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O

RW
O

O
RD

Zonnige dagen in april en m
ei doen ons uitkijken naar de 

zom
er.

N
um

m
er 54 van JEZU

ÏETEN
 zet u op w

eg. D
aarin gaat 

bisschop Johan Bonny (Antw
erpen) op steunend bezoek in 

Syrië. Eduard Kim
m

an kijkt naar paus Franciscus als 
‘vernieuw

er’. W
ie nog nooit over G

odly Play gehoord heeft, 
kan via Katie Velghe m

eer vernem
en. G

a je graag m
ee op 

fietsretraite? Schrijf vlug in. W
ie nu al aan het nieuw

e 
schooljaar denkt, kan niet naast het artikel van Philip 
Brinckm

an. 
Thom

as Klein legde ondertussen zijn eerste geloften af.
D

e gekende rubrieken zijn niet vergeten.
Bij deze gelegenheid w

ensen w
ij W

ard Biem
ans bijzonder 

te danken. H
ij verzorgde jaren lang de coördinatie van ons 

blad en ontving andere opdrachten binnen onze 
jezuïetenregio. W

e zijn W
ard heel dankbaar voor zijn w

erk. 
D

at ons tijdschrift net en op tijd bij u lezer op tafel lag is 
m

ede aan hem
 te danken. Karin Benoist van het Platform

 
ignatiaanse spiritualiteit nam

 zijn taak over. O
ok Jan Stuyt 

kw
am

 de redactie versterken. W
elkom

. 
Zonnige zom

er!

H
et internaatlandschap in Vlaanderen is vrij divers 

en dat is m
aar goed ook. M

eestal sluit een internaat 
nauw

 aan bij de schoolom
geving. Som

m
ige inter-

naten zetten sterk in op zorg en opvang, anderen 
op structuur, studie-ondersteuning of leren sam

en-
leven. O

p die m
anier hebben ouders een zekere 

keuzevrijheid. Eén ding is duidelijk: w
einig kinderen 

w
orden nog verplicht om

 op internaat te kom
en. O

p 

internaat kom
en is pure luxe op voorw

aarde dat de 
jongere er de voordelen van ziet en bereid is om

 de 
nadelen te verdragen. 

Bew
uste keuze

A
ls jongeren zich op het internaat van het Sint-

Jozefcollege aanm
elden, doen ze dit m

eestal om
 

enkele specifieke redenen.  Een grote groep, vooral 

Verbondenheid:  
het leven op internaat in de 21 ste eeuw

  

CO
LLEG

E IN
 D

E KIJ
KER

“W
e w

eten niet w
aar w

e als ouder gefaald hebben, m
aar onze tiener 

w
il op internaat”. Zo kom

en som
m

ige ouders hun kind op internaat 
aanm

elden. In N
ederland bestaan ze niet m

eer, in Vlaanderen zijn er 
nog m

eer dan honderd.   

t
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m
eisjes, kiest heel bew

ust voor het sam
enleven m

et 
vrienden en vriendinnen. Veel jongens gaan dan 
w

eer voor de sportm
ogelijkheden en voor de struc-

tuur. Sam
en sporten, studeren, een actie op poten 

zetten…
 voeden hun hang naar avontuurlijkheid.  

Een aantal onder hen beseft heel goed dat ze zich 
teveel laten afleiden en dat ze baat hebben bij de 
vastgelegde, stille (!) studiem

om
enten dankzij de 

sturende ogen van een studiem
eester. Structuur is 

op internaat belangrijk, m
aar opvoeden is al lang 

m
eer dan een tiener in een m

aatschappelijk aan-
vaard keurslijf dw

ingen. 

Identiteit en verantw
oordelijkheid 

M
aar een internaat kan nog zoveel m

eer betekenen. 
Je leert er iem

and w
orden in dienst van anderen. 

D
oor nauw

 m
et elkaar sam

en te leven, kan je leren 
dat verbondenheid een groter goed is dan indivi-
dualism

e. D
it is niet eenvoudig, zeker niet voor tie-

ners die constant op zoek zijn naar hun identiteit. 
W

e proberen het belang van deze zoektocht op te 
roepen door de w

orstelende intern één enkel puzzel-
stukje te geven gekoppeld aan een vraag: “W

at stelt 
dat blauw

e stukje voor?” G
issend krijgen w

e dan 
antw

oorden als de zee, of de lucht…
 W

anneer w
e 

de tiener een tiental stukjes geven, zien ze dat het 
blauw

e stukje een onderdeeltje is van een blauw
e 

deur. Je vorm
t je identiteit in relatie m

et anderen. 
O

p internaat is dit niet anders. Je kom
t jezelf op het 

spoor in verbondenheid. Voor veel jongeren die uit 
kleine gezinnen kom

en, voor een aantal die opge-
groeid zijn m

et veel applaus en m
et egosterretjes als 

rolm
odel, gaat m

et vallen en opstaan een nieuw
e 

w
ereld open. 

N
atuurlijk kan een internaat nog een aantal ande-

re leem
tes opvullen. W

e leven in een inform
atie-

sam
enleving. W

e w
orden bestookt door nieuw

s, 
 feiten, feitjes en m

eningen. Een internaat kan hier 
het verschil m

aken. Je leert er niet alleen inform
atie 

om
zetten in kennis en inzicht krijgen in het leren. 

H
et internaat w

il ook aanzetten tot zelfregulerend 
leren: een planning leren opstellen en je eraan hou-
den, m

aar ook je afsluiten van stoorzenders. Een 
aantal jongeren geraakt im

m
ers verstrikt in het 

bom
bardem

ent van inform
atie en infotainm

ent. 
H

et w
ordt steeds duidelijker dat je hen beter ver-

plicht om
 even uit de inform

atieratrace te stappen. 
Internen w

ordt geleerd om
 op een verantw

oorde-
lijke m

anier om
 te gaan m

et hun sm
artphone, voor 

velen hun persoonlijke H
eilige G

raal. H
et toestel 

m
ag in de gem

eenschappelijke internaatruim
tes 

niet gebruikt w
orden en zelfs niet zichtbaar zijn. 

Tijdens de studietijd en voor het slapengaan w
ordt 

het toestel in bew
aring gegeven. H

et loont: veel 
internen getuigen dat ze zich beter kunnen focus-
sen en dieper slapen. 

Tot slot: een internaat staat of valt m
et de geest en 

de geestdrift van de studiem
eesters, de rolm

odellen 
w

aarnaar tieners kunnen opkijken en w
aartegen ze 

zich zelfs kunnen afzetten. O
ok dat geeft diepte. 

O
pvoeders kunnen slagen in hun opzet om

dat ze 
geloven in de groeikracht van jongeren. Ze w

eten 
uit ervaring dat terugkoppeling pas echt w

erkt als 
er een klim

aat van bevestiging en beloning aan-
w

ezig is. O
ok een tikkeltje hum

or is belangrijk voor 
de noodzakelijke deblokkering. D

e w
are opvoeders 

beschikken daarenboven over een rotsvast geloof, 
noem

 het hoop, dat het ‘goed’ kom
t, ook als het 

m
oeilijk loopt. D

it is geen naïef vertrouw
en. H

et is 
een oervertrouw

en in het w
ezen van de schepping. 

Een opvoeder die dit m
ysterie uitstraalt, is als een 

dansende ster die licht en ruim
te schenkt.

Philip B
rinckm

an  
Internaatsdirecteur, Sint-Jozefcollege, Turnhout 

In de loop der eeuw
en w

erden m
annen m

et een uit-
eenlopende achtergrond tot paus gekozen: zij had-
den belangrijke connecties binnen het Rom

einse rijk 
of, later, de Rom

einse adel, of zij hadden ervaring 
opgedaan m

et het besturen van een groot bisdom
. 

Som
m

igen w
aren m

onnik en abt gew
eest, of fran-

ciscaan, dom
inicaan of karm

eliet en hadden als 
m

agister, professor of prior hun orde gediend. Paus 
G

regorius XVI w
as de laatste ordesgeestelijke op 

de stoel van Petrus. Sinds 1846 w
aren de pausen 

afkom
stig uit de diocesane clerus. D

e verkiezing op 
13 m

aart 2013 van een vrij onbekende jezuïet uit 
Buenos A

ires tot bisschop van Rom
e en daarm

ee 

tot paus van de Room
s-K

atholieke Kerk w
as een sig-

naal tot verandering: in de m
anier w

aarop een paus 
zich als bestuurder opstelt, in de m

anier w
aarop hij 

denkt over zielzorg en leefregels uitvaardigt voor 
de gew

one gelovigen, en ten slotte veranderingen 
in de sociale boodschap van de Kerk voor iedereen. 

Vernieuw
ing van de Rom

einse curie 
Vanaf het m

om
ent dat de bisschop van Rom

e ook 
verantw

oordelijkheden kreeg buiten de diocesane 
grenzen, w

as hij aangew
ezen op steun van buitenaf: 

leken, diakens, m
onniken en later de bedelorden. D

e 
ondersteuning van het leeram

bt w
as eeuw

enlang 

IN
SPIREREN

D
E M

EN
SEN

Paus Franciscus als vernieuw
er 
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een vanzelfsprekende taak voor dom
inicanen en 

andere ordesgeestelijken. D
e ondersteuning bij de 

uitoefening van het bestuursam
bt van de paus w

erd 
geleverd door Rom

einse leken en Italiaanse geestelij-
ken. Pius XI en Pius XII benadrukten in hun am

bt de 
relatie van Kerk en Staat: daarvoor w

aren er, onder 
andere, diplom

atieke betrekkingen, toespraken en 
encyclieken. A

lles w
as geconcentreerd op de paus die 

m
et behulp van een kardinaal-staatssecretaris alle 

touw
tjes in handen hield zoals een oude m

onarch. 
H

ij had specialisten nodig bij de uitoefening van zijn 
am

bt: diplom
aten, edellieden, secretarissen en tekst-

schrijvers. Voor de laatste tw
ee categorieën w

erden 
religieuzen, en vaak jezuïeten, ingezet.

H
alverw

ege de vorige eeuw
 w

erd de curie bekriti-
seerd. H

ervorm
ing van de Rom

einse curie w
erd het 

hoofdpijndossier van elke paus die aantrad na de 
Tw

eede W
ereldoorlog. Paus Paulus VI heeft ingrij-

pende hervorm
ingen doorgevoerd en paus Joannes 

Paulus II heeft nieuw
e instellingen opgericht, m

aar 
het w

einig veranderingsgezinde bestuursapparaat 
bleef een probleem

. 

D
oor 

verschillende 
pausen 

w
erd 

de 
oplossing 

gezocht in het internationaliseren van de top van 
elk departem

ent. D
e sam

enw
erking onderling tus-

sen niet-Italiaanse kardinaal-prefecten is verre van 
eenvoudig. O

nder het pontificaat van Joannes Pau-
lus II w

erden Poolse clerici w
at vaker benoem

d in 
de lagere rangen. In die jaren breidde de curie uit 
en w

erd er gezocht naar capabele m
edew

erkers 
voor de nieuw

e diensten: zo kw
am

en er vanzelf ook 
m

eer religieuzen in de lagere rangen van de curie-
departem

enten. A
ls er af en toe een pater prefect 

w
erd van een departem

ent, zoals een eeuw
 geleden 

de N
ederlandse redem

ptorist W
illem

 van Rossum
, 

later de Belgische scheutist Jan Pieter Schotte of 
de D

uitse jezuïet A
ugustin Bea, dan w

as dat op 
grond van persoonlijke verdiensten en niet op grond 
van een voortdurende, institutionele ondersteuning 
door de betreffende orde of congregatie.

H
oe is dat nu onder de jezuïet paus Franciscus? 

H
aalt hij ineens veel jezuïeten naar Rom

e? N
aar-

m
ate m

ensen ouder w
orden, kunnen ze m

oeilijker 
w

ennen aan nieuw
e, vreem

de m
edew

erkers. Recen-
te pausen, zoals Paulus VI of Joannes Paulus II, 

verlieten zich in de laatste tien jaar van hun leven 
op vertrouw

de m
edew

erkers. D
at is niet fundam

en-
teel anders bij paus Franciscus. Zijn keuze tussen 
w

ereldheren, religieuzen of leken w
ijkt nauw

elijks 
af van het beleid van zijn voorgangers. H

ij bevoor-
deelt geen religieuzen, in het bijzonder jezuïeten, bij 
benoem

ingen op leidinggevende posten. D
at pater 

Louis Ladaria, een Spaanse jezuïet, nu prefect is 
van de C

ongregatie voor de G
eloofsleer is niet zo 

uitzonderlijk in het licht van zijn lidm
aatschap van 

de Internationale Theologencom
m

issie sinds 1992, 
en van andere posities in de Rom

einse curie. Zo zijn 
er andere voorbeelden te noem

en. A
ls er van een 

voorkeur sprake is, dan is dat, ook in de lijn van paus 
Joannes Paulus II, het aantrekken door paus Fran-
ciscus van m

edew
erkers afkom

stig uit de nieuw
e 

bew
egingen w

aarin priesters, leken en som
s hele 

fam
ilies sam

enw
erken: Focolare (opgericht 1943), 

C
om

unione e Liberazione (1954) of Sant’Egidio 
(1968). D

eze bew
egingen zijn in Italië ontstaan en 

sindsdien w
ereldw

ijd gegroeid. O
verigens is het niet 

ongew
oon dat pausen zich prettig voelen bij pas 

opgerichte bew
egingen: bijvoorbeeld Paulus VI bij 

de pinksterbew
eging. 

Een groot punt m
aakt paus Franciscus van de ver-

nieuw
ing van het financiële beleid van het Vati-

caan. Een nieuw
 curie-departem

ent w
erd opgericht, 

m
aar deze vernieuw

ing liep in 2017 vast door het 
aftreden 

van 
de 

leidinggevende 
personen: 

kar-
dinaal Pell m

oest tijdelijk ontheven w
orden van 

zijn functie, om
dat hij terug naar A

ustralië m
oest 

w
egens een rechtszaak; dr. Libero M

ilone (67), oud-
voorzitter van de accounting firm

a D
eloitte &

 Tou-
che, Italia, stapte na tw

ee jaar eigener bew
eging 

op uit onvrede m
et de slechte sam

enw
erking van 

curie-m
edew

erkers. H
et opm

aken van de jaarreke-
ning m

ag dan w
el ontstaan zijn in het Italië van de 

Renaissance, m
aar in het Italië van nu is het een 

schim
m

ige praktijk, w
ant Italiaanse ondernem

in-
gen nem

en hun jaarrekening vaak niet voldoende 
serieus. H

et Vaticaan heeft hier de cultuur niet m
ee.  

Paus en bisschoppen
H

oe krijgt deze paus de m
eer dan 4.000 bisschop-

pen m
ee in een nieuw

 pastoraal elan? D
at kan door 

reizen te m
aken, m

aar een bezoek is vooral een 
publieksgebeurtenis en nauw

elijks een gelegen-

heid om
 eens goed m

et de landelijke bisschoppen-
conferentie te praten. Joannes Paulus II en Bene-
dictus XVI lieten w

einig m
anoeuvreerruim

te voor 
deze conferenties. Paus Franciscus is geïnteresseerd 
in de regionale of continentale conferenties. In sep-
tem

ber 2017 bezocht paus Franciscus C
olom

bia. H
ij 

gaf een audiëntie aan het dagelijks bestuur van 
de C

ELA
M

 (Latijns-A
m

erikaanse Bisschoppenconfe-
rentie). D

e paus gaf geen beleidslijnen m
aar bena-

drukte het persoonlijke geloofsleven. H
ij herinnerde 

de bisschoppen aan de C
ELA

M
-bijeenkom

st in Rio 
de Janeiro (2013) w

aar hij sprak over de verleiding 
om

 het evangelie te ideologiseren. O
pnieuw

 bena-
drukte Franciscus dat G

od niet tot ons spreekt als 
een notaris of als een clericus m

aar als een vader 
tot zijn kind. H

et evangelie is geen program
m

a voor 
sociale actie, voor een bureaucratisch kerkgenoot-
schap of een succesvolle religieuze ondernem

ing, 
m

aar ze is de gem
eenschap van de volgelingen van 

Jezus. D
e paus benadrukte nabijheid en ontm

oe-
ting: daar w

erkt G
od m

ee en daar m
oeten w

ij het 
ook m

ee doen. In C
hristus is G

od tot ons gekom
en. 

In C
hristus ontm

oet H
ij ons.

H
et Tw

eede Vaticaans C
oncilie stelde dat een paus 

in collegialiteit zijn am
bt uitoefent. Paus Paulus VI 

riep de bisschoppensynode in leven: in oktober dit 
jaar kom

t die w
eer bijeen. Zo’n nieuw

e beleidsin-
stantie heeft tijd nodig om

 zich te bew
ijzen. D

at 
gebeurde ook m

et de gekozen volksvertegenw
oor-

diging in heel Europa in de negentiende eeuw
. 

Koningschap en pausdom
 veranderen door zulke 

inspraakorganen, w
ant ze verliezen bevoegdheden 

m
aar kunnen in (m

oreel) gezag toenem
en. Paus 

Paulus VI publiceerde in 1975 voor het eerst een 
post-synodale exhortatie Evangelii nuntiandi na 
de derde gew

one Synodezitting in het najaar van 
1974. Paus Joannes Paulus II heeft system

atisch 
post-synodale 

apostolische 
exhortaties 

gepubli-
ceerd: een sam

envatting van de discussies m
et een 

afrondend en persoonlijke standpunt van de paus. 
Paus Franciscus begon m

et een exhortatie Evangelii 
gaudium

 (2013) over de discussies van de laatste 
bisschoppensynode onder leiding van paus Bene-
dictus XVI. In 2016 publiceerde hij A

m
oris laetitia 

(D
e vreugde van de liefde), als afsluiting van de 

synode over het gezin (2015). 

D
e sociale boodschap van de Kerk

Toen de Industriële Revolutie in Europa grote soci-
ale spanningen veroorzaakte, genaam

d de ‘Sociale 
K

w
estie’, kw

am
 paus Leo XIII onverw

achts in 1891 

Paus Franciscus en Eduard K
im

m
an SJ

© SERVIZIO FOTOGRAFICO DE “L’O.R.”
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A
M

STERD
A
M

Xaveriushuis
Ben Frie, editor van w

ebm
agazine Ignis, m

eldt dat 
w

e, nu w
ij in A

m
sterdam

 steeds m
eer Vlaam

s horen 
praten, kunnen zeggen dat Ignis m

edio m
ei ‘een 

nieuw
 kleedje’ krijgt. H

oofdredacteur Rick Tim
m

er-
m

ans is er druk m
ee, en m

ede dankzij hem
 kunnen 

w
e bij de tijd blijven. *

 In de K
rijtbergkerk w

ordt 
in 

overleg 
m

et 
het 

U
trechts 

C
atharijneconvent 

gew
erkt aan verbetering van de ontvangst van de 

vele m
useale bezoekers. W

e w
erken steeds m

eer 
sam

en m
et de binnenstadparochie. *

 W
e begon-

nen m
et een onderscheidingsproces over onze rol 

in de binnenstad. Velen w
eten ons te vinden voor 

persoonlijke begeleiding, en onze inbreng m
et de 

ignatiaanse spiritualiteit in de stad blijft niet onop-
gem

erkt. *
 Ben w

as als overste van de zusters 
van het H

. H
art betrokken bij de verkoop van het 

klooster van de zusters in Rosm
alen, dat nu een 

goede bestem
m

ing krijgt als opvangcentrum
 voor 

jongeren m
et psychische problem

en.* Toon Suffys 
voelt zich goed in A

m
sterdam

. H
ij vindt A

m
ster-

dam
m

ers open m
ensen, die graag onm

iddellijk en 
zonder om

w
egen voor hun m

ening uitkom
en. Tot 

nog toe kreeg hij positieve kritiek. D
at voelt w

el 
goed. H

ij heeft een elektrische fiets gekocht, een 
geschenk van de G

entse parochies. O
m

dat hij niet 
lui w

ou zijn, startte hij het fietsen m
et m

inim
um

 
ondersteuning. 

O
m

dat 
dit 

zo 
m

oeizaam
 

ging, 
begon hij zich vragen te stellen over zijn fysieke con-
ditie, totdat hij de ondersteuning w

at verhoogde. 
Toen reed de fiets als vanzelf, zonder m

oeite 20 
km

 per uur. Toen hij vervolgens de ondersteuning 
w

ilde verlagen, ontdekte hij dat de ‘ondersteuning’ 
uitstond. H

ij heeft dus m
eer dan 50 km

 gereden 
op een elektrische fiets zonder de m

otor te gebrui-
ken en toch kw

am
 hij vooruit. Zijn conditie is dus 

toch niet zo slecht. *
 Bart van Em

m
erik heeft de 

Paas driedaagse gevierd in de O
ude A

bdij in D
ron-

gen. *
 W

at het Platform
 ignatiaanse spiritualiteit 

betreft kan w
orden gem

eld, dat H
ilde Van Linden 

en Bart na Pasen in Rom
e zijn gew

eest voor een 
internationale 

bijeenkom
st 

van 
begeleiders 

van 
gem

eenschappelijke onderscheiding, zow
el jezuïe-

ten als niet-jezuïeten, uit N
ederland, België, Frank-

rijk, Italië, C
anada, Libanon en D

uitsland. *
 W

ard 
Biem

ans is bezig m
et de voorbereiding van de eer-

ste landelijke dag van de G
em

eenschap C
hristelijk 

Leven (G
C

L) in N
ederland sinds ca. tw

intig jaar. 
In m

aart verzorgde hij een lezing plus input voor 
groepsgesprekken over de brief van paus Franciscus 
A

m
oris Laetitia (de vreugde van de liefde), voor de 

Vlaam
se G

C
L. *

 G
regory Brenninkm

eijer heeft op 
20 april in A

qua Viva het gouden priesterjubileum
 

van zijn w
ijdingsgenoten Peter de Ruiter en Benoît 

Stoffels m
eegevierd. D

e feestelijke herdenking van 
zijn eigen vijftigjarig priesterschap zal op 20 en 21 
m

ei in A
m

sterdam
 plaatsvinden. *

 O
p 9 april is 

Paul Begheyn geheel onverw
acht 's avonds laat 

opgenom
en in het VU

-ziekenhuis. N
a enkele dagen 

is hij voor revalidatie overgebracht naar A
qua Viva. 

Eind april w
ordt bepaald of en w

anneer hij geope-
reerd zal w

orden aan een niersteen.

A
N

TW
ERPEN

  
Rom

ero-Loyola
In dit huis spelen zich voortdurend tw

ee tegen-
gestelde bew

egingen af: landingsplaats voor aller-
lei vergaderingen en personen en startplaats voor 
velerlei visites van de huisgenoten in de N

ederlan-
den en verderaf. *

 Tot de eerste bew
eging reke-

nen w
e het lunchgesprek voor de begeleiders van 

de G
eestelijke O

efeningen in de regio’s A
ntw

erpen 
en M

echelen op 3 februari en het verblijf van Père 
M

ichel N
’Tangu K

insau vanaf 19 februari. A
ls lid 

van het C
entraal Bureau voor financiële aangele-

genheden in de C
urie bezocht hij van hieruit ver-

scheidene huizen in Vlaanderen en N
ederland om

 
m

eer inzicht te krijgen in hun financieel beheer. D
e 

tw
eede bew

eging is w
aarneem

baar in de deelnam
e 

van overste en socius van de regio, Johan Verschue-
ren en Jan Stuyt, aan het overleg m

et de consulten 
van de Ierse en de Engelse provincie in Belfast (16-
18 februari). O

p de agenda stonden onder m
eer de 

kennism
aking m

et N
oord-Ierland – tw

ee bisschop-
pen m

aakten hun opw
achting – en het verkennen 

van m
eer m

ogelijkheden om
 sam

en te w
erken. 

O
m

streeks 21 m
aart trok Jan naar Kopenhagen 

voor een gesprek m
et Richard Sprengers, die tot de 

regio van de ELC
 behoort en ginds in bestuurlijk-

juridische problem
en verw

ikkeld w
as geraakt. D

ie 
zijn nu gelukkig bijna voorbij. Zow

el Johan als Jan 
en Theo van D

runen reizen regelm
atig naar de hui-

zen in N
ederland (vooral A

qua Viva in N
ijm

egen 
en de K

rijtberg in A
m

sterdam
) voor aangelegenhe-

m
et een sociale encycliek, Rerum

 N
ovarum

. G
edu-

rende de 20
e eeuw

 volgden nog zeven van derge-
lijke docum

enten m
et een boodschap die bestem

d 
w

as voor iedereen. D
e noden van de w

ereld w
orden 

becom
m

entarieerd m
et behulp van argum

entaties 
uit het natuurrecht of de m

ensenrechten, zoals sinds 
Pius XII elke paus dat doet in zijn A

ngelus-praatje 
op zondagm

iddag. Een encycliek is een doorw
rocht 

stuk, w
aarvan grote delen geschreven zijn door ano-

niem
 blijvende specialisten.  D

e sociale encyclieken 
w

aren vaak het w
erk van jezuïeten of dom

inicanen. 

Paus 
Franciscus 

publiceerde 
tw

ee 
jaar 

geleden 
 Laudato Si’: een encycliek over het m

ilieuvraagstuk. 
Franciscus spreekt niet zoals paus Leo XIII, een voor-
m

alig bestuursam
btenaar, of als paus  Paulus VI, een 

behoedzam
e intellectueel, m

aar als een enthousi-
asm

erende m
an uit Latijns A

m
erika.  G

esticulerend, 
em

otioneel, evocatief. D
e kern van zijn betoog is 

dat iedereen een persoonlijke be kering m
oet door-

m
aken.

A
ls sober levende paus doet Jorge Bergoglio vaak 

aan een bevrijdingstheoloog denken. H
ij kent deze 

theologie vanaf het ontstaan, m
aar hij heeft een 

afw
ijkende visie op w

at de Kerk m
oet doen. D

e 
Kerk hoort volgens hem

 geen directe  politieke rol 
te gaan spelen, m

aar zij hoort w
el een boodschap te 

hebben voor m
ensen die hun geloof serieus nem

en 
in een com

plexe, seculiere sam
enleving. Voor paus 

Franciscus is dat een boodschap van barm
hartig-

heid 
en 

standvastige 
vroom

heid. 
D

e 
eenzijdige 

theorieën over econom
ische groei, geïdeologiseerd 

in het w
oord desarrolIism

o, m
oeten niet vervangen 

w
orden door nog eenzijdiger benaderingen van 

structuralistische, 
sociaal-dialectisch 

of 
m

arxisti-
sche aard, m

aar door een integrale, christelijke visie 
op de m

ens, op de schepping en op de Schepper. 
A

l in zijn eerste apostolische exhortatie Evangelii 
gaudium

 stelt paus Franciscus dat m
issionering (en 

niet structuurverandering, w
elvaartsverm

eerdering 
of sociale rechtvaardigheid) het paradigm

a is van 
elke opdracht van de Kerk. 

G
old bij de jezuïeten nog dat sociale w

erken of col-
leges gesticht w

erden ad utilitatem
 civitatis, tot nut 

van de gem
eenschap, en dat het bevorderen van 

sociale rechtvaardigheid in zich al een geloofsact 

kan zijn, dit is niet de opvatting van paus Franciscus. 
H

ij benadrukt in vele toespraken en docum
enten 

de noodzaak van de persoonlijke bekering en de 
persoonlijke relatie m

et G
od. D

e m
oderne m

ens 
dient te leven m

et open handen en m
et een ver-

w
achtingsvolle blik. H

ij draait het perspectief om
. 

H
ij noem

t dat “de blik van de arm
en”. H

ij verkondigt 
een variant op de bevrijdingstheologie die niet op 
een w

etenschappelijk verantw
oorde analyse m

aar 
op volksvroom

heid stoelt. H
ij geeft niet om

 een eco-
nom

isch of statistisch gedefinieerde arm
oede m

aar 
hij geeft w

el om
 m

iljoenen arm
e m

ensen. D
at is het 

idee achter de “Eerste W
erelddag van de A

rm
en”, op 

19 novem
ber 2017: bem

in niet m
et w

oorden m
aar 

m
et daden. D

at m
otto klinkt erg gew

oon, m
aar zo 

ziet Franciscus het ook: deel in het leven van de 
arm

en, beschouw
 niet langer geld, carrière en w

eel-
de als levensdoel. D

ie berustende levenshouding is 
voor een ondernem

er of een econoom
 onbegrijpe-

lijke taal, w
anneer je je hele leven hebt besteed 

aan het opbouw
en van een ondernem

ing of aan 
de bestudering van het terugdringen van het w

el-
vaartstekort. H

et gaat paus Franciscus echter niet 
om

 de oplossing van problem
en of om

 organisaties 
die het arm

oedeprobleem
 gaan oplossen, m

aar 
om

 de ontm
oeting m

et de arm
en, w

ant dat ziet hij 
als w

aardevol, als barm
hartig, als bevestiging van 

geloof. Zulke ontm
oetingen zijn veronachtzaam

d 
m

aar zijn volgens hem
 de sleutel tot oplossing van 

sociale problem
en. H

et gaat hem
 niet om

 christe-
lijk-sociale organisaties m

aar om
 bew

egingen die 
gem

eenschap en econom
ie bijeen brengen. In deze 

stellingnam
es is de invloed van Focolare of Sant’E-

gidio herkenbaar. D
ie invloed is nu sterker dan de 

eeuw
enoude traditie van de RK

 Sociale Leer.       

O
p 19 m

aart 2018 publiceerde paus Franciscus zijn 
derde apostolische exhortatie G

audete et exultate 
(Verheugt u en jubelt). D

eze keer is het geen afslui-
tend docum

ent van een synodale discussie, m
aar 

een verduidelijking van punten die hij al eerder ter 
sprake bracht. H

et gaat hem
 boven alles om

 heilig-
heid, om

 persoonlijke heiligheid van christenen. 

Eduard Kim
m

an SJ
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H
EV

ERLEE
Favre
H

et leven van com
m

uniteit Favre staat in het teken 
van afronden en van reizen. W

outer Blesgraaf w
ijdt 

zich aan de K
U

 Leuven aan een m
asterthesis over 

de kerkvaders. Thom
as K

lein rondt w
at vakken af 

en vertrekt binnenkort naar Parijs om
 zijn Frans 

van een ‘upgrade’ te voorzien (straks kan hij dat in 
het Frans zeggen). En ook Jos M

oons sluit iets af; 
een Leuvense printshop drukte onlangs zijn docto-
raat. Verder w

ordt er veel gereisd. Philip D
ebruyne 

begeleidde een reis van leerkrachten naar Israël-
Palestina in het kader van het ‘am

bassadeurs van 
dialoog’- project en dacht in Rom

e na over onze 
interne com

m
unicatie. W

alter C
eyssens voorzag 

zijn sem
inaristen in O

rval van een paasbezinning 
en pelgrim

eerde m
et hen naar Rom

e. En Jos M
oons 

leerde in W
ales handvatten om

 geestelijke bege-
leiders in opleiding te superviseren. O

nze m
inister 

Theo Brebels zorgt dat onze com
m

uniteit overvloeit 
van m

elk en honing en al het andere, om
 het stude-

ren en reizen goed te volbrengen. H
EV

ERLEE
Jezuïetenhuis
Zieken en m

edische ingrepen zijn er altijd in een rust-
huis als het onze. *

 Begin februari w
erd Jan Erkens 

voor een w
eek opgenom

en in het U
Z Leuven voor 

onderzoek. Begin m
aart m

oest hij terug voor con-
trole. *

 Eind februari w
erd in het U

Z bij A
ndré D

e 
Ridder een stent geplaatst in de linker halsslagader. 
Voor de rechter w

as het ondoenbaar w
egens te ver 

gevorderde dichtslibbing. H
ij verbleef voor een rust-

periode tot 12 april in huis en kon de 14e april w
eer 

naar zijn geliefde Bukavu. *
 Begin m

aart m
oest 

Frans Stoops voor een dagje naar het hospitaal 
voor de behandeling van een liesbreuk. *

 En eind 
m

aart w
erd Bob C

eusters op kam
er vertroeteld door 

het verplegend personeel om
w

ille van een diepe 
bronchitis. *

 A
ndré C

nockaert kw
am

 begin april 
vanuit D

rongen even kijken voor een kam
er. N

a een 
serieuze ingreep in G

ent heeft hij een toch lange 
revalidatieperiode nodig. O

p 9 april heeft hij zijn 
ruim

e loft in D
rongen verlaten voor een bescheiden 

optrekje hier in H
everlee. *

 O
p 11 april m

oesten 
w

e Raf D
ew

eer m
et suiker- en nierproblem

en naar 
het ziekenhuis brengen. *

 Begin februari hebben 

B
RU

SSEL
Arrupe 
D

e H
eer is verrezen en onze tuinm

an heet Verhezen. 
Bezoekers van w

eleer m
oesten zich in onze binnen-

tuin door braam
 en slingerplanten een w

eg hakken. 
Thans staan m

agnolia, seringen, irissen, azalea’s 
en pioenen op een geom

etrische lijn. Brevierpaden 
zijn getrokken. D

e natuur is getem
d. Eén laatste 

slak trekt nog een doodlopend spoor over de fatale 
blauw

e korrels die de rest van zijn slijm
erig geslacht 

al hadden uitgeroeid. W
elkom

 in onze lusthof! M
et 

dank aan pater C
harles die zo zijn negentigste 

levensjaar m
et glans verdedigt. O

ok W
alter D

evos 
heeft ondergronds puin van de laatste W

ereldoor-
log (de stationsom

geving van Brussel-N
oord w

as 
ooit een doelw

it voor geallieerde bom
bardeurs) 

voorgoed uit onze kloostertuin w
eggekruid. *

 In 
de G

oede W
eek beleeft onze overste, H

ugo, zijn 
tachtigste verjaardag. Een ontsteking aan de lucht-
w

egen verhindert hem
 echter om

 de gebruikelijke 
kaarsjes uit te blazen. Er kom

t zelfs dagenlang extra 
zuurstof aan te pas in een overigens gerieflijke 
kam

er van het Sint-A
nna ziekenhis te A

nderlecht. 
H

et A
lleluja van Pasen kom

t voor pater C
arm

eliet 
dus m

et enige vertraging. G
elukkig w

eet Ed Rede-
ker, onze m

inister, de ingevroren overblijfselen van 
die verboden feestdissen alsnog ter tafel te voeren 
– en w

el op de vereiste tem
peraturen. *

  D
e huis-

genoten, Jos Janssens en W
alter Fabri, gaan w

el-
haast dagelijks op pad. Zoals de apostelen in Jezus’ 
tijd bespeuren zij overal de val van kw

ade engelen. 
En bejubelen zij bij hun thuiskom

st de triom
f van 

het goede. Tegelijk blijven zij na hun pastorale over-
w

inningen schroom
vol. D

e hand G
ods blijve in hen 

w
erkzaam

. *
 Ludw

ig Van H
eucke verplaatst zich 

ook nu en dan naar achtbare vergaderingen. D
aar 

bespreekt m
en m

eestal herschikkingsplannen bin-
nen Kerk en Sociëteit. W

e staan in een tijdperk van 
m

utatie en herschepping. *
 H

et jongste huisbe-
zoek van de Regionale O

verste aan onze gem
een-

schap w
as een orgelpunt in het jonge lenteseizoen. 

Bem
oedigende w

oorden w
erden toen gesproken. 

G
esterkt naar geest en lichaam

 gaan w
e door m

et 
de strijd. 

schrijven. Bij elk van de honderd (!) recepten zoekt 
D

ries een passende heilige. H
et kookboek verschijnt 

hopelijk kom
ende zom

er. *
 N

et na Pasen kw
am

en 
alle novicen veilig en w

el terug. O
p de verjaardag 

van D
ries snoven w

e m
et z’n allen w

at lokale cul-
tuur op in de m

atch A
ston Villa tegen Reading. D

e 
gebeden van M

ick O
’C

onnor, Villasupporter, w
ier-

pen hun vruchten af, w
ant het w

erd 3-0! *
 M

et de 
hele gem

eenschap hielden w
e een recollectiedag, 

geleid door D
ries. W

e gingen daarvoor naar het 
klooster van de M

ater Ecclesiae-congregatie nabij 
C

oventry w
aar w

e heel gastvrij w
erden ontvangen 

door de zusters. *
 Eind april hadden w

e m
et z’n 

allen een studiew
eek in C

am
pion H

all in O
xford, 

w
aar w

e onder andere onze kennis van de C
onstitu-

ties bijw
erkten onder deskundige leiding van M

ark 
Rotsaert. In het noviciaat hadden w

e ook sessies 
over de liturgie door A

ndrew
 C

am
eron-M

ow
at en 

w
e lazen het evangelie van M

arcus m
et N

icholas 
K

ing. O
ok Philip Endean en Stephen Pow

er kw
am

en 
hun expertise m

et ons delen. *
 Eind m

ei vatten de 
eerstejaars hun pelgrim

stocht aan, terw
ijl de tw

ee-
dejaars aan hun laatste experim

ent beginnen. D
e 

Britse tw
eedejaars w

ordt naar G
uyana gestuurd om

 
er m

et de Rupununi-indianen te w
erken en onze 

tw
eedejaars w

ordt naar G
uinee (A

O
C

) gestuurd om
 

er in een lagere school en w
eeshuis te w

erken. 

B
O

ECH
O

U
T

Xaverius in Capenberg
*

 Bob A
lbertijn w

as enkele dagen in het zieken-
huis m

et een lichte beroerte. H
ij sprak m

oeilijk. *
 

O
nze ouderdom

sdeken is W
ard D

irven. 0p 19 april 
w

erd hij 93. D
aar gaat hij prat op w

ant dagelijks 
hoorden w

e: 'Ik ben op m
ijn 94ste'. W

ard is nog ver 
van uitgeteld. *

 Elke vierde zondag van de m
aand 

is Theo Fonteyn voorganger in de parochiekerk van 
Vrem

de, deelgem
eente van Boechout. *

 Er zijn 
'w

erken' op het dom
ein C

apenberg. H
et dom

ein 
w

erd uitgebreid m
et 3,3 hectare  aangrenzende 

landbouw
grond. N

u w
ordt er een nieuw

 voetbal-
veld aangelegd m

et parking. In m
ei w

ordt het gras 
gezaaid. Een veel gebruikte aarden w

andelw
eg in 

het dom
ein w

ordt verhard en kom
t tien centim

eter 
hoger te liggen. Een voordeel voor fietsers en w

an-
delaars m

et of zonder rollator. 

den van adm
inistratieve aard. *

 Tijdens de G
oede 

W
eek trad Johan op als celebrant in de diensten 

van W
itte D

onderdag, G
oede Vrijdag en Paasza-

terdag. *
 O

p 24 februari trok de com
m

uniteit zo 
goed als voltallig naar H

everlee om
 er de plech-

tigheid van Thom
as K

leins eerste geloften bij te 
w

onen. En op de binnenplaats van het huis voltrok 
zich een heel andere plechtigheid: de w

ijding van 
de nieuw

e auto van ons personeelslid D
om

iniek 
D

e D
eken door pater regionaal. *

 O
p 27 februari 

nam
 Johan Vanhoutte na 27 jaar afscheid van de 

Pastorale D
ienst van de U

niversiteit A
ntw

erpen. D
e 

voorziene zaal w
as te klein om

 alle belangstellen-
den te herbergen; er w

aren veel hartelijke toespra-
ken. *

 En in die drukke februarim
aand had hier 

ook een redactievergadering plaats van C
ardoner, 

w
aarvan onze huisgenoten, Jan Stuyt  en W

iggert 
M

olenaar, tot de redactie behoren. *
 O

p 19 en 20 
april w

as M
ark Rotsaert hier te gast. H

ij had een 
gesprek m

et bisschop Johan Bonny over een groep 
priesters die elkaar regelm

atig in A
ntw

erpen in het 
A

m
andushuis ontm

oeten: een vijftiental priesters 
van het bisdom

 en evenveel priesters erbuiten. 
M

ark zal w
orden uitgenodigd om

 een bezinning 
voor deze groep te begeleiden in de abdij van 
O

rval. *
 Intussen gaat G

uido D
ierickx onverm

oei-
baar door m

et zijn bezoeken aan ’s-H
ertogenbosch 

voor de redactievergaderingen van Ignis. M
aar de 

veelzijdige activiteiten van deze com
m

uniteit, die 
in tw

ee huizen is gevestigd, zouden niet m
ogelijk 

zijn, als W
iggert er niet m

et grote toew
ijding voor 

zou zorgen dat de fysieke m
ens van dag tot dag 

ondersteund w
ordt, terw

ijl Paul C
rab ervoor instaat 

dat onze gastenkam
ers graag door onze gasten 

betrokken w
orden.

B
IRM

IN
G

H
A
M

N
oviciaat M

anresa H
ouse

Tot Pasen w
aren de novicen op experim

ent. H
et 

w
as stil in huis en M

ick O
’C

onnor – de m
inister – 

m
aakte naarstig gebruik van de rust om

 het huis op 
te knappen. *

 D
ries van den A

kker had vrienden 
op bezoek uit N

ederland en bracht tien dagen m
et 

hen door in N
oord-W

ales. *
 M

artina en C
olette 

(M
&

C
), tw

ee oudere dam
es die gedurende 25 jaar 

de zondagse lunches voor ons kookten, hebben 
het noviciaat aangeboden om

 een kookboek te 
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in staat gew
eest om

 de Paasw
ake van de vorige 

avond m
ee te m

aken. M
aar nu w

erd dat gem
is 

volop ingehaald. En tijdens het diner die m
iddag 

zat onze refter vol, en konden w
e genieten van de 

paasm
aaltijd w

aar onze koks w
eer enorm

 hun best 
voor hadden gedaan. A

l m
et al w

aren het m
ooie 

dagen; inspirerend én gezellig. *
 En er is nog m

eer 
te vieren gew

eest. O
p 5 april vierden w

e dat broe-
der W

illie Ram
s O

P 80 jaar geleden geloften deed. 
En daar bleef het niet bij. Benoît Stoffels w

as nog 
nauw

elijks als verse huisgenoot vanuit M
echelen 

onze gelederen kom
en versterken, of hij startte m

et 
de voorbereiding van zijn 50-jarig priesterjubileum

. 
Sam

en m
et Peter de Ruiter en G

regory Brennink-
m

eijer, die voor de viering op 20 april daarvoor uit 
A

m
sterdam

 kw
am

. *
 W

e hebben m
om

enteel een 
andere A

m
sterdam

m
er in ons m

idden, die boven-
dien N

ijm
egenaar van geboorte is; Paul Begheyn is 

nam
elijk bij ons aan het herstellen na onverw

acht 
(m

aar gelukkig kort) in A
m

sterdam
 in het zieken-

huis opgenom
en te zijn gew

eest. *
 O

p 3 m
aart 

nam
en w

e afscheid van Theo van Eijk. In een ruim
 

bezochte viering luisterden w
ij naar een zus van 

Theo en naar Jan Bentvelzen, die zijn leven recht 
deden. W

ij hoorden bovendien Theo zelf, dankzij 
een C

D
-opnam

e van een uitvoering van het ensem
-

ble C
harlem

agne w
aarin hij jaren als tenor zong en 

vele optredens m
ee verzorgde. H

et w
as een goed 

afscheid.

N
IJM

EG
EN

 
Aqua Viva
Een belangrijk w

apenfeit van het afgelopen kw
ar-

taal is de aanstelling van de heer H
ub Sim

ons als 
de nieuw

e directeur van ons huis. In septem
ber w

as 
de heer W

im
 H

utten aangetreden als directeur ad 
interim

. G
edurende het halve jaar dat hij bij ons 

w
erkte, heeft hij bijzonder veel gedaan om

 aan de 
financiële en bedrijfsm

atige organisatie van A
qua 

Viva het nodige te verhelderen en te stroom
lijnen. 

Voor onze m
edew

erkers w
as belangrijk dat hij een 

duidelijke en herkenbare lijn naar de toekom
st 

neerzette. En hij heeft het bestuur zeer geholpen 
om

 van algem
ene beleidsvoornem

ens tot concrete 
beslissingen te kom

en. N
a dit halve jaar w

as de tijd 
rijp om

 een vaste directeur in dienst te nem
en, en 

w
ij zijn blij dat w

e H
ub Sim

ons in die rol hebben 
m

ogen verw
elkom

en. *
 O

p 10 februari vierden 
w

ij onze jaarlijkse ziekendag. In een volle kapel 
ontvingen de huisgenoten die dat w

ilden, tijdens 
een m

ooie viering de ziekenzalving. M
enigeen had 

zich daarvoor tevoren opgegeven. M
aar tijdens de 

viering voelden de nodigen die dat niet gedaan 
hadden, zich toch geïnspireerd om

 het voorbeeld 
van hun m

eer proactieve huisgenoten te volgen. *
 

D
e start van de Veertigdagentijd bracht een nieuw

 
initiatief op religieus vlak. A

angespoord door de 
regionale overste en m

ede onder invloed van de 
internet-retraites die vanuit ons A

m
sterdam

se plat-
form

 w
orden georganiseerd, zijn w

e m
et een heel 

eenvoudige 
avondoefening 

begonnen, 
aan 

het 
eind van iedere m

iddag, vlak vóór de avondm
aal-

tijd. H
et initiatief bleek duidelijk aan een behoefte 

te beantw
oorden, en w

e w
ij zijn er na Pasen dan 

ook m
ee doorgegaan. *

 In diezelfde Veertigda-
gentijd vond de jaarlijkse huisretraite plaats. D

e 
retraite w

erd dit jaar verzorgd door H
ans Putm

an. 
H

et w
as zijn eerste N

ederlandse retraite, een expe-
rim

ent dat zow
el hem

zelf als de grote groep deel-
nem

ers goed beviel. Zijn authentieke aanpak w
as 

inspirerend. *
 D

e viering van Pasen w
erd – zoals 

ieder jaar – w
eer een m

ooi feest. D
e goedverzorgde 

plechtigheden van het triduum
 brachten ons naar 

Pasen toe. In de Paasnacht ging H
ans van Leeuw

en 
voor, m

et C
hris Sw

üste als assistent. D
e avond w

erd 
afgesloten m

et de in ons huis traditionele gezellige 
bijeenkom

st in de aula. O
p de Paaszondag w

as de 
kapel totaal gevuld. N

iet alle huisgenoten w
aren 

precieerd. *
 Er gebeuren ook leuke dingen in huis. 

Een klein groepje speelt op zaterdagavond als het 
kan rum

m
ikub. H

et is bijna niet in te denken m
aar 

het gebeurde. M
arc Van N

ieuw
enhove had reeds 

165 punten verzam
eld zonder te kunnen starten 

terw
ijl Fons Sw

innen ondertussen uitspeelde. *
 

En natuurlijk is Jan Erkens w
eer veertien dagen zijn 

bril kw
ijt gew

eest, tot hij teruggevonden w
erd in 

w
at nog altijd de bibliotheek van M

onden w
ordt 

genoem
d. *

 D
e lente heeft dit jaar een w

eelde van 
onze tuin gem

aakt. O
nder leiding van Theo Brebels 

w
erden uitgeleefde bom

en verw
ijderd en nieuw

e 
aangeplant. En de technische dienst m

et G
eert en 

Jorg hebben nog steeds doorgew
erkt aan de hoogst 

noodzakelijke vernieuw
ing van de elektrische instal-

latie van het huis.

M
ECH

ELEN
H

uis Leliëndaal
O

nze sportieve overste heeft op Kerstdag de nog 
valide huisgenoten op sleeptouw

 genom
en naar 

het M
echelsbroec. D

at zijn zo van die zeldzam
e initi-

atieven w
aarvan m

en zegt dat w
e het m

eer zouden 
m

oeten doen m
aar w

aarvan m
en intussen w

eet dat 
het bij die ene keer zal blijven. D

at w
ij intussen inge-

burgerd zijn en gekend in M
echelen en om

streken 
blijkt uit het feit dat verschillende m

edebroeders 
hun liturgische talenten laten gedijen in de om

lig-
gende dorpen. W

ie ons in de kerstvakantie culinair 
verw

end heeft is onze gelegenheidskok. W
aar haalt 

die zijn kookkunst vandaan w
ant kookboeken zijn 

aan hem
 niet besteed. *

 Bij M
alines by night hoort 

nu ook onze stichter. Sinds januari staat Ignatius in 
de schijnw

erpers van de Bruul. N
u zie je pas goed 

dat hij letterlijk gehandicapt is. Zoals D
odoens in 

de kruidentuin van het stadspark, m
ist Ignatius zijn 

rechterhand. D
e diepere betekenis hiervan laat ik 

over aan jou lezer. *
 M

idden januari verliet Ben 
Stoffels ons om

 zijn intrek te nem
en in A

qua Viva, 
ons bejaardentehuis in N

ijm
egen, w

aar hij m
antel-

zorg zal verlenen. H
et hartelijke vaarw

el dat hem
 

te beurt viel, toont hoe goed hij aardde in Vlaam
se 

grond. W
ij zullen zijn originele invallen m

issen! *
 

W
ij w

aren ook te gast bij onze jonge buren. Ieder-
een w

as getroffen door het enthousiasm
e van de 

begeleiders, de vriendelijkheid van de bew
oners en 

de inrichting van het huis. 

w
e de w

interprik m
et sneeuw

 en ijsvorm
ing gehad. 

Is hij op zijn leeftijd een beetje zelfzeker gew
eest? 

In ieder geval w
erd W

im
 Beuken een gevallen m

an. 
G

elukkig 
niets 

gebroken, 
enkel 

schaafw
onden. 

Vriendelijke m
ensen brachten hem

 naar huis. H
et 

had geen enkel verband m
et enkele bom

en die op 
dezelfde dag in de tuin w

erden geveld. *
 En half 

april liepen tw
ee van onze m

ensen een vervelend 
pijnlijke zona op, W

ilfried H
eyvaert en Paul Verdey-

en. Bij Paul w
as het zo erg dat hij naar de spoed van 

het ziekenhuis gebracht m
oest w

orden. En tot over-
m

aat kreeg Paul D
ierickx op 16 april een beroerte. 

D
e M

U
G

 en een am
bulance w

aren na tien m
inuten 

ter plaatse en brachten hem
 naar het U

Z G
asthuis-

berg. Bij het schrijven van deze kroniek w
isten w

e 
nog niet hoe de toestand van Paul verder zou ver-
lopen m

aar het scheen zich in de goede richting te 
ontw

ikkelen. O
ndertussen w

ordt Jules D
e G

raeve 
ook heel regelm

atig bezocht. *
 En w

ie vertoont 
nooit tekenen van ziekte of heeft geen ingrepen 
nodig? O

nze oudste C
yriel Van D

oorsselaer. O
p 16 

m
aart w

erd hij zom
aar 105. W

e hebben hem
 flink 

gevierd. Schepen Van Sina van het gem
eentebe-

stuur kw
am

 hem
 gelukw

ensen vanw
ege de koning 

en overhandigde hem
 een grote bloem

enruiker. 
Een uitgebreider verslag verscheen in de regiobe-
richten. *

 M
et de com

m
uniteit van Favre w

erden 
op 24 m

aart de eerste geloften van Thom
as K

lein 
gevierd m

et gasten uit Ierland en Engeland en 
ook Bastiaan van Rooijen, die filosofie en theolo-
gie studeert in Parijs. *

 Extra verm
eld dient de 

w
ijze w

aarop Peter van G
ool het avondgebed voor 

de veertigdagentijd heeft verzorgd, en hoe hij de 
paasw

ake is voorgegaan. Roger Lenaers gaf voor 
de com

m
uniteit tw

ee lezingen, één over ‘Vergeving’ 
en één over ‘D

e Verrijzenis van Jezus’. *
 Verm

eld 
dient ook te w

orden dat w
e M

ark Rotsaert w
eer 

als gast m
ochten ontvangen van de tw

eede tot de 
zesde april. W

e zijn ook altijd gecharm
eerd door 

het regelm
atig vriendelijke bezoek van H

erm
an, 

w
itte pater, broer van G

uido C
ornelissen. *

 Ver-
schillende studenten van Lerkeveld kw

am
en bij de 

paters die het w
ensten een paar m

aal voor een paar 
uurtjes babbelen en achteraf w

erd m
et een hapje 

en een drankje gezam
enlijk afgesloten. D

e m
uzi-

kaal aangelegde studenten gaven in de kerk hun 
jaarlijks lenteconcert. N

aast zang en orkest w
erd 

het orgelspel op ons geklasseerd orgel erg geap-
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G
odly Play is het levensw

erk van de A
m

erikaanse 
theoloog en priester Jerom

e Berrym
an. N

a tw
intig 

jaren studie en ervaringsgericht onderzoek, publi-
ceerde hij in 1991 zijn antw

oord op de vraag: ‘W
at 

heeft een kind nodig?’ 
Sindsdien heeft G

odly Play zich snel verspreid. In 
m

eer dan veertig landen w
ordt het ingezet in con-

texten van geloofscom
m

unicatie zoals catechese, 
kindernevendiensten, bezinningsm

om
enten, gods-

dienstonderw
ijs. 

O
orspronkelijk 

ontw
ikkeld 

voor 
kinderen w

ordt het ook ingezet bij het op w
eg gaan 

m
et jongeren, volw

assenen, ouderen, m
ensen m

et 
een beperking, rouw

enden.
D

e groeikracht is opm
erkelijk, ook in Vlaanderen. 

M
aar liever dan op zoek te gaan naar een verklaring, 

zet ik de deur van de G
odly Play ruim

te graag voor 
je open. Kom

 binnen, je bent w
elkom

.

Een G
odly Play bijeenkom

st

O
ver de drem

pel naar de kring
Een G

odly Play bijeenkom
st begint aan de drem

pel. 
D

aar verw
elkom

t een begeleider elk kind hartelijk 
bij naam

. ‘Ben je er klaar voor?’ klinkt het steeds 
opnieuw

. Een voor een w
orden de kinderen binnen-

gelaten. Een andere begeleider zit al op de grond 
en vorm

t een kring m
et de kinderen. ‘Kom

 erbij, daar 
is nog plaats.’ Eens je zit, kijk je in het rond. D

it is 
geen gew

one ruim
te. Langs elke m

uur staan open, 
houten kasten, en op elke plank staan m

andjes. 
Rechts van jou zie je het scheppingsverhaal, de ark 
van N

oach, en zo gaat het steeds verder. A
chter jou 

blinken gouden parabeldozen. D
e verteller zit ook 

voor een lage kast. Je ziet een kaars, een heilige 
fam

ilie in olijfhout, een herder m
et schapen. H

et 
verhaal is al begonnen.

H
et verhaal

‘K
ijk goed naar w

aar ik ga’, zegt de verteller. ‘D
an 

kun je het verhaal altijd terugvinden.’ D
e verteller 

haalt een m
andje en zet het naast zich. ‘Ben je er 

klaar voor?’ O
pnieuw

 die vreem
de vraag. Je haalt 

diep adem
 en kijkt de verteller m

et m
eer interesse 

aan, m
aar die kijkt enkel nog naar ‘het verhaal’: w

at 
zand, houten figuren, blauw

e w
ol - een verhaal?! 

D
e hand van de verteller w

oelt door het zand.  
‘D

e w
oestijn is een gevaarlijke plaats. Er is bijna 

geen eten, er is bijna geen w
ater. M

ensen gaan 
dood zonder eten of w

ater…
’ D

e stem
 vertelt traag, 

en de stilte vertelt nog m
eer. Je hoort de w

ind, je 
ziet de w

eg, je ruikt het ongedesem
d brood. Je gaat  

m
ee.

D
e verw

ondering
‘Ik vraag m

e af …
’ D

e stem
 van de verteller klinkt 

anders, en je kijkt op. D
e verteller glim

lacht. ‘…
 w

at 
je het m

ooist vindt aan dit verhaal.’ D
at is gem

ak-
kelijk. H

et verhaal ligt nog voor je. Er klinken heel 
w

at antw
oorden en elk w

ordt ontvangen als een 
geschenk. ‘Ik vraag m

e af w
at het belangrijkste is 

aan dit verhaal?’ Jij zegt ‘het begin’, een ander zegt 
‘het eind’. D

e begeleider knikt en w
ijst beide aan 

in het zand. Som
s herken je een antw

oord, som
s 

begrijp je niet w
at je buur bedoelt, m

aar het m
ag 

er allem
aal zijn. ‘Ik vraag m

e af …
’, de verteller haalt 

diep adem
, ‘w

aar jij bent in dit verhaal?’ ‘A
ls ik in de 

zandbak speel’, zegt een kleuter. D
e verteller knikt. 

‘A
ls ik m

e alleen voel’, zegt een m
eisje. O

pnieuw
 een 

knikje. D
urf je het zeggen? ‘A

ls ik in m
ijn nieuw

e 
school kw

am
.’ D

e verteller knikt, ze w
ijst naar de 

w
oestijn. ‘Een gevaarlijke plaats’, zegt ze. G

aat dit 
verhaal dan echt over jou?

Verw
erking

D
e verteller w

ijst naar de kasten aan haar rech-
terkant. Er is gekleurd papier, er zijn schriften en 
pennen, klei en hout, te veel om

 op te noem
en. 

‘W
at voor w

erk w
il je gaan doen na dit verhaal? Je 

kunt zoveel doen. N
adenken over het verhaal, of 

het naspelen. Tekenen, schrijven, knutselen.’ M
ag je 

echt kiezen? A
lle kinderen halen hun m

ateriaal en 
zoeken een rustig plekje op. Som

m
ige alleen, andere 

m
et tw

ee of drie, toch is er geen law
aai. W

ant in 
jouw

 w
erk kan G

od som
s heel dicht bij jou zijn, en 

jij heel dicht bij G
od. Je hoeft je w

erk niet te tonen. 
H

et is jouw
 antw

oord op het W
oord. 

Feest en zegen
Je kom

t terug sam
en in de kring. Er w

ordt gebe-
den of gezongen. Er is een stukje fruit, koek en een 
glaasje fruitsap. M

eer is niet nodig voor een feest. 
Ten slotte gaat elk kind naar de verteller voor de 
zegen, die altijd in beide richtingen gaat. Je stapt 
terug over de drem

pel en w
eet: hier is iets gebeurd.

Een spiraalcurriculum
Elke G

odly Play bijeenkom
st is een krachtige erva-

ring op zich. M
aar er is m

eer. G
odly Play biedt een 

spiraalcurriculum
 dat kinderen helpt om

 door de 
jaren heen steeds m

eer thuis te kom
en in het chris-

telijke geloof en de christelijke traditie. 
In de loop van jaren raken de kinderen vertrouw

d 
m

et oud- en nieuw
testam

entische verhalen van de 
schepping tot de reizen van Paulus, ze spelen m

et 
parabels, en beschouw

en het leven, het sterven en 
de verrijzenis van Jezus. D

e sterke tijden en de fees-
ten, de sacram

enten en de heiligenverhalen, alles 
krijgt zijn plaats. H

et ritm
e van het liturgische jaar 

krijgt steeds m
eer vorm

 en kleur. Zo krijgen de kin-
deren niet alleen verhalen, ze krijgen ook ruim

te 
en tijd.

Als een kind…
A

an G
odly Play begin je niet zom

aar. H
et is niet iets 

om
 eens uit te proberen, het is geen m

odegril. D
aar-

voor kost het teveel tijd, m
oeite en zelfs geld om

 het 
beetje bij beetje op te bouw

en. M
aar je krijgt veel 

m
eer dan de voldoening om

 kinderen iets te leren. 
Zij leren ook jou hoe je kunt w

orden ‘als een kind’.

Katie Velghe
Interdiocesane D

ienst voor G
ezinspastoraal

w
w

w
.gezinspastoraal.be

w
w

w
.godlyplayvlaanderen.be

ACTU
A

LITEITEN

  A
ls een kind

...

         D
e kracht van G

odly Play

Stille Zaterdag, de G
odly Play ruim

te in de O
ude A

bdij van D
rongen. Tien kinderen en een bege-

leider zitten rond een m
odel van Jeruzalem

. H
et verhaal w

erd net verteld. Ze hebben het zien 
gebeuren: die laatste w

eek van Jezus. D
e begeleider vraagt of ze iets aan het verhaal zouden 

w
illen veranderen en toch alles houden dat ze nodig hebben? ‘G

olgotha’, fluistert een jongen. 
‘D

at H
ij niet dood m

oet gaan.’ Iedereen beaam
t. H

et kruis verdw
ijnt, en m

en vraagt zich af 
hoe het verhaal dan verder zou gaan. O

pgetogen bedenken de kinderen hoe H
ij terug zal keren 

naar G
alilea, en nog honderd of duizend m

ensen genezen. Ze denken verder, en nog verder, tot 
Jezus oud w

ordt …
 en sterft. D

e stilte valt. En dan klinkt een klein stem
m

etje: ‘M
isschien m

oest 
H

ij toen toch sterven – aan dat kruis. A
nders zou H

ij nu niet leven.’ Ze is pas zes en w
eet niet 

half hoeveel ze nu al w
eet.

'K
om

 erbij, er is nog plaats.'
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W
at als G

od de fi
ets had uitgevonden?

Zou het kunnen dat H
ij er geen versnellingen op 

zou zetten, opdat w
e rustig van de prachtige om

ge-
ving en de zom

erse natuur zouden kunnen genie-
ten? Zou het kunnen dat H

ij onm
iddellijk ook een 

tandem
 en een bakfiets zou uitvinden, opdat w

e 
elkaar ook onderw

eg gem
akkelijk zouden kunnen 

ontm
oeten? Zou het kunnen dat H

ij lichtjes leeg-
lopende fietsbanden zou voorzien, opdat w

e af en 
toe bij iem

and zouden halthouden?
M

aak je geen zorgen! Bij O
p de fiets m

et G
od hoef 

je je versnellingen niet van je fiets te halen; je hoeft 
niet over een tandem

 te beschikken en w
e gaan ook 

geen gaatjes in je banden m
aken. 

W
e kiezen er w

el voor om
 de tijd te nem

en om
 te 

genieten van de schoonheid van de natuur. W
e w

il-
len sam

en op w
eg gaan en elkaar écht ontm

oeten. 
W

e zullen inspirerende m
ensen en plekken bezoeken.

Stilstaan en bew
egen

Stilstaan en toch in bew
eging zijn…

 klinkt dat tegen-
strijdig? M

ogelijks. Tijdens deze fietsretraite w
illen 

w
e beide com

bineren: bij iets stilstaan en bew
e-

gen…
 bidden en fietsen. 

Elke dag nem
en w

e de nodige tijd voor gebed.  
’s O

chtends starten w
e de dag m

et een inspirerende 
inleiding vanuit een Bijbeltekst. N

aargelang het 
ritm

e van de fietstocht is er overdag persoonlijke 
tijd voor stil gebed, steeds op een andere bijzondere 
plek. W

e sluiten de dag af m
et een avondgebed. En 

w
e geloven dat ook gedurende de hele dag G

od tot 
jou w

il spreken, in een ontm
oeting, in de natuur, in 

de plek die w
e bezoeken, in de stilte...

Elke dag m
aken w

e een m
ooie fietstocht. W

e vol-
gen de fietsknooppunten zodat w

e voornam
elijk op 

m
ooie en rustige w

egen onderw
eg zijn. W

e vertrek-
ken vanuit onze slaapplek de O

ude A
bdij D

rongen, 
houden een ruim

e tijd halt op een m
ooie plek en 

kom
en in de late nam

iddag terug aan in de O
ude 

A
bdij. 

Inspirerende plekken 
Zo ontm

oeten w
e dus elke dag m

ensen of gem
een-

schappen die zich ecologisch, sociaal of spiritueel 
inzetten. D

e plek, de getuigenis, het gesprek ver-
sterkt het them

a van de dag. 
W

e bezoeken een paradijselijke plek om
 dichter bij 

G
od te kom

en. W
e genieten van de schepping in 

een natuurgebied en adem
en de schoonheid en de 

ruim
te in die G

od eert via bijzondere architectuur. 
O

p een plek w
aar m

ensen gestorven zijn voor hun 
idealen kijken w

e naar onszelf, naar w
aar w

ij zelf 
verzoening nodig hebben. W

at betekent het om
 

concreet en elke dag opnieuw
 ‘Jezus na te volgen’, 

om
 in gem

eenschap sam
en te leven? W

e luisteren 
en delen m

et elkaar. Ieder van ons loopt ook al eens 
vast in het leven, ervaart som

s pijn of lijden. W
e 

m
ogen luisteren naar een pakkende getuigenis van 

hoop ten leven. 
Zo w

orden w
e elke fietsdag uitgenodigd en m

is-
schien som

s ook uitgedaagd om
 ons leven, het leven 

van de anderen te verbinden m
et G

ods aanw
ezig-

heid. G
od zoeken en (hopelijk som

s) vinden in alle 
dingen.

Alleen, m
et G

od en sam
en onderw

eg
Vijf dagen onderw

eg…
 m

et onze fiets, m
et G

od, m
et 

een Bijbeltekst, en m
et elkaar. H

et is een uiterlijke 
en een innerlijke w

eg die w
e afleggen. A

lleen en ook 
sam

en, individueel en toch verbonden, gedragen.
’s A

vonds na het avondeten w
isselen w

e uit over 
w

at de dag ons heeft gebracht. Ieder krijgt dezelfde 
Bijbeltekst, dezelfde fietsroute, dezelfde getuigenis 
en toch is ieders ervaring heel verschillend. Toch 
w

ordt ieder op een andere m
anier geraakt. D

at te 
m

ogen delen m
et elkaar kan zeer verrijkend en ver-

diepend zijn. H
et m

aakt ons tot echte tochtgenoten 
van elkaar, m

et Jezus, m
et G

od. 

B
ew

egen en bew
ogen w

orden
Zoals Ignatius de biddende m

ens in de 
G

eestelijke O
efeningen oproept om

 ook zelf 
actief deel te nem

en aan het gebeuren van 
een Bijbelverhaal, zo w

orden ook w
ij opgeroe-

pen om
 ons te laten raken. W

e zijn dus niet 
zom

aar bezoekers of observatoren van een 
plek of luisteraars van een getuigenis, m

aar 
deelnem

ers. D
e hele fietsretraite, de Bijbelver-

halen, de stilte, de ontm
oetingen, de natuur…

 
gebeuren aan ons. H

ier en nu. G
ods verhaal 

en ons verhaal kom
en sam

en in het dagdage-
lijkse leven, op deze fietsretraite, in alles.
H

et m
ogen dagen zijn van bew

egen en bew
o-

gen w
orden.

D
oelgroep

Je hoeft geen G
reg Van A

verm
aet of Tom

 D
um

oulin 
te zijn, m

aar enige basisconditie is w
enselijk. D

age-
lijks fietsen w

e tussen de 60 en 80 km
. Je zorgt zelf 

voor een fiets. M
ocht een fietstocht op een dag te 

zw
aar zijn, dan bestaat de m

ogelijkheid om
 je m

et 
de trein terug naar D

rongen te begeven.

“D
e G

eest w
aait door je haren, Jezus zit 

achteraan op je bagagedrager, je draagt de 
bolletjestrui niet en toch ontm

oet je G
od 

op de berg …
 kan dat?

Tijdens O
p de fiets m

et G
od w

agen w
e 

alvast een ontsnapping uit het peloton van 
law

aai en drukte van het dagelijks leven. 
W

ie w
eet vangen w

e een glim
p op van w

at 
het betekent G

od te vinden in alle dingen.”
Zin om

 m
ee te gaan? …

Praktisch
D

ata: van w
oensdag 22 augustus 2018 (10.00 uur) 

tot zondag 26 augustus 2018 (na het m
iddageten)

Begeleiding: W
alter Ceyssens SJ en H

ilde Van Linden
Slaapplaats: O

ude A
bdij D

rongen
M

eer info en inschrijven via  
http:/

/
w

w
w

.oudeabdij.be/
fietsretraite.htm

l

H
ilde Van Linden, 

stafm
edew

erkster Platform
 ignatiaanse spiritualiteit

O
p de fi

ets m
et G

od
Ignatiaanse fietsretraite

V
ijf dagen onderw

eg…
 m

et onze fiets, m
et G

od, m
et een B

ijbeltekst,  
en m

et elkaar.
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Bisschop Johan Bonny bezocht Syrië
D

e bisschop van A
ntw

erpen, M
gr. Johan Bonny, trok in februari op eigen 

initiatief naar Syrië. H
ij w

as in Rom
e tw

aalf jaar verantw
oordelijk voor de 

oecum
enische contacten m

et het M
idden-O

osten. 

W
ERELD

W
IJ

D

D
e verw

oesting is overal  
zichtbaar en voelbaar. 

M
gr. Bonny m

et m
edew

erkers van de volkskeuken van JRS.

Toen ik bisschop w
erd in A

ntw
erpen, sloeg ik de 

bladzijde van contacten m
et de O

osterse Kerken om
 

qua w
erk, m

aar niet in m
ijn hart. Ik w

ilde de m
en-

sen gew
oon nabij zijn, als teken van vriendschap 

en verbondenheid. Vóór m
ijn vertrek naar Syrië w

as 
het er redelijk rustig, eens ik er w

as flakkerde het 
gew

eld op. D
e eerste nacht in D

am
ascus hoorde ik 

voor het eerst in m
ijn leven bom

m
en ontploffen, drie 

kilom
eter verderop. Ik stapte in m

ijn eentje door de 

christelijke w
ijk naar de Syrisch-orthodoxe patriarch. 

N
adien vernam

 ik dat een bom
 er een kind op w

eg 
naar huis had gedood en tw

ee andere had verw
ond. 

M
ijn reisroute liep over Beiroet, D

am
ascus en H

om
s 

naar A
leppo, en vandaar terug naar Libanon.  In 

Beiroet verbleef ik bij de jezuïeten van de U
niversité 

Saint-Joseph. Ik bezocht er gezinnen van Syrische 
vluchtelingen die via een hum

anitaire corridor naar 
Europa kunnen vertrekken. Een gezin vertrok tw

ee 
dagen later naar België m

et steun van de Belgische 
kerk en de G

em
eenschap van Sant'Egidio. 

O
veral zag ik vernieling. En spooksteden. D

e bin-
nenstad van H

om
s, zo groot als A

ntw
erpen bin-

nen de ring, is w
eggevaagd. H

et lijkt w
el het door 

brandbom
m

en verw
oeste D

resden of H
iroshim

a 
na de atoom

bom
, m

aar op grotere schaal en op 
am

per vier uur vliegen van hier. Ik blijf achter m
et 

een gevoel van ontgoocheling dat zoiets vandaag 
m

ogelijk is, een gevoel van ontzettende hulpeloos-
heid. D

e m
edia verslaan het heetst van de strijd, 

m
aar w

ie bekom
m

ert zich nadien om
 het lot van 

die ontelbare onschuldige slachtoffers? Ik zit ook 
m

et een gevoel van onbegrip voor de onw
il van de 

betrokken partijen om
 te kom

en tot een oplossing.

.D
e m

eeste tijd bracht ik door in A
leppo. Ik verbleef 

er bij M
gr. A

ntoine A
udo, C

haldees-katholieke bis-
schop van A

leppo en jezuïet. H
et m

eeste indruk 
m

aakte de vernieling in die stad, daar w
as ik vroeger 

een keer of zes gew
eest. A

leppo w
as een bruisende 

stad, een stad van alle kleuren en gezindten. A
lles is 

er w
eg, de bevolking is m

eer dan gehalveerd. M
an-

nen tussen 18 en 42 jaar zie je er am
per. Er is geen 

handel, geen toerism
e, geen internationaal trans-

port, geen vliegveld. Er is een em
bargo op het invoe-

ren van goederen en geld. Zow
at de enige hulp-

organisatie die functioneert is C
aritas, die opereert 

onder verantw
oordelijkheid van de lokale kerken. 

D
e christelijke w

ijken van A
leppo liggen er eenzaam

 
bij. D

e m
eeste kerken bleven gespaard van het oor-

logsgew
eld en zijn dagelijks in gebruik. O

ok veel 
straten en huizenblokken van christenen bleven 
gespaard. A

lleen zijn vele eigenaars en bew
oners 

vertrokken om
w

ille van de onveilige situatie. Bijna 
tw

ee derde van alle christenen heeft Syrië verlaten. 
G

rootouders w
aken over de lege appartem

enten 
van hun kinderen en kleinkinderen. D

e grootste 
bedreiging voor de toekom

st van de christenen in 
Syrië - zoals in heel het M

idden-O
osten - is niet de oor-

logsschade m
aar de uittocht van zovele christelijke 

fam
ilies. C

hristenen behoren tot de beroepsgroepen 
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IN
 M

EM
O

RIA
M

en professionele kaders die steden als A
leppo het 

m
eest nodig zullen hebben. N

a de oorlog w
ordt dit 

het grootste dram
a: dat juist de m

eest noodzakelijke 
personen en com

petenties - zow
el onder christenen 

als onder m
oslim

s - het land verlaten hebben.  

D
e verantw

oordelijken van C
aritas in Syrië brachten 

m
e naar diverse hulpposten voor de ondersteuning 

van ouderen, de naschoolse opvang en begeleiding 
van kinderen, de m

edische opvang en begeleiding 
van personen in nood, de psychologische begelei-
ding van getraum

atiseerde kinderen en de uitdeling 
van voedselpakketten. Voor al deze hulp doet C

ari-
tas een beroep op voornam

elijk jonge m
edew

erkers 
van ter plaatse. H

un professionaliteit en hun door-
zettingskracht raakten m

e diep. 

D
e zorg voor de vluchtelingen is een eerste plicht en 

ligt binnen onze m
ogelijkheden. H

um
anitaire corri-

dors bieden enkelen van de m
eest kw

etsbaren een 
uitw

eg, m
aar zijn geen oplossing voor de ontelbare 

achterblijvers. D
aarom

 doe ik een w
arm

 en dringend 
pleidooi om

 C
aritas te steunen, zow

at de enige orga-
nisatie die in D

am
ascus en A

leppo hulpgoederen 
brengt tot bij de m

instbedeelden. C
aritas koopt 

graan, m
elk, groenten en vlees op lokale m

arkten, 
brengt patiënten tot bij m

edische hulp, en levert 
voedsel en m

edische zorg aan alleenstaande bejaar-
den. D

at alles zonder onderscheid te m
aken naar 

geloof. Voor C
aritas telt slechts de m

ens in nood. 
 W

ie hulp w
il bieden, kan de w

erking van C
ari-

tas in Syrië ondersteunen.  Een gift vanuit België 
gaat via C

aritas International, IBA
N

 BE88 0000 
0000 4141, m

et verm
elding: H

ulp aan Syrië. 

D
e Jesuit Refugee Service is actief in Libanon, 

Syrië en Jordanië. Een gaarkeuken in A
leppo en 

de Frans van der Lugt school in Libanon zijn tw
ee 

van de activiteiten. U
 kunt JRS ondersteunen via 

de C
laverbond in N

ijm
egen, IBA

N
 N

L85 IN
G

B 
0000 8282 28, m

et verm
elding:  JRS M

idden 
O

osten. M
gr. Johan B

onny, bisschop van A
ntw

erpen

Theo van Eijk 
(1930

-2018)

Theo w
erd geboren in ‘s-G

raven-
hage, als m

iddelste van drie 
kinderen. Zijn vader w

as conciërge 
bij de Rijksgebouw

en. Tijdens 
het bom

bardem
ent op het 

Bezuidenhout van 3 m
aart 1945 

verw
oestte een verdw

aalde bom
 

het huis van de fam
ilie Van Eijk. 

N
iem

and w
erd gew

ond, m
aar het 

gezin w
as w

el alles kw
ijt. Theo 

ging naar het A
loysius C

ollege 
en behaalde daar zijn diplom

a 
gym

nasium
 α

. O
p 7 septem

ber 
1948 trad hij in bij de jezuïeten 
in M

ariëndaal. A
anvankelijk w

as 
hij bestem

d voor de m
issie in 

Indonesië m
aar vanw

ege m
oeilijk-

heden m
et het visum

 studeerde 
hij, aanvankelijk als tijdvulling 
in afw

achting van zijn vertrek, 
geschiedenis in U

trecht. H
ij zou 

uiteindelijk in N
ederland blijven 

en leraar geschiedenis w
orden. 

Theo w
erd op 30 juli 1960 pries-

ter gew
ijd in M

aastricht.
Van 1962 tot 1986 w

as hij leraar 
geschiedenis en godsdienst aan 
het C

anisius C
ollege in N

ijm
egen. 

H
ij introduceerde een m

odernere 
aanpak w

aarbij de zelfw
erkzaam

-

heid  van de leerlingen w
erd 

bevorderd, een m
ethode die 

zow
el voor de leraar als voor de 

leerlingen aangenaam
 w

as. Theo 
w

as ook pastor van de leerlingen 
en m

oderator. In 1988 w
erd 

Theo archivaris van de N
eder-

landse jezuïeten en bleef dat tot 
2001. O

ok daarna bleef hij nog 
w

erkzaam
heden voor het archief 

verrichten, zoals de classificatie 
en som

s ontcijfering van de m
et 

de hand geschreven brieven van 
m

issionarissen. D
aarnaast assis-

teerde hij als pastor in de jezuïe-
tenkerk van de M

olenstraat, in 
diverse bejaardenhuizen, bij de 
broeders FIC en bij de Kolping 
Vereniging.
Theo w

as een begaafd zanger. 
D

at zat in de genen; zijn zus 
had een conservatorium

oplei-
ding zang. O

ok Theo w
erd, heel 

ongebruikelijk, door zijn oversten 
de gelegenheid geboden om

 
zijn zangtalent te scholen. D

at 
vertaalde zich uiteraard in zijn 
bijdragen aan de liturgie. M

aar 
Theo trad ook buiten de kerk 
professioneel op, in binnen- en 
buitenland en zelfs voor de radio. 
Som

s w
erd hij gevraagd als solist, 

m
aar het liefst trad hij op in 

een ensem
ble. Sam

en m
et drie 

andere zangers vorm
de hij het 

Keizer K
arel Kw

artet, w
aarm

ee 
hij vaak in Frankrijk optrad m

et 
educatieve program

m
a’s op scho-

len. Theo zat ook in het bestuur 
van de Koninklijke N

ederlandse 
Toonkunstenaars Vereniging.
A

anvankelijk w
oonde Theo in 

het grote en statige C
anisius 

C
ollege, m

aar hij w
as blij toen hij 

m
et een groepje m

edebroeders 
kon verhuizen naar een kleine 
com

m
unauteit, w

aar zij zelf kook-
ten en het huishouden deden. 

In 2013 verhuisde hij naar het 
Berchm

anianum
 en vervolgens 

naar A
qua Viva. O

p 27 februari 
2018 overleed hij aan een long-
ontsteking in het St. Radboud 
Ziekenhuis. H

ij w
erd begraven op 

3 m
aart, de dag van het H

aagse 
bom

bardem
ent.

   Evert Stagge 
(1930

-2018)

Evert w
erd geboren in G

roningen 
op 29 augustus 1930 in een 
gezin van drie kinderen. Zijn 
vader w

as handelsreiziger. H
ij 

volgde het gym
nasium

 aan het 
C

ollege van het H
eilig K

ruis in 
U

den. 
O

p 20
-jarige leeftijd trad hij in  

bij de jezuïeten. H
ij kon nader-

hand niet m
eer vertellen w

aarom
. 

H
ij kende de jezuïeten uit zijn 

parochiekerk in G
roningen,  

w
aar hij m

isdienaar w
as. D

e jezu-
ieten w

aren in zijn ogen kerels, 
m

annen. D
at w

as Evert Stagge 
ook en daarom

 voelde hij zich 
m

isschien aangetrokken. D
aarom

 
kreeg hij tijdens zijn studie w

aar-
schijnlijk ook de opdracht, om

 
een tijd te w

erken in de m
ijnen 

en later bij de Spoorw
egen. Van 
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H
et graf van pater Frans van der Lugt  

in H
om

s.
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1956 tot 1959 w
as hij surveil-

lant aan het Stanislas C
ollege in 

D
elft. In 1962 w

erd hij priester 
gew

ijd in M
aastricht.

Zijn eerste taak na zijn priester-
w

ijding w
as prefect op het 

C
anisius C

ollege. H
ij m

oest de 
orde bew

aren in die bijenkorf van 
een internaat vol pubers. H

et 
lukte hem

 ogenschijnlijk m
oeite-

loos. H
ij had een natuurlijk gezag 

en overw
icht, hij hoefde m

aar 
te kijken en de leerlingen w

aren 
bang van hem

, terw
ijl er tegelij-

kertijd een rust van hem
 uitging, 

die hun de veiligheid verschafte, 
die ze op die leeftijd ook nog 
nodig hadden. M

aar zelf w
as hij 

verbaasd dat de jongens hem
 

gehoorzaam
den. 

Zes jaar bleef hij op het C
ollege. 

Toen w
erd hij pastoor in Zw

ijn-
drecht en hij vond het heerlijk. 
Eindelijk echt priester. En hij 

hoefde geen ontzag m
eer in te 

boezem
en. D

at deed hij toch 
nog steeds, m

aar het hoefde niet 
m

eer en hij vond het zalig.
N

a drie jaar stuurde de provin-
ciale overste hem

 naar de 
jezuïetenparochie in D

en H
aag. 

H
ij ging m

et tegenzin, m
aar de 

gelofte van gehoorzaam
heid had 

zo zijn consequenties zei hij. H
ij 

is 9 jaar in D
en H

aag gebleven 
en hij w

as in die tijd niet alleen 
pastoor van de parochie aan de 
Elandstraat, m

aar hij speelde ook 
een belangrijke rol in het bestuur 
van de jezuïetenorde. H

ij w
as al 

die jaren lid van het consult, het 
verplichte adviesorgaan van de 
provinciale overste. H

ij w
as zelfs 

zelf tw
ee m

aal voor een korte 
periode vice-provinciaal. 
D

at w
erk in D

en H
aag deed hij 

zo goed dat hij w
erd gekozen als 

deken van Rotterdam
. O

ok dat 

deed hij w
eer zo goed dat hij tot 

drie term
ijnen herkozen w

erd. 
N

a zijn afscheid als deken bleef 
hij in Rotterdam

 w
onen. H

ij w
as 

pastoor van de G
oede H

erder/
Engelbew

aarders aldaar en van 
de A

ugustinus in Barendrecht, 
w

aar hij intensief sam
enw

erkte 
m

et de pastorale w
erkster M

arja 
Beyers. O

ok na zijn verhuizing 
naar G

ouda bleef hij tot het 
laatst pastoraal actief in een 
bejaardenhuis. 
In 2012 onderging hij een 
hartoperatie. Eind januari 2018 
brak hij zijn heup en m

oest hij  
geopereerd w

orden in het zieken-
huis van G

ouda. C
om

plicaties 
hielden hem

 in het ziekenhuis 
en na enige w

eken w
erd hem

 
op 6 m

aart een longontsteking 
fataal.  Een w

eek later vonden 
de uitvaartdienst en de crem

atie 
plaats in zijn w

oonplaats G
ouda.

JEZU
ÏET IN

 O
PLEID

IN
G

 

Kennism
aking m

et 
Thom

as Klein
N

aar goede gew
oonte w

ordt degene die het 
noviciaat verlaat in een kort interview

 voorge-
steld aan de leden van de Regio. H

et vorige 
artikel in deze serie w

as de presentatie van 
M

ark Logtenberg en Bastiaan van Rooyen in 
“Jezuïeten” 48 van de w

inter 2016.
 Thom

as K
lein legde zijn eerste geloften in de O

rde 
af op 24 februari 2018. Thom

as is 30 jaar geleden 
geboren als jongste van vier. H

ij groeide op in Lim
-

burg w
aar zijn vader w

erkte op het econom
aat van 

het Bisdom
 Roerm

ond, én als diaken. H
et w

as een 
katholieke jeugd vol m

uziek: m
isdienaar, bisdom

 
kam

pen, m
uziekschool en de katholieke charism

a-
tische vernieuw

ing.
H

et onderw
ijs w

as een tocht m
et hindernissen: eerst 

H
A

VO
, toen beroepsonderw

ijs en M
TS, terug naar 

de H
A

VO
 (m

et eindexam
en); daarna probeerde hij 

enkele opleidingen, zoals architectuur, Engels en 
com

m
unicatie, m

aar dat leidde niet tot diplom
a’s. 

O
ndertussen had hij zeven jaar een vaste vriendin 

en speelde hij als bassist in “The Fruits,” een m
uziek-

groep in de katholieke charism
atische vernieuw

ing. 
Tijdens de studiejaren aan de H

ogere Technische 
School leerde hij het gem

eenschapsleven kennen 
in een katholieke leefgroep in D

en H
aag, de O

ude 
M

olstraat, en hij ontdekte dat dat w
el bij hem

 paste. 

In 2013 begon een periode van crisis en kentering: 
Thom

as ging terug naar Lim
burg en gaf m

eer aan-
dacht aan het geloof. H

ij deed een retraite bij pater 
G

erard W
ilkens, een huisvriend van de fam

ilie die 
Thom

as 25 jaar eerder gedoopt had. Van het een 
kw

am
 het ander en hij groeide naar de keuze voor 

religieus leven. Thom
as kende de jezuïetenpaters 

G
erard W

ilkens en H
aye van der M

eer, en w
aar-

deerde het dat bij deze tw
ee de w

arm
e pastoraal 

niet ten koste ging van theologische degelijkheid,  
‘Zo w

ilde ik ook w
el priester zijn’.  D

aarna is het 
heel snel gegaan: er w

as een keuzeretraite in april 
2015, in juli kreeg hij bericht dat hij m

ocht intreden 
in Birm

ingham
, en in septem

ber van datzelfde jaar 
had hij de stap gezet en trad in als “indifferente” 
novice: dat betekent dat op dat m

om
ent nog niet 

is besloten of de novice het traject gaat volgen om
 

broeder te w
orden in de Sociëteit, of om

 de priester-
opleiding te doen. M

ede om
 helderheid te krijgen 

rond die vraag is het noviciaat van Thom
as m

et 
enkele m

aanden verlengd. U
iteindelijk heeft hij de 

eerste geloften afgelegd m
et het oog op een vor-

m
ing tot priester in de orde. 

H
et afgelopen jaar studeerde hij enkele vakken 

theologie en filosofie aan de K
U

 Leuven terw
ijl hij 

w
oonde in de kleine com

m
unauteit van H

everlee. 
H

ij w
erkte hard aan zijn Frans en gaf  katechese 

aan de vorm
elingen van U

niversitaire Parochie. Ver-
der w

erkt hij m
ee aan het program

m
a ‘M

agis’ voor 
jongeren dat gekoppeld is aan de W

ereld Jongeren 
D

agen. In juli gaat hij  naar Frankrijk om
 zijn Frans 

te vervolm
aken om

 in septem
ber te beginnen in 

Parijs, C
entre Sèvres, aan de studies van filosofie 

en theologie. In Parijs treft hij van onze Regio ELC
 

Bastiaan van Rooijen die hem
 tw

ee jaar vooruit is in 
de studie, en pater Jan Koenot die professor filosofie 
is in Parijs. 

Privacyverklaring van Jezuïeten, kw
artaalblad van  

de jezuïeten in N
ederland en Vlaanderen.

Jezuïeten N
ederland, gevestigd aan de H

eyendaalsew
eg 290 te 6525 SM

 N
ijm

egen, is verantw
oordelijk 

voor de verw
erking van uw

 persoonsgegevens.
O

p de w
ebsite  w

w
w

.jezuieten.org  vindt u de uitgebreide privacyverklaring van dit tijdschrift.  
U

 w
ordt daar geïnform

eerd over de verw
erking van uw

 persoonsgegevens, het doel daarvan en hoe m
et 

deze gegevens w
ordt om

gegaan.
Indien u dit tijdschrift, dat gratis w

ordt toegezonden, reeds ontvangt, dan hoeft u niet opnieuw
 

toestem
m

ing te geven om
 in het bestand te blijven voor toezending. Indien u het tijdschrift als nieuw

e 
geïnteresseerde w

enst te ontvangen, geef dan uw
 naam

 en adres door aan:

*** 
  voor N

ederland: M
evrouw

 C
arola Lexm

ond-K
iepe, A

m
aliastraat 15, 2514 JC

 D
en H

aag
 

 
lexm

ond.elc@
jezuieten.org

*** 
voor Vlaanderen: Pater M

arc Van N
ieuw

enhove, W
aversebaan 220, 3001 H

everlee
  

 
m

arc.vannieuw
enhove@

jesuits.net 

U
 kunt zich op deze adressen ook afm

elden - geef daarbij de naam
 van het tijdschrift,  

w
ant w

ij geven verschillende bladen uit.  

ACTU
A

LITEITEN
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W
at zie je jezelf doen als de opleiding 

is afgelopen?

Ik heb zeker interesse in het w
erken m

et jongeren:  
ik hoop geestelijke begeleiding te kunnen geven 
en te w

erken m
et m

uziek. Verder denk ik w
at te 

kunnen bijdragen aan het apostolaat in de digitale 
w

ereld -  ik zou bijvoorbeeld best w
at aan m

arke-
ting w

illen doen voor onze goede digitale produc-
ten. En ten derde zou ik w

illen doen aan geloofs-
vorm

ing voor jonge gezinnen: w
aar kunnen die 

m
ensen terecht? D

at m
oet digitaal toch m

ogelijk 
zijn, zeker als je een chat-functie inbouw

t zodat het 
interactief w

ordt, én ze het thuis kunnen volgen. 
K

ies de onderw
erpen van je katechese in overleg 

m
et je publiek -  de katechese voor m

ensen tussen 
de 18 en de 30 is nu een groot niem

andsland. Er 
is daar zo veel te doen, er is een echt verlangen 
en daar is voor de kerk heel veel te w

innen. Ik ben 
daar heel hoopvol over. 

W
at is je m

eegevallen in de O
rde?

H
et is m

e opgevallen hoe m
enselijk m

en over het 
algem

een is. D
at w

as zo tussen de novicen, m
aar 

ik m
erk het nu ook in de om

gang tussen de paters 
en broeders. D

e O
rde heeft de m

eesten van hen de 
kans gegeven om

 uit te groeien tot een betere versie 
van zichzelf, beter dan w

anneer ze geen lid van de 
O

rde zouden zijn. En dat zie je bij allem
aal, hoe ver-

schillend ze ook zijn: de extroverten, de introverten, 
de brave hendriken, de ijveraars. En daarom

 voel ik: 
ook voor m

ij is er een plek, het voelt als ‘een fam
ilie’. 

W
aar zou je een enthousiaste kandidaat voor  

de O
rde voor w

illen w
aarschuw

en?

Je loopt in de orde tegen dezelfde m
oeilijkheden 

aan als bij je eigen fam
ilie: problem

en van com
m

u-
nicatie, of dat je steun nodig hebt en die niet krijgt. 
Je zult er aan m

oeten w
ennen dat je die steun heus 

Portretten van sociale 
spiritualiteit
Spiritualiteit is in de chris-
telijke traditie nooit enkel 
een aanduiding voor een 
contem

platief 
leven 

in 
afzondering of een priva-
te geloofsbeleving. H

et is 
veel m

eer dan enkel een 
bew

eging 'naar binnen', 
naar het eigen innerlijk in 
relatie m

et het goddelijke. 
Spiritualiteit 

im
pliceert 

ook een bew
eging 'naar buiten'. D

e traditie van 
het N

ijm
eegse Titus Brandsm

a Instituut legt vooral 
de nadruk op het proces van voortdurende om

vor-
m

ing, persoonlijk m
aar ook van de sam

enleving. 
Vanuit die invalshoek w

ordt in dit boek een serie 
exem

plarische 'portretten' uit verleden en heden 
gethem

atiseerd en uitgediept. H
et zijn portretten 

van personen en bew
egingen die sociaal engage-

m
ent verbonden m

et spirituele bew
ogenheid. H

et 
gaat daarbij om

 historische beschrijvingen van w
at 

spiritualiteit m
aatschappelijk en structureel heeft 

w
illen bew

erken. D
eze benadering is voor velen m

in-
der bekend, m

aar kan interessante inkijkjes bieden. 
Van Ignatius tot Berrigan, van Vincent de Paul tot 
het schuldhulpm

aatjesproject, en van Schleierm
a-

cher tot de O
ccupy-bew

eging: telkens w
eer gaat het 

om
 de vraag hoe spiritualiteit de relatie m

et m
ede-

m
ensen in een nieuw

 daglicht plaatst. 
M

et een bijdrage van Joep van G
ennip (kerkhistori-

cus) over: H
et bedrijfsapostolaat van de N

ederland-
se jezuïeten in ignatiaans perspectief, 1946-1988: 
een introductie (p. 109-131).
H

et boek is het resultaat van een sam
enw

erking 
tussen het Vincent de Paul C

enter (N
ijm

egen) en 
het Titus Brandsm

a Instituut (N
ijm

egen).
N

aast de redactie (H
erm

an W
esterink, Toine van 

den H
oogen, Inigo Bocken, Tjeu van K

nippenberg) 
w

erken aan dit boek m
ee: M

arc D
e Kesel, G

errit 
Steunebrink, D

olf M
ulder, Joep van G

ennip en Eve-
line van Buijtenen.

U
itgever: Berne M

edia, ISBN
 978 90 8972 2171, 

 H
eesw

ijk, novem
ber 2017.

https:/
/

w
w

w
.berneboek.com

BO
EKEN

w
el krijgt als je er om

 vraagt, m
aar je m

oet w
el zelf 

je m
ond open doen. Spontaan krijg je dat niet m

ak-
kelijk aangereikt. Elkaar als jezuïeten bem

oedigen 
en bedanken, dat zou best w

at m
eer kunnen…

D
e leeftijdsopbouw

 in onze Regio is een 
om

gekeerde pyram
ide en jij staat m

et een klein 
clubje onderaan. H

oe voelt dat?  

D
at bedrukt m

e helem
aal niet -  ik w

eet dat vanaf 
het begin. D

e om
gekeerde pyram

ide lijkt m
e voor 

de oudere generaties veel m
oeilijker, w

ant die heb-
ben daar gew

eldig aan m
oeten w

ennen. H
et is hun 

levensw
erk dat niet kan w

orden voortgezet, er zijn 
daarvoor veel te w

einig jonge jezuïeten. Ik heb in 
de afgelopen tw

ee jaar w
el een beeld gekregen 

van de vele goede dingen die gedaan zijn.  Ik heb 
nu het gevoel: w

e hebben nu als groep de vrijheid 
om

 te kiezen. Terw
ijl in een niet zo ver verleden de 

keuzes m
isschien al gem

aakt w
aren: al die w

erken 
m

oesten w
e voortzetten. H

et kan niet m
eer op die 

m
anier van jonge jezuïeten in een bestaand w

erk 
schuiven. H

et zal op een andere m
anier gebeuren, 

dat biedt w
eer nieuw

e kansen en ik zie m
ezelf daar 

van harte in m
eedoen. 

 
 

 
 

 
 

 
Interview

 afgenom
en door Jan Stuyt SJ

D
e eerste geloften van Thom

as K
lein SJ in H

everlee
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ACTIVITEITEN

O
ude A

bdij D
rongen

VO
ED

SEL VO
O

R O
N

D
ERW

EG
   

zondagm
orgenreeks.

Iedere eerste zondag van de m
aand. 

Voor de kinderen van 5-11 jaar G
odly Play en de 

jongerengroep voor de leeftijd tussen 12-17 jaar.

*
 Zondag 3 juni 2018

 - m
evr. H

ilde Van Linden 
Telkens m

eer en beter (dan de anderen) of toch 
liever ‘m

agis’?

*
 Zondag 1 juli 2018

 - Jos M
oons SJ 

W
at doe je eigenlijk als geestelijk begeleider? 

*
 Zondag 5 augustus 2018

 - A
ndré C

nockaert SJ
H

edendaagse ongeloof – H
oe om

 te gaan m
et 

intellectuele verw
erpingen van het geloof?

PRA
K

TISC
H

Verloop:
10.15 u: onthaal m

et koffi
e

10.30 u: lezing of getuigenis /
 kleuteropvang /

 
G

odly Play /
 geloofsgesprek

11.30 u: eucharistieviering
12.30 u: aperitief en m

iddagm
aal 

Kosten:
Lezing € 5,- 
O

pvang, G
odly Play en jongerenprogram

m
a € 1,- 

M
iddagm

aal € 15,-  (t.e.m
. 14 jaar € 9,-)

Info en inschrijven:
Vooraf inschrijven is niet nodig. Bij aankom

st  
kunt u intekenen voor het m

iddagm
aal. 

Info via 0032 (0)9 226 52 26 of via e-m
ail 

 activiteiten@
oudeabdij.be 

FA
M

ILIED
A

G
EN

 
Them

a: G
ELO

O
F: dagelijkse kost!

Van vrijdag 6 tot dinsdag 10 juli 2018
(vijfdaagse)

Verlang je naar bezinning, m
aar kom

 je er m
et de 

kinderen niet aan toe? Ben je op zoek naar andere 
gelovige gezinnen om

 ervaringen uit te w
isselen? 

W
illen je kinderen ook w

el eens andere kinderen 
ontm

oeten die geloven? D
an zijn de fam

iliedagen 
iets voor jou!

G
ezinnen(*) m

et kinderen tussen 0 en 20 jaar 
brengen sam

en enkele dagen door rond een bij-
bels actueel them

a. Er w
ordt afw

isselend per gezin 
of in leeftijdsgroepen gespeeld, gedacht, gesport, 
gezongen, gebeden... en veel plezier gem

aakt.
(*) U

iteraard zijn ook grootouders m
et kleinkinde-

ren w
elkom

!

Info en inschrijven:
bij M

iriam
 van Beek m

iriam
_van_beek@

hotm
ail.

com
 of 0472/

76 23 30
http:/

/
w

w
w

.oudeabdij.be/
fam

iliedagen.htm
l

G
EESTELIJ

K
E O

EFEN
IN

G
EN

 tijdens de ZO
M

ER
11-20 juli en 21-30 juli 2018 - D

RO
N

G
EN

25 juli-3 augustus 2018 - M
A

A
STRIC

H
T

PRA
K

TISC
H

Locatie, data en begeleiders
D

rongen (I)
A

chtdaagse: 11-20 juli 2018 (vijfdaagse 11-17 juli)
begin 11 juli om

 18 uur; einde op 17 of 20 juli na 
het ontbijt om

 9 uur.

Begeleiders: p. W
authier de M

ahieu, p. M
arc 

D
esm

et, m
w

. Rita Loyens, p. D
ries van den A

kker, 
m

w
. G

ery van der Vlies, m
w

. Judith van der W
erf, 

p. Bart van Em
m

erik, m
w

. H
ilde Van Linden

D
rongen (II)

A
chtdaagse: 21-30 juli 2018  

(vijfdaagse 21-27 juli)
begin 21 juli om

 18 uur; einde op 27 of 30 juli  
na het ontbijt om

 9 uur.

Begeleiders: m
w

. Renate C
auw

els, p. Bert D
aele-

m
ans, m

w
. A

nnem
arie den Blanken, p. Ben Frie,  

p. Jos M
oons, m

w
. Rita Vandevyvere, s. Bastiaan 

van Rooijen

M
aastricht

A
chtdaagse: 25 juli-3 augustus 2018  

(vijfdaagse 25-31 juli)
begin 25 juli om

 18 uur; einde op 31 juli of  
3 augustus na het ontbijt om

 9 uur

Begeleiders: p. W
alter C

eyssens, m
w

. M
arijke  

M
einesz, p. W

iggert M
olenaar, zr. C

laudia Theinert
 Kosten:
D

rongen: voor een achtdaagse: € 595; voor een 
vijfdaagse: € 385
M

aastricht: voor een achtdaagse: € 640; voor een 
vijfdaagse: € 422,50

Info en inschrijven:
D

rongen: schriftelijk aanm
elden vóór 25 juni 

bij Renate C
auw

els voor de retraites in D
rongen 

(renate.cauw
els@

oudeabdij.be,  
tel. +32 (9) 226 52 26)

M
aastricht: schriftelijk aanm

elden vóór 10 juli bij 
C

laudia Theinert voor de retraite in M
aastricht 

(info@
levensm

ozaiek.nl, tel. +31 (6) 151 619 83).

O
P D

E FIETS M
ET G

O
D

Ignatiaanse fietsretraite van 22-26 augustus 
2018.
Begeleiding: W

alter C
eyssens SJ en H

ilde  
Van Linden

Kosten: 
€ 308 (inclusief begeleiding en volpension)
Slaapt u m

et 2 op een kam
er, dan ontvangt u  

5%
 korting p.p. (€ 292,50)

U
 kunt zelf een kam

ergenoot aanbrengen of w
ij 

brengen u in contact m
et een andere deelnem

er 
die ook een kam

ergenoot zoekt.
W

ie som
m

ige afstanden m
et de trein w

il afleggen 
(bv. de terugreis na een fietsdag) betaalt zelf nog 
de treinkosten voor zichzelf en voor zijn/

haar fiets 
(5 euro om

 een fiets m
ee te nem

en op de trein)

M
eer info: 

m
ail of bel via activiteiten@

oudeabdij.be  
of +32 9 226 52 26

M
A

G
IS – Polen 2

018
Van 14 tot en m

et 22 juli 2018 organiseren de 
jezuïeten een M

agis-evenem
ent (zie kader), een 

bijeenkom
st voor jongeren (18-30 jaar) vanuit 

heel Europa om
 spirituele activiteiten m

et elkaar 
te beleven. H

et program
m

a biedt de m
ogelijkheid 

om
 een unieke ervaring te delen op drie niveaus: 

individuele groei, relaties m
et G

od en anderen en 
interculturele dialoog. G

astland dit jaar is Polen, 
m

et een slothappening in Lodz:  
w

w
w

.m
agis2018.org 

‘M
agis’ betekent letterlijk ‘m

eer’
In een prestatiegerichte m

aatschappij als de 
onze zou dat w

oordje ‘m
eer’ kunnen sugge-

reren dat w
e succesvol m

oeten zijn en beter 
dan de anderen. D

e ignatiaanse spiritualiteit 
w

il m
et dit begrip net op iets anders w

ijzen. 
‘M

agis’ begint juist niet bij het presteren, m
aar 

bij de dankbaarheid om
 G

ods tegenw
oordig-

heid. H
et is dus een uitnodiging om

 blij te 
zijn m

et het leven door het als een geschenk 
te aanvaarden. H

et doel is niet jezelf op te 
hem

elen, m
aar dát na te streven w

aarvoor je 
geschapen bent: je leven te ontvangen als iets 
m

oois, en die schoonheid door te geven. 

https:/
/

w
w

w
.m

agislow
countries.org/

w
w

w
.biddenonderw

eg.org



Jezuïeten is een uitgave van de Nederlandse en  
de Vlaamse provincies van de Sociëteit van Jezus.

Het verschijnt viermaal per jaar en is bedoeld 
voor familieleden, vrienden, weldoeners en 
geïnteresseerden. Het blad is in principe gratis. Giften 
zijn altijd welkom, meer informatie hierover op pag. 2. 
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Jezuïeten

“We weten niet waar we als ouder gefaald 
hebben, maar onze tiener wil op internaat”. 
Zo komen sommige ouders hun kind op 
internaat aanmelden. In Nederland bestaan 
ze niet meer,  in Vlaanderen zijn er nog 
meer dan honderd.  
Als jongeren zich op het internaat van het 
Sint-Jozefcollege aanmelden, doen ze dit 
meestal om enkele specifieke redenen.  
Een grote groep, vooral meisjes, kiest  heel 
bewust voor het samenleven met vrienden 
en vriendinnen. Veel jongens gaan dan weer 
voor de sportmogelijkheden en voor de 
structuur. Samen sporten, studeren, een 
actie op poten zetten… voeden hun  hang 
naar avontuurlijkheid.

Een aantal onder hen beseft heel goed  
dat ze zich teveel laten afleiden en dat ze 
baat hebben bij de vastgelegde, stille (!) 
studiemomenten dankzij de sturende ogen 
van een studiemeester. Structuur is op 
internaat belangrijk, maar opvoeden is al 
lang meer dan een tiener in een maat-
schappelijk aanvaard keurslijf dwingen(…) 
Opvoeders kunnen slagen in hun opzet 
omdat ze geloven in de groeikracht van 
jongeren. Ze weten uit ervaring dat terug-
koppeling pas echt werkt als er een klimaat 
van bevestiging en beloning aanwezig is. 
Ook een tikkeltje humor is belangrijk voor 
de noodzakelijke deblokkering. De ware 
opvoeders beschikken daarenboven over 
een rotsvast geloof, noem het hoop, dat het 
‘goed’ komt, ook als het moeilijk loopt.  
Dit is geen naïef vertrouwen. Het is een 
oervertrouwen in het wezen van de 
schepping.  Een opvoeder die dit mysterie 
uitstraalt, is als een dansende ster die  
licht en ruimte schenkt.

Philip Brinckman

Internaatsdirecteur, Sint-Jozefcollege,  
Turnhout


