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Vanuit de drie wereldwijde 
congregaties

nummer 1 - maart 2016

Een extra nummer van Wijzer bij 
gelegenheid van de herdenking, 
dat 300 jaar geleden onze stichter  
Louis-Marie Grignion de Montfort 
overleed. We willen drie eeuwen over-
bruggen en hem op eigentijdse wijze 
eer betonen. Wiel Logister schreef al 
twee boeken naar teksten van Mont-
fort. Eind van dit jaar komt een derde 
boek in deze reeks uit met cantieken 
(liederen en gebeden). Deze teksten 
worden op muziek gezet, gelezen en 
gezongen. We laten zijn volgelingen 
aan het woord in de film ‘Vandaag 
begint de toekomst’. Aan het begin 
van dit nummer leest u hoe wereld-
wijd het jubileumjaar is ingezet.

Redactie:
Peter Denneman, Ben Faas, John van 
Oss, Marian Claeren

In 1816 krabbelde Europa weer op 
uit de oorlogen met Napoleon en was 
er ‘een jaar zonder zomer’, een soort 
mini-ijstijd, veroorzaakt door vulka-
nische uitbarstingen in Indonesië. In 
1916 was Europa in oorlog. Ondanks 
de moeilijkheden, zoals paarden en 
koetsen die gevorderd werden voor 
de oorlog, gingen meer dan 20.000 
personen naar St. Laurent om op  
27 april te vieren dat Montfort 200 
jaar geleden overleed. In Pontchâteau 
waren in juli meer dan 12.000 
mensen samengekomen voor de 
viering. Voor die gelegenheid werd de 
‘molen van pater Montfort’ ingewijd. 
Ook wereldwijd werd het gevierd: in 
Nederland, Italië, Canada, Amerika 
en Malawi.

Tenslotte zagen we dat de 250e viering 
er bijzonder uitsprong. Dat jaar 
verschenen ‘De complete Werken’, 
onder de moedige leiding van pater 
Gendrot. Vanaf dat moment werd 
gestart met de sessies in Avrillé en 

De drie generale besturen, van de dochters der Wijsheid, broeders van 
St. Gabriël en montfortanen stuurden begin 2014 een brief met hun 
plannen om het jubileumjaar te vieren. Ze vroegen zich allereerst af 
hoe je een dergelijk feit moet herdenken en sloegen er de archieven 
op na. Ze lazen er dat de vieringen van honderd en tweehonderd jaar 
werden gehouden onder slechte omstandigheden. 

Poitiers, gevolgd door ‘de voet-
stappen van Montfort’. Als missio-
nair project waren voor de eerste keer 
in de geschiedenis de drie congrega-
ties, die door Montfort zijn gesticht, 
dochters der Wijsheid, broeders van 
St. Gabriël en montfortanen, bijeen 
in Canada en gingen
zij gezamenlijk de
verplichting aan om  
een missie te stich-
tingen in Papoea 
Nieuw Guinea. Het 
generaal bestuur zou 
het fijn vinden als de 
viering van 300 jaar 
even vruchtbaar zou 
zijn.

De vraag ´Wat 
wordt er gevierd´ 
kan door iedereen 
beantwoord worden 
met een wedervraag: 
Wie wordt er gevierd? 
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Een persoon: Montfort! Dit betekent 
dat we zijn leven moeten herinneren, 
ons bewust zijn van wie hij is voor 
ons, voor de kerk van vandaag en 
tenslotte onderzoeken wat het voor 
ons in de toekomst kan betekenen: 
in welke richting, bij welk specifiek 
project kan hij ons inspireren? 

Montfort vieren betekent...
De eerste vraag was niet ‘Wat gaan 
we doen’, maar eerder ‘waar zouden 
we Montfort een plezier mee doen?’ 
Daarom stonden we stil staan bij de 
vraag ‘hoe Montfort dit jubileum zou 
willen vieren?’

Het antwoord is te vinden in de 
geschriften van Montfort, in wat hij 
bereikt heeft in zijn leven en waar hij 
naar verlangde. Een opsomming in 
drie punten:
•  Het ontdekken van en je verheugen 

in God’s oneindige liefde voor 
ieder van ons en voor de wereld. 
Deze liefde werd geopenbaard 
in Christus, de eeuwige en vlees-
geworden Wijsheid. En Christus 
kwam door Maria in ons en tot ons, 
iedere  dag opnieuw.

•  Het verkondigen van de vreugde 
van de Blijde Boodschap in woord 
en gebaar in je persoonlijk leven en 
in relatie met anderen.

•  De armen van de wereld uit te  
nodigen en daadwerkelijk bij hen 
betrokken te zijn en hen te bege-
leiden, te helpen en te verdedigen.

nieuwe uitgave van de complete 
werken van Montfort
Er is een commissie samengesteld, 
die zich bezighoudt met het bewerken 
van de complete werken van Mont-
fort om ze vervolgens uit te brengen 
in één uitgave.

logo
Het logo is ontworpen door zuster 
Claudette Danis, dochter der Wijs-

heid. Het stelt de lopende Mont-
fort voor en staat symbool voor zijn 
missionaire weg om het evangelie te 
brengen en zijn spirituele bedevaart 
met Christus en Maria. De gebogen 
lijnen staan voor de voortstuwende 
kracht van onze congregaties van het 
verleden naar de toekomst.

website
Er is een commissie gevormd die 
een web-site ontwikkeld voor de 
viering van 300 jaar sterfdag Mont-
fort. Op deze site komen alle activi-
teiten die door de drie congregaties 
in de verschillende entiteiten worden 
ondernomen: 
www.montfort-tricentenaire.org
Franstalig) en 
www.montfort-tercentenary.org
(Engelstalig). 

Santino Brembilla smm, Louis Madore f.d.l.s., John Kallarackal s.g.
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Tot slot 
In Montfort’s laatste brief aan 
Marie-Louise Trichet, in april 1716, 
ongeveer tien dagen voor zijn dood, 
schreef hij: ‘mijn lieve dochters, ...  
ik denk altijd aan jullie, speciaal 
tijdens de H. Mis. Ik zal jullie nooit 
vergeten.’ (brief 34)

Door de activiteiten en vieringen van 
300 jaar willen we ook tegen Mont-
fort zeggen dat we hem nooit zullen 
vergeten. Hoe kunnen we hem dat 

300 jaar
Montfort
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beter laten weten dan hem zo goed 
mogelijk te volgen in onze spirituele 
reis en onze verplichting aan het evan-
gelie. Moge deze viering niet alleen 
een herinnering aan het verleden zijn 
of een blik naar het heden, maar ook 
een stap vooruit met de moed van 
Montfort en het vertrouwen in de 
Voorzienigheid. 
Dat cadeau zal hem werkelijk deugd 
doen! ■

pater Santino Brembilla

Zuster Louise Madore 

broeder John Kallarackal
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Het gaat om wezenlijke waarden
Peter Denneman smm

Sinds 1968 maakt hij films voor de 
landelijke en regionale TV. Vooral 
de natuur en het portretteren van 
mensen hebben zijn interesse. Dat is 
ook terug te zien aan de onderwerpen 
van de meer dan vierhonderd docu-
mentaires die hij inmiddels heeft 
gemaakt.

Ook na zijn 65ste doet hij zijn werk 
nog steeds met passie. Het geeft hem 
voldoening, dus waarom stoppen?. 
Daarin wordt hij gesteund én onder-
steund door zijn vrouw Dénise die 
sinds 1972 geluid en productie doet. 
Over haar zegt Maurice: ‘Zij is mijn 
rechterhand, als zij het geregeld 
heeft, hoef ik alleen nog maar het 
programma te maken.’

Via een neef en een oom van zijn 
moeder had Maurice de montfor-
tanen al leren kennen. Dat maakte het 
hem gemakkelijk om op het verzoek 
in te gaan om een film over Montfort 
en zijn volgelingen te maken. Boven-

Van de film ‘Vandaag begint de toekomst’ die op 28 april voor het 
eerst vertoond wordt, is Maurice Nijsten de regisseur en cameraman.  
Wie is hij?

dien zag Maurice al snel hoe hij het 
Limburgse landschap in de film een 
plek zou kunnen geven. Een gezond 
chauvinisme is hem niet vreemd! En 
toen het ook nog klikte tussen hem 
en de acteur Bram van Oers, nam hij 
het maken van de film graag op zich. 

Op de vraag wat hem het meest is 
bij gebleven tijdens de productie 
antwoordt hij: ‘de absolute authenti-
citeit van de geïnterviewde montfor-
tanen en zusters, hun levensverhaal 
dat zo puur en overtuigend voor de 
camera wordt gebracht.’ Verder heeft 
hij ook gemerkt dat het gedachtegoed 
van Montfort in die talrijke verhalen 
meeklinkt. ‘Ja, Montfort geloofde in 
wat hij deed, was strijdbaar en ging 
moeilijkheden niet uit de weg, zo 
nodig ging hij tegen de stroom in. 
Dat hoor je terug in de verhalen van 
zijn volgelingen die hier nu rustend 
zijn. Als missionaris hebben zij dat  
doorgegeven aan de jonge montfor-
tanen elders. De buitenlandse mont-

fortanen in de film laten wat dat 
betreft hun dankbaarheid blijken.’ 

Volgens Maurice zal ieder door wat 
aan waarden in de film naar voren 
komt, worden geraakt. Ook als je 

niets met kerk en geloof hebt. Hij 
hoopt dat de film ook jongeren zal 
aanspreken. Montfort en zijn volge-
lingen laten zien dat het in het leven 
om andere waarden gaat dan die een 
groot deel van jongeren en ouderen 
nu najaagt. ■

aan het werk in de St. Hubertuskerk in Genhout
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Nederland
Op dinsdag 28 april 2015 vierde de 
Nederlandse provincie samen met al 
haar medewerkers de 299e sterfdag 
van Montfort, ter voorbereiding op 
het jubileumjaar. Als eerste lezing 
werd de laatste preek van Montfort 
voorgelezen.

Provinciaal overste Peter Denneman 
hield de overweging. Hij zei over 
Montfort: ‘Van Gods onvoorwaarde-
lijke liefde overtuigd, kon hij zijn wie 
hij was: een leerling die zich door het 
leven laat gezeggen, die zo spreekt dat 
de ander gaat spreken, die zo hoort 
dat de ander binnen kan komen.
Van Gods onvoorwaardelijke liefde 
overtuigd, kon hij doen wat hij 
gedaan heeft: een leerling die als 
missionaris rondtrekt en getuigenis 

Wat gevierd is hier en elders... 

aflegt van Gods liefde, vertellen van 
Gods mensenliefde, wat zo manifest 
wordt in Maria, tegenwerking weer-
staan en het Kruis niet ontlopen, zich 
overgeven aan de Voorzienigheid.
Montfort trok er op uit en máákte 
mensen tot leerling! Onder het 
levensmotto ‘Dieu seul’ en ‘Ave 
Maria trekt hij erop uit, en springt 
in de bres voor armen en hulpbe-
hoeftigen en verkondigt zo de Blijde 
Boodschap in woord en daad.’

Op 2 mei 2015 opende de Neder-
landse provincie, als een van de 
eerste montfortaanse entiteiten, het 
herdenkingsjaar in Genhout. Samen 
met onze zusters, Duitse en Belgische 
confraters én veel parochianen. Na 
de eucharistieviering werd door het 
onthullen van het Montfortbeeld van 

Gène Eggen de expositieruimte van 
het Montfortaans Erfgoed in het St. 
Hubertus KunstCentrum geopend. 
Het was een feestelijke dag. In de 
eucharistieviering gingen de oversten 
van België, Duitsland en Nederland 
samen voor met de pastoor van de 
Sint Hubertusparochie, John van Oss 
smm.

Op 27, 28 en 29 juli 2015 werd de 
jaarlijkse retraite voor Belgische, 
Duitse en Nederlandse confraters 
én dochters der Wijsheid gehouden 
in het bezinningscentrum van de 
zusters Onder de Bogen in Maas-
tricht. De leiding was in handen 
van Wiel Logister smm. In totaal 23 
cantieken werden aan de retraitanten 
aangeboden. Doordat ook in alle 
vieringen uit de cantieken geput was 
voor de gebeden en liederen vormde 
de retraite een mooi geheel.

Op verzoek van de drie generale 
besturen van de montfortaanse 
congraties heeft een commissie een 
voorstel uitgebracht voor een spiri-
tuele reis tijdens het herdenkingsjaar. 
Het doel is de montfortaanse spiritu-
aliteit opnieuw te ontdekken aan de 
hand van 21 gebeurtenissen uit het 
leven van Montfort. 

De Nederlandse provincie heeft deze 
teksten laten vertalen en besloten 
de 21 stappen over drie uitgaven te 
verdelen. Deel I is eind november 
verzonden. Begin maart en juni 
worden de delen II en II verstuurd 
aan Belgische, Duitse en Neder-
landse confraters, dochters der Wijs-
heid en geïnteresseerden. Als u deze 
boekjes wilt ontvangen, kunt u uw 
adres doorgeven aan het secretariaat: 
Vroenhof 87, 6301 KE  Valkenburg 
a/d Geul; info@montfortanen.nl of  
043 - 608 82 00.  
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Papoea Nieuw Guinea
Eind mei vierde de montfort-
aanse gemeenschap in Papoea 
Nieuw Guinea in de St. Martin de 
Porres-parochie in Morata de start 
van het jubileumjaar. Het was een 
dag van gebed en bezinning over het 
leven en de geschriften van Montfort, 
speciaal bedoeld voor het Legioen 
van Maria van het aartsbisdom van 
Port Moresby. Er waren zo´n 300 
leden aanwezig. 

Vooral de Mariale spiritualiteit van 
Montfort kreeg de nadruk. Pater Leo 
Bayu smm vertelde over zijn ervaring 
als lid van het legioen en hoe dat hem 
aanmoedigde priester te worden, in 
het bijzonder montfortaan. Pater 
Rozario Menezes smm sprak over de 
Mariale toewijding, met de nadruk 
op het belang zichzelf te wijden aan 
Jezus door Maria. De dag eindigde 
met een eucharistieviering. 

Op de tweede dag ging bisschop 
Otto Separy, van het Aitape bisdom, 
voor. Ook de aartsbisschop van 
Port Moresby was hierbij aanwezig.  
Rozaria vertelde tijdens de preek 
over de geschiedenis van de montfor-
tanen in de missie van Papoea Nieuw 
Guinea. Op het einde van de viering 
bedankte de aartsbisschop John 
Ribart de montfortanen voor hun 
inzet en hun getuigenis. 

Rwanda-Burundi
In het bisdom van Gikongoro in 
Rwanda was 31 mei 2015, het feest 
van het bezoek van Maria aan haar 
nicht Elisabeth de start van de viering 
van 300 jaar sterfdag Montfort 
tijdens de bedevaart naar Kibeho. 
Zo’n veertig personen kwamen uit 
Burundi (waaronder associés, mont-
fortaanse scholastieken en broeders 
van St. Gabriël).Veertien associés van 
de groep ‘Indabo za Mariya’ legden 
hun eerste toewijding af. 

Canada
In Montréal (Canada) vierden leden 
van de drie montfortaanse congrega-
ties, associés en veel gasten op 13 juni 
2015 de opening van het jubileum-

jaar in het heiligdom ‘Maria, zuiver 
van hart’. 

De viering startte met een video-pre-
sentatie van de opening van het jaar in 
St. Laurent sur Sèvre op 24 mei. Drie 
bisschoppen waren aanwezig, mgr. 
Quesnel Alphonse smm bisschop van 
Fort-Liberté in Haïti, mgr. Roger 
Ébacher, emeritus-bisschop van 
Gatinau (Canada) en mgr. Gérard 
Deschamps smm, em. bisschop van 
Daru-Kiunga en Bereina in Papoea 
Nieuw Guinea. 

Na een maaltijd met zo’n 300 gasten 
was er een optreden van ‘Montfort, 
Marie-Louise Trichet en Gabriël 
Deshayes’ (zie foto hieronder). Ze 
kwamen een boodschap brengen aan 
hun nakomelingen! 

Aansluitend was er een concert van 
een professioneel koor. De opbreng-
sten van het concert gingen naar een 
montfortaans project in Haïti.
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lieten, paters van de H. Geest en 
Dienaressen van de Zalige maagd 
Maria. 
De montfortaanse postulanten 
verorgden de maaltijd in hun huis. 
Gedurende jaar zal er nog een sympo-
sium gehouden worden over Mont-
fortaanse spiritualiteit en charisma, 
radio- en tv-programma’s, roepin-
genpastoraat krijgt extra aandacht en 
retraites.

donderdag 28 april 
We herdenken dat 300 jaar geleden 
onze stichter overleed. Het wordt 
gevierd in Schimmert, waar in 1881 
de eerste montfortanen en doch-
ters der Wijsheid als vluchtelingen 
uit Frankrijk aankwamen. Het 
programma ziet er als volgt uit. 
11.00 uur - St. Remigiuskerk: eucha-
ristieviering waarin aandacht voor 
Montfort en zijn gedrevenheid; tevens 
worden enkele van zijn cantieken 
gezongen die in het Nederlands zijn 
vertaald met een eigen compositie.
12.30 uur - lunch in het Gemeen-
schapshuis, Hoofdstraat 12
14.00 uur - première van de film 
‘Vandaag begint de toekomst’, een 
documentaire over Montfort en zijn 
volgelingen in de Lage Landen. 
14.45 uur - interview met de maker 
van de film, Maurice Nijsten, en 
Bram van Oers de verteller in de film. 
15.15 uur - heffen we het glas en is 
er alle gelegenheid voor ontmoeting.
16.00 uur - afsluiting van de feeste-
lijke herdenking. 
De uitnodigingen zijn reeds verstuurd. 

... en nog gaat komen hier
zaterdag 7 mei 
De dochters der Wijsheid in Wijchen 
vieren de sterfdag van hun eerste 
overste Marie-Louise Trichet. Tevens 
herdenken zij de 300e sterfdag van 
Montfort met o.a. een eucharistie-
viering en de vertoning van de film 
‘Vandaag begint de toekomst’. 

zondag 8 mei
In de Montfortkerk in Tilburg , 
Corellistraat 231, wordt op 11.00 uur  

in de eucharistieviering aandacht 
besteed aan Montfort en zijn gedre-
venheid. Tevens zingt het Exprit-koor 
enkele van Montfort’s cantieken, die 
in het Nederlands zijn vertaald met 
een eigen compositie. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten. U bent van harte 
welkom!

maandag 9 mei
In de Montfortkerk in Tilburg, 
Corellistraat 231, van 19.30 - 21.30 
uur wordt de film ‘Vandaag begint 
de toekomst’ getoond en informatie 
gegeven over de geleefde spiritualiteit 
van Montfort toen en nu.
Hierbij is iedereen van harte welkom!

Pinksterzaterdag 14 mei
In de Montfortkapel in Oirschot, 
Montfortlaan 12, een plaats waar 
zolang zoveel montfortanen gestu-
deerd en geleefd hebben, bent u 
welkom van 14.00 - 17.00 uur. Deze 
bijzondere gebeurtenis begint met 
een moment van bezinning, waarin 
Montfort en zijn gedachtegoed 

België
Op 12 augustus was de start van 
het herdenkingsjaar voor de Belgi-
sche montfortanen in Banneux. De 
opening was onderdeel van de drie-
daagse Mariale Ontmoetingsdagen 
(van 10 tot 13 augustus) onder leiding 
van kardinaal Danneels. Het thema 
was ‘Maria leidt ons naar de bron van 
de Liefde’. Op 12 augustus was ook 
generaal overste Santino Brembilla 
aanwezig. Vanaf 12 augustus worden 
maandelijks petit retraites verstuurd 
aan belangstellenden. Bezinnende 
teksten van Montfort met een gebed 
en een handleiding hoe hier mee om 
te gaan. 
Het jaar zal in België afgesloten 
worden op 6 mei 2016 in Oostakker.

Malawi
In Balaka, Malawi werd op het feest 
van Maria’s Hemelvaart, 15 augustus, 
het jubileumjaar geopend met een 
eucharistieviering in het inter-con-
gregationeel instituut voor Filosofie 
en Religie. Owen O’Donnell, vicaris 
van de Engelssprekende Afrikaanse 
delegatie ging voor. Lucovic Ahim-
bisibwe en Nobert Tukwatanise 
Kashaija vernieuwden hun geloften 
en baden hun toewijding samen met 
alle aanwezige montfortanen aan 
Jezus door Maria.
Meer dan vijftig leden van de mont-
fortaanse familie waren aanwezig, 
samen met vertegenwoordigers 
van andere religieuze instituten: 
Combone missionarissen, Karme-



8

Colofon

Adres
Montfortanen
Vroenhof 87 
NL-6301 KE Valkenburg (Lb)
info@montfortanen.nl
www. montfortanen.nl

Dit informatieblad is een uitgave van de Nederlandse montfortanen 
en verschijnt twee keer per jaar.
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Als u toevallig deze `Wijzer` heeft 
gelezen en u wilt dit tijdschrift 
voortaan ontvangen, meldt u zich 
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info@montfortanen.nl.

Naam: ���������������������������������������

Adres: ���������������������������������������

Postcode: ����������������������������������

Plaats: ���������������������������������������

Sturen aan:
Redactie “Wijzer”
Vroenhof 87
NL-6301 KE Valkenburg (Lb)
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Yoman Reclame Studio
www.yoman.nl

Drukwerk
Gianotten printed media

centraal zullen staan; een koor uit 
Dongen onder leiding van de compo-
nist Frans Bullens zingt vier cantieken 
van Montfort. Na een pauze wordt 
de film ‘Vandaag begint de toekomst’ 
vertoond en hierna is er de mogelijk-
heid elkaar te ontmoeten. Ook is er 
de mogelijkheid om na afloop een 
wandeling te maken door het park, 
waar bij speciale plekken bordjes met 
informatie te vinden zijn.

Pinksterzondag 15 mei
De Montfortkapel in Oirschot, Mont-
fortlaan 12, is voor ieder ‘s middags 
geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Er 
worden rondleidingen gegeven. Op 
het informatiebord bij de ingang van 
de kapel leest u op welke tijd de film 
wordt vertoond.

13, 14 en 15 juni
De jaarlijkse retraite voor Belgische, 
Duitse en Nederlandse montfor-
tanen en dochters der Wijsheid wordt 
gehouden in Maastricht. Ook dit keer 
staan enkele cantieken van Montfort 
centraal. Wiel Logister smm zal de 
inleidingen verzorgen. 

21 - 27 juli 
U bent van harte welkom deel te 
nemen aan de bedevaart ‘Doe open 
voor Jezus Christus’, georganiseerd 
door onze Belgische confraters naar 
het land van Montfort per bus. Via 
plaatsen als Montfort-sur-Meu,  
St. Laurent sur Sèvre en Pontchâteau 
treedt u in de voetsporen van deze 

bijzondere heilige. De prijs bedraagt: 
€ 1.135,00. Er zal montfortaanse 
begeleiding zijn deze week, de taal 
is Nederlands. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via www.montfortsite.be 
of 0032 16 308 211.  

7 - 11 september 
Komen alle hogere oversten van de 
entiteiten samen voor een vergade-
ring in St. Laurent sur Sèvre. Op 
11 september wordt bij de Calvaire 
van Pontchâteau het herdenkings-
jaar gesloten. Onze provincie wordt 

Al enkele jaren vertaalt Wiel Logister smm vanuit het Frans de 
cantieken van Montfort� Enige tientallen zijn al in het Nederlands 
verschenen� Met zeven van deze cantieken is Andries Govaart aan de 
slag gegaan om ze zo te maken, dat ze gezongen kunnen worden� Daar 
is hij wonderwel in geslaagd� Frans Bullens, componist, is gevraagd 
om zijn teksten op muziek te zetten� Ook dit mag geslaagd genoemd 
worden� Zoals u in deze Wijzer leest, worden op verschillende plekken 
en data vier van deze zeven cantieken gezongen� Het is de bedoe-
ling dat alle cantieken in het najaar op cd worden gezet� Tegelijk met 
het boek over de cantieken zal deze cd worden gepresenteerd op 8 
december van dit jaar� Meer daarover leest u in de volgende Wijzer�

Cantieken in het 
Nederlands gezongen

daarbij vertegenwoordigd door Peter 
Denneman smm.

donderdag 8 september
Op het feest van Maria Geboorte 
vieren we traditiegetrouw gezamen-
lijk de professie- en priesterjubilea 
van onze confraters. Als afsluiting van 
dit herdenkingsjaar vindt in Genhout 
de onthulling en zegening plaats van 
een nieuwe Montfortbeeld: Montfort 
als patroon van de mantelzorgers. 
Meer daarover leest u in de volgende 
Wijzer. ■


