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BEZOEK VAN DE MARISTUA COMMUNITEIT,
OSLO, AAN WELLS-NEXT-THE-SEA
COMMUNITEIT, VK, 8-10 FEBRUARI

“

Andreas Rupprecht (Dl/No) schrijft:
“In het begin van februari ontvluchtten
leden van de Maristua communiteit in
Strømmen de sneeuw in Noorwegen om
een beetje lente te gaan zien in Norfolk.
We zagen een deken van sneeuwvlokken
die de prachtige tuinen van de vroegere
abdij van Walsingham bedekte. Het
voornaamste doel van de weekendtrip was
de medebroeders van de communiteit van
Wells te ontmoeten. We leerden de plaats
kennen waar zij werken en wonen en waar
wij gastvrij werden ontvangen. We namen
de tijd om met hen te praten, te bidden en
te eten. We konden ook de kerken
bezichtigen waar zij assisteren. Ons
bezoek werd afgesloten met een
traditionele zondagslunch in de Black
Lion Pub in Walsingham.”

GEBEDSINTENTIE
voor eenheid onder de christenen: Wij danken U Heer,
voor de vele kleuren, culturen en gebruiken in deze wereld. In
uw liefde maak ons één ondanks onze verscheidenheid. Maak
ons bekwaam om gezamenlijk het leven aan te moedigen en
van deze wereld een vredige woonplaats te maken voor de
gehele mensheid.

OVERLEDEN Bernard Peillon (FR) 06.03.2019

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!
De lente begon met een
bezoek van twee
bijzondere mensen aan
Notre Dame de France,
Londen. Ze gaven
beschouwingen over
hedendaagse
gebeurtenissen, politiek
zowel als religieus, en
gaven stof tot nadenken
alsook reden tot hoop.
Het jaar van het
communiteitsleven krijgt
gestalte in een bezoek van
Noorwegen aan
Engeland. De
bijeenkomst van
landelijke beheerders en
economen heeft
bijgedragen aan meer
solidariteit in de
provincie. We danken hen
die een bijdrage hebben
geleverd aan deze
EuroInfo.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney

BIJEENKOMST VAN LANDELIJKE
BEHEERDERS EN ECONOMEN,
PARIJS, 13-14 FEBRUARI
Jimmy McElroy, provinciaal econoom, schrijft: ”Het doel van deze jaarlijkse
bijeenkomst is saamhorigheid te scheppen tussen de nationale groepen en
wederzijdse rekenschap aan te moedigen in de Europese provincie. Om dat te
bereiken vergaderen de nationale en provinciale beheerders met hun
lekenmedewerkers om te praten over de financiële situatie in hun landen alsook
over de financiële situatie in het algemeen. Als provinciaal econoom was ik dit jaar
voor het eerst daarbij aanwezig alsook Bertrand La Clavière, onze nieuwe
Europese financieel en administratief beheerder. Bertrand heeft de
geharmoniseerde rekeningen van de Europese provincie bekeken om te zien hoe
wij het beste onze activiteiten kunnen beheren. Hij gaf een eerste analyse van
onze financiële situatie. Hij berichtte dat de nationale financiën goed worden
beheerd en dat was bemoedigend om te horen. John Harhager, algemeen
econoom van de Sociëteit van Maria, was ook aanwezig en hij gaf een overzicht
over de financiële situatie van de Sociëteit. Hij benadrukte dat het belangrijk is
om financiële protocollen te hebben om onze financiën te kunnen beschermen als
ook de mensen die daar mee van doen hebben.”

B IJZONDERE BEZOEKERS IN N OTRE D AME DE F RANCE ,
L ONDEN , 5 EN 10 MAART
Hubert BonnetEymard (Fr) schrijft:
“Aan het begin van
de lente hadden we
het genoegen om
twee zeer speciale
g a s t e n
t e
verwelkomen. P.
Timothy Radcliffe
OP (5 maart) gaf
een conferentie over
“Christenen in de Moslim wereld: tekenen van hoop”.
Met veel enthousiasme en humor gaf P. Timothy zijn
steun aan “FACE” (Fellowship and Aid tot he
Christians of the East), een organisatie die onlangs in
Engeland is ontstaan, een zuster organisatie van
“l’Oeuvre d’Orient”, die in 1856 in Frankrijk was
opgericht. Vanuit zijn ervaring opgedaan tijdens zijn vele
visitaties – in Irak, Iran, Libanon, Syrie, Algerije –
benadrukte hij hoe belangrijk dialoog, muziek en studie
zijn. Heel tactisch pleitte hij om te ’blijven’, voor zover
dat mogelijk is. Hij verwees hiermee naar enerzijds de
situaties waarin mensen gedwongen worden hun land te
verlaten, en anderzijds, naar de christenen in het westen
die er over denken de Kerk te verlaten.
Een paar dagen later (zondag, 10 maart) bracht de
aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, ons een
bezoek. Op 18 februari 1970 was de kerk van Notre
Dame de France de plaats waar de historische

ontmoeting plaats vond tussen kardinaal Marty,
aartsbisschop van Parijs en Voorzitter van de Franse
Bisschoppenconferentie en Dr. Ramsey, aartsbisschop
van Canterbury en Leider van de Anglicaanse kerk.
Aartsbisschop Welby, tijdens de Hoogmis op zondag,
spoorde ons aan om voor de eenheid onder christenen
te bidden. Uitgaande van de lezingen van de eerste
zondag van de veertigdagentijd (Dt 26, 4-10, Lk 4, 1-13)
hield hij een overweging over identiteit, identiteit van
volken en naties, alsook de persoonlijke identiteit. Hij
hield een pleidooi voor een identiteit die open staat voor
‘anders zijn’, liever dan een identiteit die door angst
wordt gevoed en die in de verleiding komt zichzelf op te
sluiten. (Zijn preek in het Frans www.bit.ly/abjwFRE en
in het Engels www.bit.ly/abjwENG). De twee sprekers
verwezen naar actuele politieke en religieuze
gebeurtenissen en gaven ons, door wat ze zeiden, weer
hoop.
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