ECHO’S VAN HET LEVEN VAN
DE EUROPESE PROVINCIE

RAAD VAN DE PROVINCIE (RVDP),
12 – 14 FEBRUARI, PARIJS, FRANKRIJK
Zelfs vóór de Leadership
Workshop (juli, La
Neylière) was het duidelijk
dat de provincie een
bijeenkomst moest
organiseren om verder te
gaan met de resultaten van
de bijeenkomst van
plaatselijke oversten en de
nationale coördinatoren
van de plaatselijke
oversten. Besloten werd
om de RvdP in november te laten focussen op het
vervolg met als voornaamste punt de animatie van
het maristenleven en zending in de provincie. De
deelnemers aan de RvdP waren dezelfde nationale
coördinatoren en de leden van het provinciaal
bestuur. Juan Carlos Piña, algemeen assistent voor
Europa was ook aanwezig. De RvdP in april had
gesuggereerd dat meer tijd zou moeten worden
besteed aan meditatie en gebed. Iedere morgen
begon dan ook met een uur van gebed en
uitwisseling. Nadat informatie was gegeven over de
maristen in alle landen, concentreerden de
deelnemers zich op de die thema’s van de workshop
in juli: (1) wederzijdse communicatie tussen
communiteiten en nationale groepen in de provincie,
(2) de voornaamste taak van plaatselijke oversten in
ieder land, en (3) hoe de afstand te verkleinen tussen
de medebroeders en het ‘marist zijn’ in de Europese
provincie, en ook tussen de verschillende
communiteiten onderling. Er werden veel creatieve
ideeën geopperd en die zullen worden verwerkt tot
een protocol voor de toekomst. Nadat al het werk
gedaan was, genoten de deelnemers van een
welverdiende artistieke avond met het optreden van
Moz’Art, een kwartet van Poolse musici en acteurs.
Vertaling was niet nodig, kijk maar op YouTube:
(http://bit.ly/2S21Mjq).
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“

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 Raad van de Provincie
(RvdP) bracht veel
medebroeders bij elkaar
om na te denken over ons
gezamenlijk
maristenproject in Europa
-”WE”- en daaraan te
werken. Het Jaar van het
Gemeenschapsleven werd
gelanceerd op 14
november, tijdens de
Eucharistieviering die de
Raad van de Provincie
afsloot. Het speciale
Jaarboek begon zijn tocht
langs alle communiteiten
van de provincie in de
communiteit van het
provinciale huis. De
EuroInfo van december
zal meer informatie geven
over hoe ”we build the
WE” gedurende dit
speciale Jaar van de
Gemeenschap. We horen
over een bijzonder
vernieuwingsprogramma in
Manresa in Spanje en over
pastoraat in Hull dat tot
nadenken stemt. Dank aan
allen die ons informatie
hebben gestuurd.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney

EEN PERIODE VAN VERNIEUWING, MANRESA, SPANJE
Joaquín Fernández (Sp) schrijft: ”Het thema was “Als wij 65 worden, 70…”. Het is een programma dat 4
weken duurt en dat dient om plannen te maken voor de toekomst. De Jezuïeten begonnen hiermee 3 jaar
geleden en het werd dit jaar in Mexico herhaald. Dit jaar waren we met 30 mensen uit 5 landen: leken
(waaronder een gehuwd paar en 2 weduwen), religieuzen (vooral vrouwen: 21), priesters, en een gepensioneerde
bisschop – een zeer gevarieerde groep met interessante persoonlijke levensverhalen en ervaringen! Het
programma begon met veel tijd om het persoonlijke leven te herlezen volgens het patroon van het leven van
Ignatius van Loyola. Er waren voordrachten, geen lezingen, over psychologie, eschatologie, spiritualiteit,
medische aspecten, een week van spirituele oefeningen en andere toepasselijke onderwerpen. Alles was
aangepast aan mensen die met pensioen zouden gaan, die de tekenen van het ouder worden voelden of die zich
moesten aanpassen aan een nieuwe situatie. Natuurlijk zal wat we hebben ervaren in het verleden terugkomen
in de toekomst. Iemand zei: ”Ik kende het meeste van wat er werd gezegd, maar nu ben ik me er meer van
bewust”. Het was in het Spaans en het was een voorrecht en een plezier om er aan deel te nemen.
Aan te bevelen!”

APOSTLESHIP OF THE SEA (AOS) OF
STELLA MARIS PASTORAAT, HULL, ENGLAND
John McAllister (Eng) schrijft: “Mijn taak is het bezoeken van schepen. Ik
doe dat een of twee keer per week in de haven van Hull voor de organisatie
Apostleship of the Sea (AoS). Anne McLaren is de geestelijk verzorgster
voor de Aos. Wij geven zeelieden informatie over de stad Hull, over ons
dagcentrum dat gratis wi-fi aanbiedt en over wat AoS wereldwijd te bieden
heeft. Hun verblijf is zeer kort, vaak maar 24 uur. Ze hebben weinig vrije
tijd. Het bezoek aan de schepen is de voornaamste manier om contact met
hen te hebben. Zeelieden hebben zeer weinig ruimte in hun leven en ik heb
ze altijd ervaren als dankbaar tegenover ons. Soms geven we hen een lift om
te gaan winkelen. We geven hen altijd kranten (van een Duitse website) in
hun eigen taal. Wij ontmoeten vaak Russen, Oekraïners en Filippino’s. Wij
geven hen Bible Alive – een tijdschrift over de bijbel, gebedskaarten, soms
rozenkransen. In de Kersttijd geven we de altijd populaire wollen mutsen,
gemaakt door dames in de plaatselijke school en vol met geschenken. De
meeste schepen die Hull aandoen werken op de Baltische Zee, Noordzee en
de Middellandse Zee en af en toe komen er cruise schepen. Eucharistie
wordt gevierd met Kerstmis en Pasen op de veerboten naar Zeebrugge en
Rotterdam die meestal een Filippijnse bemanning hebben! Filippino’s op
vrachtschepen hebben een contract van 8 maanden – onlangs beleefde ik
een hartverwarmend ogenblik door warme winterkleren uit te delen aan een
bemanning die daarom had gevraag! “Dank u wel” in hun taal brengt een
Russische, Litouwse of Roemeense glimlach op hun gezichten of een
daverende Portugese lach (de Kaapverdische zeevaarders)! We vermijden
politiek. Het is ontroerend bemanningsleden te horen zeggen dat zij zich
nog ons bezoek herinneren een paar jaar geleden.

OVERLEDEN
Alexandre Rodet (Fr) 19.11.2018

GEBEDSINTENTIE
Christus, onze
Verrezen
Heer. U bent
met ons op
weg gegaan en
U hebt naar de
Vader geleid.
Onzichtbaar
aanwezig
onder
ons,
nodigt U ons
uit om samen
uw Koninkrijk
op te bouwen. Help ons om U te
ontdekken, uw medeleven, uw
liefde in het leven van onze
broeders en zusters. Help ons te
worden zoals U, meelevend, onze
medemensen te beminnen, opdat
wij het werk van Maria, onze
Moeder, ten uitvoer brengen.
Amen.
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