadden ook tijd om de prachtige natuur te bewonderen. We kwamen in Panama stad
aan na een rit van 19 uur in een bus. We werden verwelkomd in een parochie in een
buitenwijk. ‘s Morgens werd samen met deelnemers uit andere Scandinavische landen
catechese gegeven. In de namiddag namen we deel aan de gebeurtenissen in de stad,
viering met de paus en met honderdduizenden jonge mensen, vooral uit Centraal
Amerika. We gingen terug naar huis, vol met prachtige herinneringen, gesterkt in het
geloof en met nieuwe ideeën voor de toekomst.”

BEZOEK VAN DE SOLIDARITEITS COMMISSIE AAN SCHIPHOL
EN UITHOORN, NEDERLAND, 29-30 JANUARI 2019
Twee leden van de commissie, Zr. Catherine JONES (NDF, Londen) en Mr. Jean-Claude
BOIDIN (Brussel) bezochten P. Wim van BROEKHOVEN (NL). De opzet van deze
bezoeken is de mensen te steunen die betrokken zijn bij werken van solidariteit en, waar
mogelijk, netwerken te bouwen met andere maristen die hetzelfde werk doen. Zij schrijven:
”Ons bezoek aan P. Wim betrof vooral het Juridisch Detentie Centrum, een modern
gebouwencomplex vlak bij de internationale luchthaven, dat onderdak biedt aan twee soorten
inwoners: voor kortere tijd veroordeelden en asielzoekers gearresteerd op Schiphol. In
tegenstelling tot het moderne kader, blijft de mentale conditie van veroordeelden en
asielzoekers broos. Zonder hun families lijden velen onder een gevoel van geïsoleerd te zijn en
onzekerheid. Zoals P. Wim zegt, ‘pastorale zorg alleen is niet voldoende’. Geestelijke zorg kan
niet worden gescheiden van menselijke aandacht en solidariteit. P. Wim moedigt de
vluchtelingen vaak aan om wettelijke hulp te zoeken. Hij helpt hen om contact op te nemen
met hun families, vaak door hen telefoonkaarten te verstrekken. Ons bezoek liet ons duidelijk zien hoe de inwoners
van een detentie centrum er aan toe zijn en ook dat zij behoefte hebben aan ondersteuning en geestelijke zorg.
Menselijke solidariteit heeft weinig invloed op de politiek en op wettelijke procedures, maar blijft essentieel om de
waardigheid te garanderen van gevangenen en asielzoekers en hoop te houden op een betere toekomst. Zoals P. Wim
zegt, vluchtelingen willen dat men naar hen luistert en dat men ze gelooft”. Voor meer informatie ga naar:
http://bit.ly/solvisit
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