ECHO’S VAN HET LEVEN VAN
DE EUROPESE PROVINCIE

BIJEENKOMST VAN LEKENMARISTEN UIT EUROPA,
AN GRIANÁN, IERLAND, 28 JULI – 2 AUGUSTUS

Editie 132 • Augustus 2019

“

Alexandra Yannicopoulos-Boulet schrijft: “Het is niet te
geloven! Bijna geen regen en veel zonneschijn vijf
dagen lang in Ierland! De ongeveer 90 deelnemers
kunnen dit bevestigen. We kwamen bijeen in een klein
dorp, Termonfeckin, 60 kilometers ten noorden van
Dublin, in de richting van Dundalk. Wij danken de
organisatrices uit Ierland voor hun grenzeloze inzet en
hun enthousiasme. Maria heeft hun gebeden meer dan
verhoord. De sfeer van de bijeenkomst werd getekend
door het gevoel gezegend te zijn, vreugde en het besef
tot een familie te behoren over de hele wereld. De
bijeenkomst was afhankelijk van vertaling die door
enkele deelnemers werd uitgevoerd. Zowel leken als
religieuzen, soms vermoeid na jaren van pastoraal werk
en bezorgd over de toekomst, werd nieuw leven
ingeblazen door de hoop die de jonge scheuten uit de
Stille Zuidzee, de Filippijnen en Latijns Amerika
uitstraalden. Wij werden voortdurend geïnspireerd, in
hart en geest, door de dagelijkse gebeden en
eucharistievieringen, door de gesprekken aan tafel en de
busreisjes en in het bijzonder door de inleidingen die
werden gegeven. Ooit nagedacht over wat de “nieuwe
kosmologie” kan bijdragen aan ons geloof en onze stijl
van leven? (bijdrage van Niamh Brennan) De band
tussen “Laudato Si”en het Magnificat? (Mary O’Coonor
en Ian Neylon). De bijdrage die de lekenmaristen leveren
aan het gemeenschappelijk goed in onze huidige
moeilijke wereld, voor de kerk zowel als voor de
maatschappij? Maureen Meatcher). En tot slot hoe
belangrijk
voor lekenmaristen organisatie,
betrokkenheid en zending zijn? (P. John Larsen). Fundamenten leggen voor de
toekomst is een grote uitdaging en vraagt nogal wat werk.” (volledige tekst in het Frans
en Engels http://bit.ly/EUmaristlay)

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 PARIS!
In deze maand vonden
twee bijeenkomsten
van lekenmaristen
plaats, die beiden van
belang waren voor de
provincie. Natuurlijk
moet men zich in deze
tijd van het jaar
ontspannen. Uit
Nederland wordt hier
een goed voorbeeld
van gegeven. Hartelijk
dank voor uw
bijdragen deze maand.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney

BIJEENKOMST VAN DE INTERNATIONALE COÖRDINATIE
GROEP VAN LEKENMARISTEN, DUBLIN, 2-4 AUGUSTUS
Michael Marquet schrijft: “Na de bijeenkomst van
lekenmaristen uit Europa die in Dublin werd gehouden,
kwamen ook de vertegenwoordigers van de internationale
coördinatie groep van lekenmaristen bijeen. Het doel van dit
treffen was elkaar beter te leren kennen, ervaringen
uitwisselen en te definiëren welke activiteiten de komende
jaren vruchtbaar zouden kunnen zijn. Onze uitwisselingen
werden gemarkeerd door de conferentie die pater John
Larsen, algemeen overste van de Paters Maristen, eerder had
gegeven aan de lekenmaristen uit Europa. Hij sprak over
zending, communiteit, opleiding en inzet. De verschillende
afvaardigingen reageren niet allemaal hetzelfde op deze punten en dat is normaal, maar hun betrokkenheid is even
groot. Er zijn grote verschillen: cultuur, taal, de afstand tussen de communiteiten, de beschikbaarheid van
maristen om groepen te begeleiden enz. Wij moeten bewust zijn van: (1) de noodzakelijkheid dat elke provincie
spoedig werk maakt van vorming, (2) daarmee verbonden is de behoefte aan een formele verbintenis
uitgesproken in een vastgelegd kader, (3) goede communicatie heeft nieuwe technologieën nodig, vertaling enz.
en (4) het gebruik van een Directorium, een aantal richtlijnen betreffende de samenwerking tussen maristen,
religieuzen en leken. Pater Larsen heeft ons aangemoedigd een partnerschap op te bouwen betreffende
missieprojecten, vooral voor arme mensen, en om religieuze roepingen te bevorderen onder studenten, net
gepensioneerden en andere groepen. Een dergelijke bijeenkomst is gepland binnen de komende drie
jaar.” (volledige tekst in het Frans en Engels http://bit.ly/WMLCdublin)

WANDELTOCHT, GERLEVE, DUITSLAND, 15-25 JUNI
Jan Hulshof schrijft: ”In juni ging de Loreto
wandelgroep voor de 15e keer op stap! De groep is
genoemd naar Huize Loreto, het vroegere
scholasticaat en gastenhuis van de paters maristen
in Nederland. Ieder jaar plant de groep de
wandelingen vanaf een plaats met een geestelijke
achtergrond. We hebben in de loop van de jaren
gastvrijheid genoten bij de maristen in La Neylière,
Stabekk, Dundalk, Walsingham, León, Habay la
Vieille (een huis van de fraters maristen in
Wallonië), Passau, Dessau en Meppen. Bovendien
hebben we verbleven bij de Passionisten
(Minsteracres, Northumberland), en de
Benedictijnen in
Niederalteich (Beieren),
Huysburg (SaksenAnhalt) en Gerleve
(Westfalen). Dit jaar
was onze groep voor de
2e keer te gast in de
abdij van Gerleve.
We volgden de
voetstappen van de H. Ludger, missionaris
in Friesland, Saksen en de eerste
bisschop van Münster. Hij stierf
in 809 in Billerbeck, nabij Gerleve.

GEBETSINTENTIE
Hemelse Vader, wij danken U dat
U ons hebt geroepen leerlingen
te zijn van uw Zoon zoals Maria.
Dat we altijd dankbaar mogen
zijn voor deze gave en dat u ons
roept tot heiligheid. We zijn ons
bewust dat met uw gaven van
vreugde en verwondering ook
een opdracht wordt gegeven tot
zending. Zend uw Geest in ons
dat we één mogen zijn en zo een
zichtbaar teken mogen worden
van uw koninkrijk op aarde.
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