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NAMEN EN GEZICHTEN: WIE IS WIE?
PROVINCIAAL, VICARIS PROVINCIAL EN RAAD:
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• Kevin wordt nog steeds medisch behandeld in Engeland. Na het

•

•

•

•

bijwonen van de Raad van de Sociëteit in Rome in oktober zal hij zijn
intrek nemen in Parijs. Declan handelt voorlopig als provinciaal. Kevin
wordt fulltime provinciaal, maar alle leden van de raad hebben andere
verantwoordelijkheden:
Declan, vicaris provinciaal, is hoogleraar theologie aan de Pauselijke
Universiteit van St. Patrick's, Maynooth, en nationaal administrateur van
de Ierse unit.
Hubert is overste van de communiteit in de Notre Dame de France,
waar hij mede verantwoordelijk is voor het pastoraat; en hij heeft
verschillende functies in dienst van de kerk in Frankrijk.
Edwin is pastoor van St Brendan's Parish Coolock, Dublin, overste van
de plaatselijke communiteit, , en vervult verschillende andere taken in
het bestuur van de Ierse unit.
Daniel werkt in het relatief nieuwe werk van de provincie in Sahagun in
Spanje, in dienst van mensen die de Camino naar Santiago de
Compostela gaan.
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Walter Poppe (NL) 13.08.2022

EEN WOORD VAN
DE PROVINCIAAL
Gezondheidsproblemen hebben
ervoor gezorgd dat ik tijdelijk
gestrand ben aan de andere kant
van het Kanaal. Vandaar "Een
woord van de Provinciaal” in
plaats van het gebruikelijke
"Groeten uit Parijs" ...
Allereerst wil ik namens al de
medebroeders Martin McAnaney
en Jean-Marie Bloqueau en de
raadsleden bedanken. Een lange
overgangsperiode, meestal via
Zoom, heeft ons laten zien hoe
toegewijd ze waren in hun werk.
Ze genieten nu van een
welverdiende periode van rust en
vernieuwing.
Wat de toekomst betreft kijken
we naar de beslissingen van het
recente provinciaal kapittel. De
teksten zijn goedgekeurd door
Rome en we zullen ze zo snel
mogelijk in de verschillende talen
publiceren.
Voor onze maandelijkse
gebedsintentie stellen we
voor: de uitvoering van de
kapittelbesluiten.
Kevin Duffy SM

EUROPESE PROVINCIALE RETRAITE
LA NEYLIÈRE, 17-23 JULI 2022

HET VERHAAL VAN EEN
GEASSOCIEERDE LEKENMARIST
Ik schrijf dit in een bus die vanuit een klein landelijk dorpje in
het zuiden van Hongarije richting Boedapest rijdt. Ik doorkruis
bergen en velden, het gebied waar ik ben geboren in het
laatste decennium van het communisme en waar ik ben
opgegroeid in een tijdperk van verandering en vrijheid in de
jaren negentig.

Jean-Bernard Jolly schrijft: Het was een kleine groep Maristen
die zich waagden aan het nieuwe normaal om de eerste
provinciale retraite na de lockdown bij te wonen in La
Neylière , dat zelf ook nog kampt met onzekerheden. De
pandemie wordt minder, maar laat ook een veranderd
landschap achter waar retraites en bezinningscentra het vaak
moeilijk hebben. Natuurlijk was er het traditionele warme
welkom van het team in La Neylière, onder leiding van de
nieuwe directeur, Thomas Guillet.
Zuster Georgeanne Donovan, de generaal-overste van de
SMSM, leidde de retraite. De titel was Maristenspiritualiteit
“het anker dat ons bij elkaar houdt”. In twee toespraken per
dag schetste ze hoe we een onzekere toekomst met
vertrouwen tegemoet kunnen zien als we ons vertrouwde
mysteries zoals Nazareth, de jonge kerk, een verborgen en
onbekende aanwezigheid in de wereld, opnieuw toe-eigenen.

Georgeanne stelde twee dagelijkse oefeningen voor. 's
Ochtends was er lectio divina over evangelieteksten, 's avonds
een 'Emmaus'-oefening waarbij twee retraitanten een
herlezing van de ervaring van de dag deelden. Rafael Rámila
en Angel Antón uit Spanje, bijvoorbeeld, deelden een reflectie
op het Jaar van de Roeping in 2022.
De retraite eindigde met het hernieuwen van de geloften, een
viering van de belofte die in Fourvière was gedaan en de
verbintenis van leken-Marist Anne-Marie Salgo.
De tekst van de retraitebespiegelingen is te vinden in
EN bit.ly/smretEN FR bit.ly/smretrFR
ES bit.ly/smretrES IT bit.ly/smretrIT

Dat dorp was mijn 'Nazareth', onbeduidend en verborgen voor
een autoritair regime. Ik werd verwelkomd in een bescheiden,
hardwerkend gezin en een bloeiende kleine
parochiegemeenschap waar mijn geloof werd gevormd.
Ik ging naar Engeland nadat ik was afgestudeerd aan de
universiteit. Voordat ik fulltime ging werken, heb ik een jaar op
een evangelisatieschool in het stadscentrum in Londen
gezeten. Op dat moment ontmoette ik de nabijgelegen
Maristenparochie Notre Dame de France - een plek van oase
en vrede voor mij, met een ruimdenkende gemeenschap die
ons verwelkomde voor straatevangelisatie en outreach in de
buurt van Leicester Square.
In 2006 begon ik te werken aan het gezamenlijke
evangelisatieproject van vier katholieke parochies in West End
van Londen en organiseerde ik het Spirit in the City Festival. Ik
ontmoette God op verschillende plaatsen en vermomd in de
drukte van de stad, een smeltkroes van culturen en
nationaliteiten.
Ik raakte ook nauwer betrokken bij de Notre Dame de France
als onderdeel van de uitgebreide gemeenschap van religieuzen
en leken die daar woonden. Het was een genadevolle ervaring
en het voelde zo natuurlijk om een leven van gebed, zending,
spiritualiteit en het gewone leven te delen als Maria's familie.
Ik voelde geen behoefte om een titel als 'leken-Marist' op te
eisen. Het was gewoon mijn spirituele thuis. Geleidelijk aan
wilde ik een soort levenslange toewijding aan het werk van
Maria die verder gaat dan samenwerking voor de zending. Hier
was geen duidelijk kader voor, en jaren van onderscheiding
met Maristen religieuzen volgden. Uiteindelijk kon ik een
nieuwe vorm van engagement aangaan als Geassocieerde van
de Sociëteit van Maria.
Ik ben dankbaar dat we het op een eenvoudig maar mooi
moment hebben kunnen vieren aan het einde van de
provinciale retraite in La Neylière op 22 juli. Ik heb een gevoel
van 'thuiskomen'. Ik weet niet zeker wat de toekomst in petto
heeft voor mijn roeping en missie als Maristenmedewerker,
maar ik weet dat het de Heer is die mijn toekomst in zijn
liefdevolle handen houdt.
O Maria, zachtaardig en vriendelijk, inspireer ons op jouw
manier en blijf mensen oproepen om jouw werk te doen!
(De volledige tekst is beschikbaar in het Engels:
bit.ly/AMSstory)
Anne Marie Salgo
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