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O M VERENIGD STERKER TE ZIJN, MEER
CREATIEF TE WERKEN EN MET GROTERE
SOLIDARITEIT TE HANDELEN VORMEN WIJ
ÉÉN PROVINCIE OVER NATIONALE
GRENZEN HEEN

Euro info
GROETEN UIT PARIJS!

Solidariteit wordt in onze
maatschappij niet meer zonder meer
gezien als iets waardevols; het wordt
gezien als iets ouderwets. Discussies
over politiek raken verhit als we
praten over de gevolgen van de
Brexit. Ook in andere delen van de
wereld wordt de spanning gevoeld
tussen het focussen op eenheid en op
wat we samen delen, en wordt er
meer aandacht geschonken aan de
verschillen en aan wat ons scheidt.
Recentelijk zijn deze spanningen
duidelijk naar buiten gekomen in
politieke debatten die soms
resulteerden in polariserende
perspectieven voor de toekomst.
De artikelen in deze EuroInfo
laten het verlangen zien van
gemeenschappelijke acties in onze
provincie die worden gewaardeerd.
Paus Franciscus heeft solidariteit
beschreven als “het gist in de
gemeenschap”, dat het leven verrijkt
van hen die solidariteit beoefenen en
tegelijkertijd als impuls om de
gemeenschapszin te bevorderen.
Als maristen herkennen wij ons in de
uitnodiging tot solidariteit en in de
roep om “een netwerk van
communicatie en solidariteit te
ontwikkelen om zo de eenheid te
bevorderen met het oog op die ene
zending. Tegelijk weten zij de rijkdom
en de verscheidenheid die voortkomen
uit het internationaal karakter naar
waarde te schatten”.
(Constituties van de SM 158)
Francisco Chauvet en Martin McAnaney

O VERLEDEN

JAARLIJKSE BIJEENKOMST VAN DE DIRECTEUREN
VAN DE EUROPESE ONDERWIJSCENTRA,
PARIJS, 30 JANUARI – 1 FEBRUARI

Dit was de 5e bijeenkomst van de hoofden van de onderwijscentra
in de provincie. Tijdens deze bijeenkomsten praten de deelnemers
over gemeenschappelijke interesses, delen nieuws en bereiden
gemeenschappelijke initiatieven voor. Drie medebroeders die actief
zijn in het onderwijs voegden zich bij de zestien schoolhoofden.
Het ‘European Marist Education Network’ werd in 2011 opgericht om
de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende scholen. De
bijeenkomst dit jaar bekeek opnieuw het doel van het netwerk en
het nut daarvan. Brengt het netwerken voordelen voor de scholen of
is het een tijdrovende taak die het leven ingewikkelder maakt? Moet
het netwerk opgebouwd worden door gezamenlijk projecten of is er
een eenvoudigere manier?
De deelnemers zagen het netwerk als een manier om beter te
begrijpen wat de eerste maristen voor ogen hadden en de
gebeurtenissen die aan pater Colin inzicht gaven in het onderwijs.
Het geeft de mogelijkheid aan de onderwijscentra gezamenlijk het
unieke maristenaspect te ontdekken.
Ze kunnen een gezamenlijke terminologie ontwikkelen die zij in hun
eigen nationale context kunnen gebruiken. De centra zijn
“kameraden” in deze maristen onderneming en door het netwerk
kunnen zij efficiënter samenwerken en gestalte geven aan wat de
maristen bezielt. Zie ook: Eng http://bit.ly/EdComEn
Fr http://bit.ly/EdComFR.

Myles Moriarty (Eng)
20.02.2020.
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B IJEENKOMST VAN L ANDELIJKE BEHEERDERS EN
E CONOMEN EN A SSISTENTEN , P ARIJS , 12–13 FEBRUARI

GEBEDSINTENTIE
VOOR DE

VASTENTIJD
Almachtige en eeuwige
God, U nodigt ons uit
binnen te gaan in deze
veertigdagentijd. U
geeft ons deze tijd om
onze geest te
vernieuwen. Help ons in
deze tijd gericht te zijn
op vrijheid,
edelmoedigheid en
ontmoeting. Maak ons
hart bereid om U te
dienen en alle mensen
die nodig hebben wat
wij bezitten. Amen

Je zou verwachten dat zo’n vergadering alleen over geld en wettelijke zaken zou gaan,
maar dat is niet alles. Financiële goederen en bezittingen zijn er om de zending
mogelijk te maken. De medebroeders en hun lekencollega’s zijn van groot belang en
zij maken het de provincie mogelijk haar zending in Europa uit te voeren, nu en in de
toekomst.
Het thema dit jaar was “NAAR 2030 – het beste scenario vinden voor samenwerking
betreffende het beheer van financiële en administratieve zaken”. De deelnemers
gaven toe dat de situatie niet dezelfde is in de verschillende landen, maar erkennen
dat zij voor dezelfde uitdagingen staan en dat, wanneer zij die gezamenlijk aanpakken,
dat hen sterker maakt en hen vertrouwen geeft. Het snel minder worden in aantallen
is iets wat we niet kunnen ontkennen.
We moeten voorzieningen treffen om ons erfgoed te beheren, volgens de plaatselijke
verordeningen maar tegelijk in het bewustzijn dat onze Sociëteit van Maria een zekere
vrijheid geniet om haar zending in Europa en in andere delen van de wereld uit te
voeren. “Er is leven tot aan de dood”. De leken die deelnamen aan deze vergadering
hadden een duidelijke boodschap: belangrijk voor de zending in de toekomst
is de leken bewust op te nemen in de maristenwereld, spiritualiteit, visie en
waarden, “de Geest van Maria”. Zij zijn niet marginaal in het leven en de zending
van de provincie en van de Sociëteit van Maria, maar zijn onmisbaar om
die uit te voeren. Voor aide-mémoire: Eng http://bit.ly/SMAB2020
Fr http://bit.ly/SMAB2020FR.

I GNATIAANSE R ETRAITE VOOR L EKENMARISTEN ,
O SLO , N OORWEGEN , 23 – 26 JANUARI
Rory Mulligan schrijft: “Dit jaar werd voor de achtste keer
een jaarlijkse retraite gehouden in het centrum van de St.
Joseph zusters in Oslo. Er waren 9 deelnemers. De retraite
werd gehouden volgens de ignatiaanse traditie: volledige
stilte, dagelijks geestelijke begeleiding en vier meditaties
van één uur. Natuurlijk zien de deelnemers dit als een
uitdaging, maar met een gouden randje! Na drie dagen
stilte was er de slotviering en het uitwisselen van
gedachten over hoe de maristenspiritualiteit weer leven
kan brengen in de plaatselijke geloofsgemeenschappen.
Ook wijzelf moeten meer geestelijk voedsel tot ons
nemen. De retraiteleiders waren weer maristen, Erik Ruud
en ikzelf die al 30 jaar deel uitmaken van het retraiteteam
van de zusters.

