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GROETEN UIT ROME!
Het Pinksterfeest, waarop we
het begin van de dienst van de
Kerk aan de wereld vieren, is
aangebroken. De viering spoort
ons aan om als leerlingen
moedig te handelen,
geïnspireerd door het vuur dat in
ons is ontstoken door de Heilige
Geest. Het geloofsleven is
mogelijk dankzij de wijsheid en
kracht die door de Heilige Geest
aan de Kerk is gegeven. Dit
neemt onze aarzeling weg en
stelt de Kerk in staat om aan de
wereld de God van
onvoorwaardelijke liefde en
leven te openbaren.
Na Pinksteren houdt de
Europese Provincie eindelijk haar
Provinciaal Kapittel (7-14 juni) na
veel vertragingen als gevolg van
Covid. Het doel van een kapittel
is om het leven en de zending
van de provincie te herzien en
Gods oproep aan ons te
onderscheiden over hoe we een
Maristenbijdrage leveren aan de
zending van de kerk vandaag.
We bidden dat dezelfde Geest
alle Maristen op hun reis mag
leiden, zodat ze hun roeping
kunnen vervullen om het Werk
van Maria te verrichten.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney
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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

Euroinfo
3-DAAGSE ZOOM SESSIE TER VOORBEREIDING OP
HET EUROPEES PROVINCIAAL KAPITTEL, 27-29 MEI

Tijdens een consultatie van de afgevaardigden van
het provinciaal kapittel middels Zoom (10 – 14 januari
2022), werd het voorstel gedaan voor een bredere
consultatie van de medebroeders in de provincie en
van leken over het leven en de zending van de
Maristen. De pandemie had het kapittel beroofd van
het momentum dat was opgebouwd. Wat te doen?
Wat zijn onze opties? Kapittelafgevaardigden gaven
een duidelijk antwoord, (i) voltooi het werk van het
provinciaal kapittel zo snel mogelijk op de een of
andere manier, en (ii) betrek de confraters van de
provincie en leken bij een breder overleg middels het gebruik van Zoom.
De Pre-Kapitulaire Commissie, met de expertise van Nancy Bragard als
begeleider, bijgestaan door Fanny Monod-Mitrev, een grafische
begeleider, begon met het plannen van dit bredere overleg. Het doel van
de Zoom-sessies was om afgevaardigden, confraters en leken-Maristen
met elkaar in contact te brengen en een gesprek te voeren over het
huidige Maristen gemeenschapsleven en onze gemeenschappelijke
zending.

VRIJDAG 27 MEI

Eerste sessie : het thema van het kapittel werd in oktober 2020
geformuleerd na overleg met de leden van de provincie en de
leken-Maristen. Het luidt: “Onze stichter heeft ons Maristen uitgenodigd
om opnieuw een kerk te beginnen. Paus Franciscus nodigt ons uit om een
andere vorm van kerk te beleven. Hoe kunnen we, geworteld in onze
realiteit, na deze tijd van isolatie, de banden versterken die ons verenigen
en tekenen zijn van hoop voor de wereld?”. Na het derde uitstel en
anderhalf jaar vertraging als gevolg van de pandemie, gaf de eerste
Zoom-sessie de afgevaardigden de kans om opnieuw in contact te komen
met dit thema.
Tweede sessie : Naast de kapiutlanten konden andere confraters van de
provincie deelnemen dankzij de expertise van het team van tolken. 50
deelnemers deelden hun ideeën, gevoelens, weerstanden, hoop,
verlangens en angsten met betrekking tot het Kapittel. Deze werden
gedeeld in kleine groepen (breakout rooms) en ook in een plenaire
sessie. Deze zelfde gemengde groep van afgevaardigden en
medebroeders gaven hun antwoord op twee reeksen vragen: (i) Welke
aspecten van het Maristenleven en de zending in uw gemeenschappen
bevorderen gezondheid, groei en vreugde? En (ii) Welke aspecten van
het Maristenleven en de zending in uw gemeenschappen remmen of
beperken gezondheid, groei en vreugde?
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ZATERDAG 28 MEI

God onze Vader, houd
door de kracht van uw
Heilige Geest, Maristen
bijeen als één
gemeenschap, die
vindingrijk is in het
gebruik van onze
talenten, zodat allen
mogen groeien in hoop.
Moge de Moeder van
Barmhartigheid ons
inspireren om aandacht
te schenken aan de
meest behoeftigen en
om uw volk op te
bouwen in liefde. Amen.

Vierde sessie : bij de afgevaardigden sloten de confraters van iedere unit zich aan die de
relatie met de leken onderhouden Vertegenwoordigers van leken-Maristen,
leken-partners-in-de zending en anderen die betrokken zijn bij het Maristenproject
namen deel aan de sessie. De leken spraken over hun plaats binnen de Sociëteit van Maria
en de manieren waarop dit een bron van vreugde, vervulling en leven is, en het
tegenovergestelde, een bron van ontmoediging, frustratie, zelfs verlatenheid. Vanuit hun
ervaring met leken in het leven en de zending van de provincie hebben de confraters zich
gezamenlijk gericht op de hoofdlijnen van hun betrokkenheid.

Ⓒ Fanny Monod-Mitrev

GEBEDSINTENTIE

Derde sessie : Fanny liet haar tekeningen zien van wat ze de dag ervoor had gehoord. In
kleine groepen gingen de deelnemers verder met hun reflectie en identificeerden wat ze
van hun mede-Maristen hadden geleerd met betrekking tot de gezondheid van het
Maristenleven en de zending. Echo's van deze discussies werden gedeeld in de plenaire
groep. Een aantal van de medebroeders vertelde hoe nuttig ze de tekeningen van Fanny
vonden. Deze hielpen om de ontwikeling van de gedachten van de groep samen te vatten.

DE BLADEN VOOR

DE BEZINNING IN HET
MARISTEN JAAR
VAN DE ROEPINGEN

Voor het laatste
onderwerp, getiteld
'Ervaringen van Maristen’,
vroeg het team aan
Maristen van over de hele
wereld en uit alle takken
van de Maristenfamilie
om te vertellen over hun
roeping. Links naar de
verschillende talen:
Deutsch: bit.ly/mvy7de
English: bit.ly/mvy7EN
Español: bit.ly/mvy7ESP
Français: bit.ly/mvy7FR
Nederlands: bit.ly/mvy7NL
Italiano: bit.ly/mvy7ITA
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ZONDAG 29 MEI

Vijfde sessie: de volgende dag gave de leken een boodschap aan de afgevaardigden om
het kapittel stof tot nadenken te geven over de kwestie van de leken.. De afgevaardigden
identificeerden de impact van wat ze in de 2 sessies hadden gehoord met betrekking tot
de taak van het kapittel. Dit werd weer gevolgd door een reeks beelden van Fanny.
Zesde sessie: deze keer was het de bedoeling om de afgevaardigden de kans te geven om
als groep samen te komen om voor hen zelf de lijnen van wat was uitgewisseld samen te
brengen. Iedereen zei wat er voor hem was veranderd en hoe dit van invloed zou kunnen
zijn op het werk van het kapittel. Fanny vatte alle sessies samen door middel van haar
tekeningen die zeer gewaardeerd werden door de deelnemers.
Het Provinciaal Kapittel vindt eindelijk plaats in Rome (7 – 14 juni). Deze Zoom-sessies
hielpen de afgevaardigden om zich te concentreren op de taak van het kapittel. Deze
gebeurtenis die zo belangrijk is voor het leven en de zending van de Maristen, zal de
provincie leiden bij de uitdaging om teken van hoop te zijn.

