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van de redactie:

In deze Wijzer leest u een artikel van 
de hand van Jo van Osch smm z.g., 
over de nieuwe juridische status 
van de montfortanen in Nederland, 
bijeenkomst van de BDNL-missi-
onarissen, visitatie vanuit Rome, 
de film ‘Meneer Pastoor’ en de 
Requiemvieringen op zaterdag 
5 november 2022.

Daarnaast is er natuurlijk nieuws 
uit de Wereldwijde Congregatie 
en de bekende Wijzertjes, dit keer 
vooral gevuld met onze zomer-
gasten.

redactie:
Peter Denneman, John van Oss en 
Monique Heijman

Waaraan denken wij als tegen-
woordig gezonde eigenliefde aan-
geprezen wordt? We mogen inder-
daad van onszelf houden. ‘Bemin 
je naaste als jezelf ’. Voor Montfort 
is het blijkbaar zo dat gebed alles 
te maken heeft met zijn diepste 
persoonlijk welzijn. Dat schrijft Jo 
van Osch smm z.g. in zijn boekje 
‘Montfort missionaris’. We laten 
Jo verder aan het woord.

‘In de eerste helft van 1707 behoort 
Montfort tot een groep priesters die 
in de dorpen op het Bretonse land 
volksmissies organiseert. Dan ligt het 
middelpunt van het dorpsleven in de 
kerk. Van de vroege morgen tot in de 
avonduren zijn de predikers in de weer 
met eucharistievieringen, rozenkrans-
gebed en catechese. We kunnen ons 
voorstellen dat Montfort ten volle tot 
zijn recht komt. Hij verzorgt bij voor-
keur de catechese aan kinderen en 
ongeletterden. Ook de directe zorg 
voor de armen trekt hem aan.

Hij moet ook wel eens de avondpreek 
verzorgen en zal dat gedaan hebben in 
oratorische stijl van die dagen. Hij weet 
menigeen te bewegen, dat is genoeg-
zaam bekend. Maar op een gegeven 
moment doet hij afstand van die reto-
riek. En dit vooral wanneer hij vermoedt 
dat bepaalde toehoorders verlekkerd 
zijn op kanselwelsprekendheid, zoals 
in zijn geboorteplaats. Montfort kwam 
op de preekstoel, bekeek het kerkvolk 
dat reeds bij voorbaat geboeid naar 

hem omhoog keek 
en deed vervolgens 
iets onverwachts. 
Hij knielde neer, 
maakte alleen maar 
het kruisteken en bleef in gebed, zijn 
gezicht gekeerd naar de Gekruisigde. 
Misschien ontstond er eerst bevreem-
ding bij de gelovigen, verbazing en 
verwondering, maar geleidelijk aan 
volgden de ogen van allen de richting 
waar de zwijgende beschouwing van 
de Godsman heen wees. Hier werd 
contemplatie tot geladen actie, waarin 
de hele massa betrokken werd. Iemand 
merkte later op: ‘Het was een heel korte 
preek, waarvoor een heel leven nodig 
was ter voorbereiding.’

Tussen de volksmissies door leidt Mont-
fort dan nog retraites in zusterkloosters, 
maar als hij even weg kan, loopt hij op 
straat met armen en schooiers. Je vraagt 
je af waar hij de energie vandaan haalt. 
Een merkwaardige aantrekkingskracht 
straalt van hem uit; en die wordt niet 
enkel verklaard door zijn spreken of 
door praktische aanleg om met mensen 
om te gaan. De gelatenheid van zijn 
invloed dankt hij aan zijn verbonden-
heid met God. Daarom is het tekenend 
wat hij eens antwoordde aan een zuster 
die hem op een morgen vroeg deze 
keer eens wat minder lang te bidden: 
er zaten mensen bij de biechtstoel 
en die hadden niet veel tijd….:  
‘Laat mij: hoe zou ik goed kunnen zijn 
voor anderen, wanneer ik niet goed ben 
voor mezelf’. ■

Goed zijn voor mezelf
Peter Denneman smm
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We zijn Vice-Provincie geworden
Peter Denneman smm

Van 17 t/m 21 mei 2022 kwam in Rome de Buitengewone Generale Raad 
bijeen, waarbij buiten de leden van het Generaal Bestuur de oversten van 
alle montfortaanse entiteiten aanwezig waren. Eén van de agendapunten 
was het verzoek tot statuswijziging van de Nederlandse Provincie.

De eerste stap hiertoe werd gezet 
tijdens het Provinciaal Kapittel van 
15 en 16 juni 2021 met het besluit 
een verzoek tot statuswijziging van 
Provincie naar Vice-Provincie in te 
dienen. In de brief van 2 mei 2022 
aan de Generaal-Overste en zijn Raad 
schrijft het Provinciaal Bestuur ter 
motivatie:

‘Gezien ons aantal leden en onze 
vergevorderde leeftijd, is het waar-
schijnlijk niet meer mogelijk een 
volgend Provinciaal Kapittel te 
houden. Om die reden ons verzoek 
de huidige status van onze entiteit te 
wijzigen… Dankbaar kijken wij terug 
op al hetgeen wij als montfortaanse 
provincie gedurende vele jaren in eigen 
land en buitenland hebben mogen 
doen. Zo hebben wij het charisma van 
Montfort kunnen uitdragen. Door het 
komen van confraters uit Indonesië 
zal getracht worden het montfortaans 
charisma in ons land te behouden.’

Op dinsdag 17 mei buigen de deelne-
mers zich over onze aanvraag. Eerst 
wordt bekeken wat de Statuten over 
statuswijzigingen vermelden en daarna 
vertel ik wat onze redenen zijn tot 
indiening van het wijzigingsverzoek. 
Op het eind van mijn betoog verzeker 
ik iedereen dat de montfortaanse 
missie in Nederland doorgaat. Ik krijg 
hartverwarmende- en vooral dankbare 
reacties jegens onze Provincie.

Columbia: Enrique Velasquez drukt 
zijn erkentelijkheid uit en maakt 
duidelijk dat er in Columbia veel over 
is gebleven van wat de Nederlandse 
missionarissen gebracht hebben: er 
zijn Nederlands klinkende namen van 
straten en pleinen en over de paters 
klinken nog steeds positieve geluiden. 
Zij maken deel uit van het collectief 
geheugen en blijven leven in de harten 
van de mensen.

Engelssprekend Afrika: Paul Lonely 
Mashonga spreekt als overste van 
Malawi en maakt duidelijk dat de 
Nederlandse missionarissen een grote 
rol hebben gespeeld in het ontstaan 
van de missie in Malawi: ‘Wij zijn 
gesticht door de Nederlandse missio-
narissen’, zegt hij. ‘Grote dank om wat 
jullie naar ons toe hebben gebracht en 
wat jullie nog steeds betekenen voor 
ons’.

Peru-Brasil: José Angel: alles wat er nu 
aan montfortaanse missie in Brazilië 
is, werd door Nederlandse missiona-
rissen begonnen en sommigen zijn 
vaak teruggekeerd, omdat ze er hun 
hart verloren hadden. Anderen zijn tot 
op hoge leeftijd gebleven.

India: Peter Mascarenhas laat horen 
dat er een nauwe samenwerking 
is geweest met de confraters van 
de Nederlandse Provincie die zeer 
gewaardeerd wordt.

België: Jos Van den Bergh vertelt: toen 
kardinaal Mercier 100 jaar geleden om 
montfortanen uit Nederland bedelde, 
was de reden dat er in Leuven een 
grote beweging ontstaan was rond de 
broederschap Maria Koningin van de 
Harten (met priester Poppe). Mont-
fort was door zijn geschriften bij ons 
bekend geworden voordat er mont-
fortanen aanwezig waren, al waren de 
Franse montfortanen wel door België 
getrokken (D’Hoppe is er een spoor 
van gebleven) om naar Schimmert te 
gaan. Wij voelen nog steeds de afkomst 
en verbondenheid en zijn nooit echt 
helemaal los geweest van Nederland. 
Wij hebben grote hulp gehad van hen, 
ook de laatste jaren. Het aandeel van 
de Nederlanders in de Belgische groep 
is aanzienlijk geweest en gebleven, 
omdat enkele Nederlanders in 1966 
bij ons Belg zijn geworden. Op zijn 
minst zijn wij van Nederland een 
‘jongere broer’ gebleven, met dank om 
de vertrouwde band die er nog is en 
die er ook zal blijven.

Indonesië: Anton Tensi (overste) 
noemt zijn Provincie een toch bijzon-
dere dochter van de montfortanen 
uit Nederland, waar nog duidelijk de 
sporen van terug te vinden zijn. De 
missionarissen hebben zich echt toege-
wijd om mogelijk te maken wat er nu 
bestaat aan opleiding, wat er gegeven 
is, zowel financieel als spiritueel.

Portugal: Amilcar José Alves Tavares 
komt met lof over de montfortaanse 
missionarissen in Portugal, waar een 
groot aantal Nederlandse confraters 
als missionaris geweest is. Hij is zelf 
missionaris geweest in Brazilië en heeft 
de kwaliteit van de missionarissen ook 
daar gekend.

De aanvraag wordt met algemene 
stemmen goedgekeurd en de overgang 
naar Nederlandse Vice-Provincie is 
met ingang van 1 juni 2022 in werking 
getreden. ■

oversten wereldwijde entiteiten
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Eindelijk weer ontmoeting BDNL-missionarissen
Stefan Musanai smm / Monique Heijman

Van 4 t/m 6 april 2022 vond een 
ontmoeting plaats van de jonge 
missionarissen uit België, Duits-
land en Nederland (BDNL). Dit 
keer in het klooster in Marienhei-
de (Duitsland). Aanwezig waren: 
Aimé, Nepo en Ghislain uit België, 
Jesu Manickam, Francis, Anand, 
Rayappa en Ravi uit Duitsland en 
Stefan en Charles uit Nederland. 
Gerd-Willi Bergers (ov. D) en  
Peter Denneman (ov. NL) waren 
als begeleiders aanwezig. Helaas 
kon Jos Van den Bergh (ov. B) 
vanwege ziekte niet aanwezig zijn. 
Van het Generaal Bestuur was 
Marco Pasinato present.

Op maandagmiddag en dinsdag-
morgen liet de groep zich inspi-
reren door met name Cantiek 9 ‘De 
charmes van de zachtmoedigheid’, 
Cantiek 26 ‘Het handwerk van de 
dankbaarheid’ en Cantiek 148 ‘God 
verborgen in mijn naaste’. De sessie 
begon met het lezen van een tiental 
cantieken, waarna iedereen mocht 
aangeven wat hem inspireerde in een 
specifieke Cantiek, waarom dat was 
en of het mogelijk zou zijn de bood-
schap van Montfort te transformeren 
naar het hier en nu.

De dinsdagmiddag werd besteed aan 
een gedeelte van de cursus ‘Empower-
ment van jonge SMM-priesters’ van 
psychiater Monica Applewhite (USA) 
en een programma ter preventie 
van misbruik en bescherming van 
de kwetsbaren. Er werd aandacht 
besteed aan seksueel misbruik, wat 
de gevolgen zijn voor de slachtoffers 
en hoe je zelf kunt handelen om niet 
in de val van machtsmisbruik, gees-
telijk misbruik en seksueel misbruik, 
te lopen. Aan het eind van de middag 
was er ruimte om te reflecteren met 
Marco Pasinato.

Woensdag na de ochtendviering en 
het ontbijt keerde iedereen huis-
waarts. Marco Pasinato reisde af naar 
het klooster Vroenhof in Nederland, 
alwaar een meerdaagse visitatie met 
het Provinciaal Bestuur, de confra-
ters, de econoom, administratie, 
archivaris en de secretaresse van 
het provincialaat geagendeerd was. 
Bij de organisatie van de volgende 
BDNL-bijeenkomst, liefst op grotere 
schaal, wordt getracht meer jonge 
medebroeders uit de diverse landen 
in Europa bij de bijeenkomst te 
betrekken.

De deelnemers lieten o.a. weten: 
tevreden te zijn over de inhoud, die 
goed was voorbereid en geanimeerd 
verliep; diep geraakt te zijn door 
medebroeders, vooral wat betreft de 
reflectie op spiritualiteit; de mont-
fortaanse spiritualiteit opnieuw 
te zien als een essentiële behoefte 
ten aanzien van persoonlijke groei 
én ten behoeve van het pastoraal 
werk; je hart laten beroeren door de 
Cantieken en uitgedaagd te worden 
de inspiratie van Montfort in het nu 
naar de mensen te brengen. ■
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Van hogerhand bekeken
Monique Heijman

Het is de gewoonte dat de Generaal-Overste of een lid van het  
Generaal Bestuur gedurende de 6-jarige bestuursperiode elk lid van 
de montfortaanse entiteiten bezoekt (visitatie). Bij zo’n bezoek wordt 
de leiding besproken, de werkzaamheden, inzet van medewerkenden, 
financiën etc. In dat kader kwam Marco Pasinato smm, lid van het 
Generaal Bestuur, van 6 t/m 13 april 2022 naar Nederland.

Enerzijds wilde hij luisteren naar 
alle confraters en informatie verza-
melen voor het Generaal Bestuur 
én tevens ter voorbereiding van het 
Generaal Kapittel dat zal plaats-
vinden in mei 2023. Anderzijds 
wilde hij de confraters informeren 
over de ingeslagen koers van 
de wereldwijde Congregatie en 
eventuele vragen daarover beant-
woorden.

In 2018 zijn in bijna alle entiteiten 
nieuwe, jonge, oversten gekozen 
en aangesteld door het Generaal 
Bestuur. Hierdoor is de Congre-
gatie op bestuurlijk vlak behoorlijk 
verjongd.

Tijdens het Provinciaal Kapittel 
van 15 en 16 juni 2021 was Marco 
Pasinato smm namens het Gene-
raal Bestuur aanwezig. Hem was 
daardoor reeds duidelijk voor 
welke uitdagingen de Neder-
landse Provincie staat o.a. inzake 
het 2-sporenbeleid. Dat houdt in: 
Vroenhof inrichten als het klooster 
waar zorg voor de ouder wordende 
confrater kan worden verleend. 

Met de aangrenzende ‘Residentie 
Vroenhof’ is overeengekomen dat 
via hen (Nobama Care), wanneer 
dit nodig is, nachtzorg zal worden 
geleverd. In alle kamers worden de 
wettelijk verplichte brandmelders 
aangesloten en de lift wordt gemo-
derniseerd. De verwarming werd in 
augustus 2021 geheel vernieuwd en 
overal is ledverlichting aangebracht.

Voor het klooster in Schimmert 
zullen voorbereidingen getroffen 
worden om te zijner tijd te kunnen 
verbouwen, zodat het klooster een 
gemoderniseerd onderkomen voor 
de confraters uit Indonesië kan 
blijven. De oudere confraters die nu 
in Schimmert wonen hoeven niet te 
verhuizen; alleen als ze meer zorg 
nodig zouden hebben. De zelfstandig 
wonende confraters zullen wanneer 
het moment daar is, om bovenge-
noemde redenen, in de communiteit 
Vroenhof gaan wonen.

Het programma zag er als volgt uit: 
donderdag 7 april gesprekken met 
de confraters in Vroenhof en aanslui-
tend een communiteitsgesprek; 

vrijdag 8 april een telefonisch gesprek 
met confrater Pierre Robertz smm 
uit Doorn en ’s-middags gesprekken 
met de 3 in Brabant zelfstandig 
wonende confraters; zaterdag 9 april 
gesprekken met de confraters in 
Schimmert en daarna een communi-
teitsgesprek. 

Op maandag 11 april vonden 
gesprekken plaats met Servé Kengen 
en Monique Heijman van het provin-
cialaat. Op dinsdag 12 april woonde 
Marco Pasinato de vergadering van 
de Provinciale Raad bij en voerde hij 
afsluitende individuele gesprekken 
met econoom Jan Lathouwers en 
provinciaal-overste Peter Denneman.

Dat de Nederlandse communiteiten 
dagelijks de eucharistie vieren en 
’s-avonds de rozenkrans bidden, 
werd door pater Marco zeer gewaar-
deerd. Hij liet weten dat dit niet in 
elke entiteit een vanzelfsprekend-
heid is, net zomin als het dagelijks 
na het middagmaal voorlezen van de 
namen van de overleden montfor-
tanen wereldwijd. Hij sprak zijn dank 
uit voor de goede ontvangst door de 
Nederlandse montfortanen.

De dankbaarheid was wederzijds: 
iedereen heeft kunnen vertellen waar 
hij vreugde uit haalt, hoe zijn gezond-
heid is, waar het soms niet zo lekker 
loopt binnen de communiteit en hoe 
hij de toekomst van de Nederlandse 
Provincie ziet. Hier en daar werd nog 
een suggestie gedaan om een bepaald 
onderwerp in het Generaal Kapittel 
van 2023 te bespreken. ■

Marco Pasinato smm
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Meneer pastoor
Documentaire over John van Oss smm

“John van Oss (1937), de oude 
pastoor van Schimmert, staat al 
decennia alleen aan het roer van de 
parochies Schimmert en Genhout, 
kleine kerkdorpen in Zuid-Limburg. 
Hij wordt vergeetachtig en kan het 
niet meer alleen. Twee jonge Indone-
sische paters, Stefan Musanai (1983) 
en Charles Leta (1986) arriveren op 
de pastorie om hem te helpen. 

Première van de film
Op zaterdag 29 oktober in 

het Gemeenschapshuis ‘Brasserie Bie-Ein’  
te Schimmert, Oranjeplein 10:

inloop 20.00 uur
start film 20.30 uur.

Zoals eerder vermeld, 
zal de EO de film uitzenden in het voorjaar 2023 op NPO 2.

Ze zijn vrolijk en leergierig en nemen 
hun intrek in het kleine klooster aan 
de rand van het dorp, waar nog zes 
oude paters wonen. Ze moeten het 
Nederlands de baas worden, maar 
de teksten die ze voordragen in de 
kerk zijn niet gemakkelijk. Meneer 
pastoor vindt het moeilijk om taken 
uit handen te geven. Hij kent immers 
alle mensen uit het dorp en sommigen 
spreken alleen maar dialect. De twee 
nieuwelingen staan te popelen om 
hem te helpen, maar dat gaat moei-
zaam. Tot overmaat van ramp breekt 
er ‘een ziekte’ uit waardoor het kerke-
lijk leven stilvalt en het afscheid van 
pastoor op de lange baan geschoven 
wordt. Wanneer kan hij met een 
gerust hart loslaten?” ■

Regie Gabrielle Provaas, camera Pim Hawinkels, geluid Sander den 
Broeder, productiehuis Tomtit Film en EO. Met steun van Limburg 
Film Office en het Nederlands Filmfonds. Uitzenddatum: voorjaar 
2023 op NPO 2. De samenvatting vermeldt:

Gabrielle Provaas en John van Oss smm in de sacristie van de kerk in Schimmert
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Gabrielle Provaas vertelt
Peter Denneman smm

Medio september had ik een interview met Gabrielle. Daarin vertelde 
ze mij het volgende:

“Ik ben geboren (1969) in Schim-
mert als oudste in een gezin van 
vier kinderen. Mijn familie had een 
boerenbedrijf. Ik kon goed leren en 
verhuisde naar Nijmegen om kunst-
geschiedenis te studeren. Vooral 
moderne kunst trok me aan. Toen die 
studierichting uit Nijmegen vertrok, 
ben ik overgestapt op film. Dat 
beschouw ik als een van de moderne 
kunstvormen in onze tijd. Ik studeer 
Film- en Televisiewetenschap en 
Psychologie in Amsterdam.

Als ik merk dat vanwege het seksueel 
misbruik allen die met de kerk te 
maken hebben in een kwaad daglicht 
worden gesteld, voel ik me geroepen 
om het een en ander te nuanceren. 
Pastoor John van Oss ken ik van mijn 
geboortedorp en ik vind het niet eerlijk 
dat hij er onder moet lijden. Ik voel er 
wel wat voor om met hem hierover in 

gesprek te gaan, of hem misschien wel 
filmisch te volgen in al wat hij doet, 
maar ik durf ’t hem niet te vragen. 
Dan hoor ik van mijn ouders dat 
twee jonge confraters uit Indonesië 
naar Schimmert zijn gekomen. Dat 
maakt mij nieuwsgierig en ik benader 
pastoor John en kapelaan Stefan en 
Charles met mijn verzoek. Dat is het 
begin van het hele proces.

De start van de opnames voor de film 
is voorspoedig verlopen. Toen kwam 
corona en alles lag stil. Gelukkig 
hebben wij daarna, weliswaar met de 
nodige strubbelingen, de opnames 
weer kunnen oppakken. Als ik nu 
terugkijk op het hele proces dan treft 
het mij dat wij elke tegenslag weer te 
boven zijn gekomen. Er waren ook 
maar weinig draaidagen, maar dat is 
aan het uiteindelijk resultaat niet te 
zien. Ik ben er trots op!”

In de Montfortkapel in Oirschot en 
in de St. Remigiuskerk in Schimmert 
herdenken wij traditiegetrouw onze 
overleden broeders, paters, zusters 
en familieleden. Op beide plaatsen 
gebeurt dat op zaterdag 5 november 
om 11:00 uur. Na de viering worden 
de graven gezegend. Wat Oirschot 

REQUIEMVIERINGEN
zaterdag 5 november 2022

betreft, nog iets bijzonders, want daar 
is het gehele kerkhof gerenoveerd 
en hierbij wordt uitdrukkelijk stil 
gestaan.

Na afloop van de plechtigheid is 
eenieder uitgenodigd voor de koffie-
tafel. In Schimmert in ‘Brasserie 

Bie-Ein’ in het Gemeenschapshuis 
aan het Oranjeplein 10 en in 
Oirschot in ‘Brasserie Montfort’. In 
verband hiermee wordt vriendelijk 
verzocht u vóór 25 oktober a.s. aan 
te melden bij het provinciaal secreta-
riaat: provincialaat@montfortanen.nl 
tel: 043-2065002. ■

N.B.
Gabrielle
Provaas (co-) 
regisseerde
onder andere 
Ouwehoeren en 
Plastic Harem. 
Momenteel
werkt ze aan haar 
nieuwe documentaire over schoonma-
kers, een film in samenwerking met 
Tomtit Film en KRO-NCRV. ■

REQUIEMVIERINGEN
zaterdag 5 november 2022
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De jubilarissen van dit jaar zijn: Piet 
Schoen (65 jaar priester), Richard 
Schreurs (60 jaar priester), John van 
Oss (55 jaar priester) en Theo van 
der Geest (50 jaar priester).
Jan van Loo was 70 jaar geprofest en 
Peter Stevens 65 jaar.

De koffie werd om 10:00 uur geser-
veerd, waarna om 11:00 uur de 
eucharistieviering begon. Theo van 
der Geest was uitgenodigd als voor-

Goed om samen te vieren
Jubilarissendag 8 september 2022

ganger en Richard Schreurs was 
gevraagd als organist. Met name 
de overweging werd zeer positief 
ontvangen. Na een klein aperitiefje 
stond een feestelijke lunch gereed. 

Al met al 
een mooie dag. ■

Op het feest van Maria  Geboorte 
kwamen (bijna) alle confraters 
bijeen in klooster Vroenhof om 
de traditionele Jubilarissendag  
gezamenlijk te vieren. 
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Montfortaanse Internationale 
Vorming
Na een pauze van twee jaar vanwege 
de Covid-19 pandemie, verwelkomde 
de Montfortaanse Internationale 
Vorming leden en lekenmedewer-
kers van de drie Congregaties van 
de Montfortaanse familie. De Frans-
talige sessie vond plaats van 1 t/m 
14 augustus in het moederhuis van 
de Dochters der Wijsheid in Saint 
Laurent-sur-Sèvre.

De Montfortaanse Internationale 
Vorming is bedoeld als een tijd 
waarin de deelnemers hun persoon-
lijke geschiedenis herlezen in het licht 
van de spiritualiteit van Montfort.

Montfortaanse missie in Engeland
Op 6 augustus jl. verwelkomde de 
Montfortaanse gemeenschap in 
Engeland een nieuwe missionaris, 
Richard Magararu smm, van de 
Filipijnse entiteit. De ontvangst, 
inclusief een welkomstritueel, vond 
plaats in het ‘St. Joseph’s Centre’ in 
een sfeer van vreugde en ontroering. 
Het Generaal Bestuur spreekt de 

wens en hoop uit dat pater Richard 
en de gemeenschap samen zullen 
optrekken in apostolische armoede, 
alle vertrouwen en hoop op God 
stellen en in vreugde en ijver voor 
Zijn Koninkrijk te leven.

Eerste geloften in Oeganda
Op 6 augustus 2022 legden de drie 
broeders Luka Magareta, Felix 
Nimanya en Ronald Mmora hun 
eerste geloften af. Deze gedenk-
waardige gebeurtenis vond plaats in 
het noviciaatshuis van de Montfort 
Missionarissen in Mbarara. De broe-
ders hadden, voordat ze hun religi-
euze geloften aflegden, een retraite 
van 33 dagen gehouden onder 
leiding van Mario Belotti smm, 
provinciaal-overste van de Italiaanse 
Provincie. Laatstgenoemde bena-
drukte de wens van Montfort, onze 
doop op de meest perfecte manier 
levend te houden. Daarom beveelt hij 
aan de vernieuwing van onze doopge-
loften of toewijding aan Jezus te doen 
door de handen van Maria, de ‘vorm 
van God’ en de ‘perfecte manier’ om 
Jezus in ons leven te reproduceren.

Officiële opening van de Montfortaanse Internationale Vorming (MIV) 2022

nieuwe missionaris voor de Montfortaanse missie in Engeland

Nieuws uit de Wereldwijde Congregatie
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De drie broeders ontvingen het 
religieuze habijt, bestaande uit een 
toog, koord en rozenkrans. Daarbij 
ontvingen zij de Regel van Missiona-
rissen van het Gezelschap van Maria. 
De echte motivatie om armoede, 
kuisheid en gehoorzaamheid te 
beloven is daarin te lezen en zal een 
drijvende kracht zijn om verleidingen 
te weerstaan: “Als ik in de verleiding 
kom om mijn geloften voor iets of iemand 
te breken, zal ik niet zeggen: ‘Ik kan het 
niet, want mijn gelofte staat het niet toe’, 
of ‘ik kan niet, wat ik zou gepakt kunnen 
worden’, of ‘het is tegen mijn geloften’; 
maar ik zal zeggen: ‘nee, dit is niet wie 
ik ben. Ik zou mezelf of jou misleiden als 
ik iets anders zou doen dan wat ik weet 
dat ik heb gekozen om te blijven wie ik 
ben en om te respecteren wie jij bent.”.

Noviciaat in Franstalig Afrika
Op 15 augustus 2022, op het feest 
van Maria Tenhemelopneming, was 
de opening van het nieuwe novi-

ciaat van de Franstalige Delegatie in 
Kinshasa, in het bisdom Kisantu, 89 
jaar na de komst van de eerste missi-
onaire pioniers in de Democratische 
Republiek Congo.
De openingsceremonie had 2 belang-
rijke momenten: de installatie van 
David Giapunda smm als novice-
meester, gevolgd door zijn geloofsbe-
lijdenis en de intrede in het noviciaat 
van de 9 postulanten. In zijn homilie 
nodigde Louis-Guelord Aseme smm, 
delegatie-overste, uit om hoopvol te 
zijn en niet toe te geven aan enige 
verleiding: “God is sterker dan de 
draak. Ondanks zijn kracht slaagde 
de draak er niet in een einde te maken 
aan Gods project, slaagde er niet in het 
door Maria gemanifesteerde en gereali-
seerde plan van God te onderbreken of te 
belemmeren.”.
De opening kon rekenen op grote 
deelname van de Montfortaanse 
familie: de novicen van Dochters der 
Wijsheid, br. Ruphin, provinciaal 

Eerste geloften br. Luka, Felix en Ronald in Oeganda

van de Montfortaanse Broeders van 
Sint-Gabriël, paters Frédéric smm 
en Jean-Paul smm, verschillende 
Congregaties en de gelovigen die op 
het plateau van Kimbondo wonen.

Eeuwige geloften in Indonesië
Op 15 augustus 2022 hebben 5 fraters 
in Malang, onder leiding van provin-
ciaal-overste Antonius Tensi smm, 
hun eeuwige geloften afgelegd: br. 
Matias Jebaru Adon smm, br. Domi-
nikus Siong smm, br. Daniel Dagur 
smm, br. Agustinus Asman smm 
en br. Hironimus Aryo Dominggus 
smm. De eucharistieviering werd 
bijgewoond door ouders, priesters, 
broeders van andere Congregaties en 
genodigden.
Door Antonius Tensi smm werd de 
essentie van de drie geloften die door 
religieuzen en in het bijzonder de 
Montfortaanse religieuzen nageleefd 
worden en de concrete toepassing 
ervan, benadrukt. Hij moedigde aan 
de focus niet te verliezen: “Kom niet 
terug, eenmaal op weg moet je doorgaan! 
Ook al val je door zware beproevingen, 
vergeet niet op te staan. Vergeet nooit je 
God en Zijn Voorzienigheid.”. ■

Opening nieuw noviciaat in Franstalig Afrika

Eeuwige geloften in Malang
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Ik moet zeggen: het is een goede orga-
nisatie. Er was de mogelijkheid om 
met de bus of het vliegtuig te gaan. Ik 
koos voor de bus met enkele mensen 
van Schimmert en de rest mensen uit 
het Zuiden. Verder was er een groep 
uit Twente en Noord Holland.

Het thema was: “Ga aan de pries-
ters zeggen”. Dit naar aanleiding 
van de woorden van Maria: “Ga aan 
de priesters zeggen hier een kerk te 
bouwen en hier in processie naar toe 
te komen”.

Dat is precies wat Paus Franciscus dit 
jaar van ons vraagt. Dat we het geloof 
actief uitdragen in deze wereld. Dat 
kan op veel manieren. Op bedevaart 
gaan is er een van. We vertrokken op 
maandag 5 september. Het was warm. 
De eerste plaats waar we stopten was 
Amiens. Hier is de grootste kathe-
draal van Europa te vinden. De 
kerk is door Unesco uitgeroepen tot  
Werelderfgoed. Het is een indruk-

Begin september bracht ik een bezoek aan Lourdes. “Huis voor de 
Pelgrim” organiseerde deze reis. Reizen naar Lourdes, Fatima en  
Israël hebben wij Montfortanen jarenlang georganiseerd.

wekkend bouwwerk. Je wordt er stil 
van als je door de kerk loopt. De bouw 
van de kerk begon in de 13e eeuw. 
Het bouwen duurde ongeveer 200 

jaar. De kerk is toegewijd aan Maria. 
Maar ze is vooral bekend vanwege de 
schedel van Johannes de Doper. Die 
wordt hier als relikwie bewaard. Een 
van de mooiste dingen in de kerk zijn 
de koorbanken uit de 16e eeuw. De 
overnachting was in Lisieux. Hier 
wordt de Heilige Theresia van Lisieux 
vereerd. Paus Pius X noemt haar 
“De grootste heilige van de moderne 
tijd”. Ze werd heilig verklaard in 
1925 door paus Pius X. Overal in 
de kapel zijn er getuigenissen van 
mensen die haar vereren. De dag 
daarna kwamen we in Lourdes. De 
vliegtuigen waren al geland toen wij 
met de bussen aankwamen. Het was 
een mooi programma en het weer 
was uitstekend. Zelfs heel erg warm. 
En natuurlijk de vaste activiteiten: 
samen vieren in de Bernadettekerk, 
samen vieren aan de grot, maar ook 
ontspanning in de Pyreneeën. Een 
fijn programma, dat deed denken 
aan de Lourdesreizen die wij inder-
tijd maakten. Alleen waren toen de 
omstandigheden primitiever. Op de 
terugreis bezochten we Nevers. Daar 
wilde Bernadette naar toe. Ze was 
en bleef zeer bescheiden. We vierden 
samen ons afscheid.

En na een lange tocht kwamen we 
in Nederland aan waar we liefdevol 
werden opgevangen door de mensen 
die ons weer naar huis brachten. Een 
bijzondere ervaring. Lourdes, waar 
hemel en aarde elkaar raken”. ■

Waar hemel en aarde elkaar raken
John van Oss smm

Basiliek van Lourdes

Kathedraal van Amiens
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Wijzertjes
Verhuizing
Op 3 juni 2022 
is Wiel Logister 
verhuisd naar 
Zorgcentrum 
‘Op den Toren’ 
aan de Valken-
burgerweg 
67 te (6361 
EB) Nuth. Hij 
verblijft op Afde-
ling Smaragd, 
Kamer 114.

Onze zomergasten
Deze zomer hebben de communi-
teiten van Vroenhof, Schimmert en 
het provincialaat verschillende gasten 
voor een korte of wat langere tijd 
mogen ontvangen.

Thomas Msusa smm, aartsbisschop in 
Malawi met voormalig missionaris Jef 
Scheepens smm

Op uitnodiging komt Thomas voor 
rust en een medisch onderzoek op 2 
juli naar Nederland waar hij een gast-
vrij onthaal vindt in de communiteit 
van Vroenhof. Hij werd van moslim 
aartsbisschop! Zijn ouders zijn 
moslim, zijn vader zelfs imam. Als 
Thomas zes jaar is, sterft zijn moeder. 
Hij groeit verder op bij zijn oom, 
die katholiek is en hem in contact 
brengt met een parochiepriester die 
hem vervolgens onderricht. Dan 
groeit zijn verlangen om priester te 
worden. Zijn vader heeft hiervoor 
geen begrip, maar Thomas begint 
toch aan zijn priesteropleiding. Na 
zijn noviciaat bij de montfortanen in 
Oeganda treedt hij in bij de montfor-
tanen. Hij wordt tot priester gewijd 
op 3 augustus 1996. Zijn vader is 

uitgenodigd, maar weigert te komen. 
Desondanks wil Thomas zijn Eerste 
Mis in zijn geboortedorp vieren. Alle 
dorpshoofden en dorpelingen zijn 
bij deze eucharistieviering. Thomas 
vertelt aldaar dat, volgens de leer van 
Jezus, iedereen het recht heeft om in 
vrijheid voor zijn geloof te kiezen. 
In 2003 wordt hij tot bisschop van 
Zomba benoemd. Na de wijdings-
plechtigheid komt zijn vader naar 
voren, knielt voor hem neer in het 
bijzijn van alle aanwezigen en zegt: 
‘Mijn zoon, ik heb het doopsel 
nodig!’. Thomas Luke Msusa wordt 
in 2013 tot aartsbisschop van Blan-
tyre benoemd.

Toon van Noije 
smm, missionaris 
in Brazilië
Op 5 juli komt 
Toon voor 
een maand 
op vakantie in 
Nederland. 

Zijn broer en schoonzus in Loon op 
Zand bieden hem van harte onderdak. 
Van daaruit bezoekt hij confraters in 
Schimmert en Valkenburg a/d Geul.

Pee de Waard 
smm, 
missionaris in 
Brazilië
Pee was 
gewend om 
jaarlijks een 
maand op 
vakantie te 
komen. De 
corona reis 

beperkingen hebben hem dit enkele 
jaren verhinderd. Maar op 10 juli lukt 
het hem om voor 2 maanden van de 
rust te genieten bij zijn zus in Heiloo. 
Met zijn zus gaat hij op bezoek bij 
confraters in het zuiden des lands. 
Hij reist ook af naar enkele plekken 
in Duitsland, waar hij vroeger 
verschillende jaren heeft gewerkt en 
hij bezoekt enkele weldoeners. Op 10 
september is Pee weer teruggevlogen 
naar Brazilië.

Anar Bani smm, student in Rome
Anar studeert Exegese in Rome. Deze 
38-jarige Indonesische confrater viert 
zijn vakantie van 18 t/m 28 juli in de 
communiteit van Schimmert. Met 
Stefan Musanai smm als ‘reisleider’ 
bezoekt hij Maastricht, Aken en de 
communiteit van Vroenhof. Dat 
confraters ’s avonds bij elkaar zitten 
om te praten en iets te drinken is voor 
Anar iets nieuws. 

Louis-Guelord Aseme smm, delegatie-
overste van Franssprekend Afrika

Tijdens een kort verblijf in België 
komt Louis-Guelord op bezoek bij de 
communiteiten van Schimmert en 
Vroenhof. Aimé Kamanda smm 
(Congolees landgenoot, lid van de 
communiteit in Kessel-Lo) is zijn 
chauffeur. Hun bezoek begint met 
het vieren van de Eucharistie in de 
communiteit van Schimmert en 
eindigt bij de middagkoffie in 
Vroenhof. ■

Wiel Logister smm
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In dankbaarheid terugzien en 
uitzien naar hoopvolle tekenen

“Mijn vrienden, verlies de moed niet! 
Wij zijn voor deze tijden gemaakt.
Ik heb de laatste tijd gehoord van 
zovelen die echt verbijsterd zijn.
Ze maken zich zorgen over de toestand 
in de wereld op dit moment….

Toch vraag ik jullie vriendelijk maar 
dringend: verspil je geestkracht niet 
met jammeren over deze moeilijke 
tijden. En vooral: verlies de hoop 
niet, met name omdat wij nu juist 
voor deze moeilijke tijden gemaakt 
zijn….

In elk duister tijdperk bestaat de 
neiging om bij de pakken neer te 
gaan zitten vanwege al het onheil en 
alles wat er verkeerd is in de wereld. 
Focus daar niet op. Er is ook de 
neiging om je te laten verzwakken 
door je bezig te houden met dingen 
die buiten je bereik liggen, die tóch 
niet kunnen. Focus daar niet op. 
Dat is de wind gebruiken zonder de 
zeilen te hijsen.

We zijn nodig. Dat is alles wat we 
weten. En we ontmoeten weerstand, 
maar we zullen des te meer grote 
zielen ontmoeten die ons begroeten, 
liefhebben en gidsen. En we zullen 
ze herkennen, wanneer ze op ons pad 
verschijnen.

Zei je niet dat je een gelovige bent? 
Zei je niet dat je jezelf hebt verbonden 
aan een grotere stem? Vroeg je niet 
om genade? Herinner je je niet dat 
leven in genade betekent dat je je 
onderwerpt aan een grotere stem?...

Een van de meest rustgevende en 
krachtige acties die je kan onder-
nemen om in te grijpen in een storm-
achtige wereld is: opstaan en je ziel 
tonen….

De lantaarn van de ziel tonen in deze 
overschaduwde tijden - woedend zijn 
én anderen barmhartigheid betonen, 
dat zijn allebei daden van grote moed 
en ze zijn hard nodig….

Er zullen altijd momenten komen 
waarop je ontmoedigd bent. Ik 
heb mezelf ook vaak in mijn leven 
wanhopig gevoeld, maar ik houd 
geen stoel vrij voor de wanhoop. Ik 
onderhoud haar niet. Ik sta haar niet 
toe van mijn bord te eten. De reden 
daarvan is dat ik één ding tot diep in 
mijn gebeente weet, net als jullie. Dat 
is: dat er geen wanhoop kan zijn als 
je je herinnert waarom je op Aarde 
kwam, wie jij dient en wie jou hier-
heen gestuurd heeft….” ■

Dit was de titel van de retraite die we dit jaar (12, 13 en 14 sept.) heb-
ben gehouden in ons klooster in Valkenburg a/d Geul. Mirjam Dirkx 
begeleidde deze retraite. In voorgaande jaren heeft u telkens een er-
varing van één van de deelnemers kunnen lezen. Dit keer willen wij 
de slottekst uit de afsluitende viering met u delen. Ze is van Clarissa 
Pinkola Estes en de vertaling is van Hein Stufkens. De tekst, die door 
Mirjam gelezen werd, luidt:

voorgangers Mirjam Dirkx en Peter Denneman smm


