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GROET UIT  
HULL!  

 
Ik ben bang dat de groeten 

opnieuw “uit East Yorkshire” zullen 
komen, in plaats van “uit Parijs”!  

 

Gezondheidsproblemen kunnen de 
dingen nogal ingewikkeld maken. 

We zijn er de laatste tijd aan 
gewend geraakt om te spreken 

over “het nieuwe normaal”. – 
Zoom, bijvoorbeeld, is in het 

kielzog van de covidpandemie voor 
veel mensen in de wereld een vast 

onderdeel van het leven geworden.  
 

Hoewel, een korte beschrijving van 
de geschiedenis van de Sociëteit 

van Maria  in Madrid gedurende de 
afgelopen,, kan ons erop wijzen 

dat wisselvalligheden en 
veranderingen niet het echt het 

‘nieuwe’ normaal zijn. .  
Zo is het altijd geweest...  

 

Zalig Nieuwjaar vanuit Hull. 
 

Kevin Duffy, S.M. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gebedsintentie: 
Dat de Provinciale 

Bijeenkomst voor Opvoeding 
en Onderwijs in Passau deze 

maand, vruchten mag  
opleveren voor  

de toekomst. 
  

DE COMMUNITEIT VAN OLIVOS  
AANWEZIGHEID VAN MARISTEN IN MADRID 

 

Negenennegentig jaar geleden besloten de hogere 
oversten van de Provincie Lyon om een communiteit 
en een school te stichten in het noordwesten van de 
stad. Enkele jonge Spaanse Paters Maristen, soms 
nog maar net gewijd, begonnen te werken in wat het 
‘College van Sint Jozef’ werd genoemd. De hoop van 
ouders, studenten en leraren werd de bodem 
ingeslagen  tijdens de religieuze vervolging van 1936. 
De medebroeders werden verspreid, sommigen 
gevangengezet en sommigen vermoord. Voor ons zijn 
zij martelaren en het  proces van hun zaligverklaring is 
geïntroduceerd. Wat een schoolgebouw was, werd 
het hoofdkwartier van het Rode Leger. Tegenwoordig 
is het een kinderdagverblijf. 

 

Later begon een Maristen communiteit opnieuw in 
hetzelfde gebied, aanvankelijk in een gehuurde 

accommodatie. De Paters gaven les op verschillende 
locaties, werkten als aalmoezeniers of volgden 

hogere studies in Madrid. In 1958 werd de nieuwe 
Provincie ‘Spanje-Peru’ opgericht en  20 jaar later 
werd het huis aan  Olivos 10 aangekocht. Het was 

allereerst Provincialaat  en het is nog altijd het 
administratieve centrum van de Maristen in Spanje. 

De provincie werd aanvankelijk een ‘delegatie’, 
vervolgens een regio, en nu is het een landelijke unit 

in de Europese Provincie.  
 

Momenteel bestaat de communiteit uit de 
Paters Ramón Fernández, overste, Felipe 
Marín, econoom, en Antonio Sanz. Ik ben 
geen lid van de communiteit, maar ik breng 
meerdere dagen per maand bij hen door in 
verband met mijn taak als landelijk 
beheerder. Onze actuele situatie is typisch 
dezelfde als van de  gemiddelde Europese 
Maristen communiteit – raadpleeg voor meer 
details de index! 

Op de vraag of ze het gevoel hebben dat ze een duidelijke Maristenzending  
hebben, spreken  deze medebroeders niet over een profetisch getuigenis. 
Ze zeggen dat ze ons in de gemeenschap leven met broeders die ze niet 
zelf hebben  gekozen, maar die met elkaar  God zoeken en proberen 
discipelen te zijn in de stijl van Maria. Als we hen vragen naar plannen, 
hoop en uitdagingen voor de toekomst, zal hun serene glimlach in feite 
zeggen dat, ondanks hun leeftijd en hun verminderde actieve werk in 
vergelijking met het verleden, het broederlijk samenleven in de 
gemeenschap doorgaat en dat  dit betekenis zal blijven geven aan hun 
roeping en zending. Daar liggen onze roots, zeggen ze.  We zijn vol leven, 
en we zijn getuigen en hoopvolle  missionarissen van de vreugde van het 
evangelie.      Ángel Antón,sm 

OVERLIJDENSBERICHT  

Capilla Olivos 

Jan Giesselink (NL) 20.12.2022      
Joop Reurs   (NL) 10.01.2023 
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“Love in Action” 
Vrijwilligersprijzen, 
november 2022.  
Zr Anne Lata, smsm, de 
teamleider van de “Sandwich 
Service” van de vrijwilligers in  
Notre Dame de France, London,  
vertelt over een aangename 
verrassing: 
 

“We gingen langs voor een gezellige avond en ontmoetten 
verschillende mensen uit het hele Aartsbisdom van 
Westminster, die daar geweldig werk verrichten:  “liefde in 
actie” individueel of als groep gegeven.  

 

In het boekje dat we 
kregen lazen we dat de 
NDF Sandwich Service  
vermeld stond in de lijst 
met finalisten van de 
Parish Action Team 
Award. Ik dacht aan ieder 
van jullie toen  we 

uiteindelijk  werden geroepen om een onderscheiding in 
ontvangst te nemen voor buitengewone inzet en voor het  - 
als vrijwilligers - maken van een verschil voor  
hulpbehoevenden.  Deze prijs is ter ere van jullie, vrijwilligers, 
die hebben bijgedragen aan dit project. We kunnen allemaal 
vieren dat we een verschil maken voor mensen in nood.” 

 

Provinciale 
Communicatiecommissie 
 
Er is een nieuw team opgericht om de middelen en een 
communicatiestrategie in de provincie te ontwikkelen. 
Hun taak omvat ook het zoeken naar manieren om de 
confraters te ondersteunen bij het gebruik van de 
communicatiemiddelen en het aanbevelen van nieuwe 
manieren om onze identiteit en onze zending te 
communiceren.  

 
Het team bestaat uit 
Marcello Pregno, 
Andreas Rupprecht, 
Odile de Villenaut en 
Anne Marie Salgo, 
en is net begonnen 
met hun werk via 
zoom.  
 

 

"We kijken ernaar uit om deze belangrijke kwestie in de 
provincie aan te pakken - zowel om dienstbaar te zijn als 
om effectiever te delen wat wij, Maristen, kunnen 
bijdragen aan de wereld van vandaag. Houd deze ruimte in 
de gaten voor toekomstige updates!"   

Driekoningentradities  
in de wereld 

 

Spanje  
In Madrid en de rest van Spanje eet men Roscón, een 

variant van onze koningstaart. Deze brioche is versierd 
met een papieren kroon en erin een beeldje of een 

gedroogde boon. De traditie van de boon wil  dat de 
persoon die hem vindt een jaar lang rijk zal zijn en  zal 

worden  beschermd door de Wijzen, maar .. .   
moet hij moet ook de taart 

betalen. In Barcelona en 
Catalonië wordt deze cake 

Tortell genoemd oftewel 
Koningstaart en is gevuld met 

amandelspijs. 
 

Frankrijk   
Rond Driekoningen zijn in 
Parijs en in heel Frankrijk de 
etalages van banketbakkers 
gevuld met Galettes des Rois, 
een cake op basis van 
amandelspijs met daarin het 

onvermijdelijke porseleinen beeldje, en daarop  een 
gouden papieren kroon. Wie de boon vindt, wint de 
kroon en wordt de koning van de avond! 

 
Mexico  

In Mexico wordt Driekoningen 
El Dia de los Reyes genoemd. 
In Mexico-Stad en overal het 

land wordt dit evenement 
gevierd met een taart 

genaamd Rosca de Reyes, of 
de taart van de Driekoningen. 
De taart bevat een beeldje van een pasgeboren Jezus. 
Wie vindt beeldje vindt, heet gedurende het hele jaar 

de “Peetvader” van Jezus. r.  

New Orleans (La Nouvelle Orleans) 
In feite bestaan er daar nog, 
veel Franse tradities, hetgeen 
niet verbazingwekkend is 
omdat Frankrijk gedurende 
vele jaren New Orleans heeft 
geïnspireerd. In New Orleans 

wordt de Koningstaart bereid met met kaneel, 
pecannoten en gekleurde poedersuiker. Wie de 
Jezusfiguur vindt, zal veel geluk en voorspoed hebben 
voor de rest van zijn leven. 

 

Italië  
In Italië is het de traditie dat kinderen in Rome, Milaan 

en in heel Italië op de avond voor Driekoningen sokken 
aan de schoorsteenmantel  hangen of aan de 

kerstboom:  de volgende dag worden ze gevuld door 
een oude dame, “La Befana” genoemd, die op een 

bezem rondvliegt  en de 
sokken vult met  geschenken 

en snoepjes. In veel Italiaanse  
steden wordt dit gevierd met 

een parade, maar in Venetië is 
het een heuse regatta! 


