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H
uw

elijk in de U
niversitaire 

Parochie te Leuven

      VO
O

RW
O

O
RD

In een w
internum

m
er passen w

ensen bij Kerst en N
ieuw

jaar. 
Regionaal overste Johan Verschueren stuurt ze u toe. 
W

ie de generaal-overste Arturo Sosa over onderw
ijs aan het 

w
oord w

il horen, kom
t in dit num

m
er aan zijn trekken. 

U
 vindt een sam

envatting van enkele passages uit zijn toespraak 
tijdens een congres over m

iddelbare scholen in Rio de Janeiro.  
D

e Spaanse jezuïet José Luis Ferrer neem
t u m

ee naar Afrikaans 
G

uinee w
aar hij een indringend beeld schetst van de huidige 

om
standigheden. W

at ‘herderen in de U
niversitaire Parochie aan 

de KU
 Leuven’ kan betekenen verneem

t u van Jos M
oons.   

D
e verdediger van de m

ensenrechten in India, Constant Lievens, 
w

erd herdacht in M
oorslede bij zijn 125 jaar overlijden. 

Bert D
aelem

ans en W
alter Ceyssens legden hun laatste geloften 

af en u kunt kennism
aking m

et Pascal Calu die zijn eerste 
geloften aflegde. In de rubriek Kunst schrijft M

arc Lindeijer 
over een bijzonder portret van Alphonsus Rodriques dat Anton 
W

ierix III van hem
 m

aakte. 
W

ij staan stil bij onze m
edebroeders die zijn overleden en  

door de Korte Berichten bent u w
eer uitvoerig geïnform

eerd 
over het w

el en w
ee in onze huizen.  

D
at de vrede van Kerstm

is ook de uw
e m

ag zijn, dat w
enst  

de redactie u van harte toe. 
W

e gaan m
et frisse m

oed het nieuw
e jaar in.
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O
verlaatst betrapte ik m

e op een uitspraak “m
ijn 

leven is een scherm
pje”. H

et w
erd op hilariteit 

onthaald door som
m

igen van m
ijn m

edebroeders. 
H

ilariteit, om
dat ze het onm

iddellijk herkenden.    
‘s M

orgens bidden-onderw
eg op de sm

artphone 
m

et oortjes; w
at later de m

ails op het PC
-scherm

; 
agenda aanvullen, elektronisch natuurlijk.  
N

ieuw
sflashes op scherm

 tussendoor; brieven 
schrijven en verzenden, ook al op scherm

. 
Treinticket kopen? O

f w
ordt het G

PS m
et de auto, 

tanken en  parkeerm
eter; overal scherm

pjes.   
Bij het hardlopen  in de fitness? Lekker N

etflix-
film

pje m
eepikken. En dit is niet eens alles.  

En al ik doe niet m
ee m

et facebook, gam
es en 

co, toch hebben de algoritm
en  m

e helem
aal 

gedefinieerd, gekaderd en op flessen getrokken. 
M

assaal flashen nieuw
e aanbiedingen over m

ijn 
scherm

pjes. M
aar ze zijn van een treurige saaiheid. 

H
et internet pretendeert perfect te w

eten w
ie 

ik ben en w
at ik w

il, en houdt er zich m
ordicus 

aan vast. Verbazingw
ekkend: het lijdt aan een 

onw
aarschijnlijk gebrek aan creativiteit. H

et lijkt 
w

el of N
ietzsches Ew

ige W
iederkehr des G

leichen 
zich m

et het internet aan m
e voltrekken w

il.   

Is er ook nog iets echt, tastbaar en direct in m
ijn 

leven? O
nbe-scherm

-d?  G
elukkig w

el. Er zijn de 
vele real tim

e ontm
oetingen m

et zovele bekende 
of onbekende m

ensen die m
e verrassen m

et 
hun uitspraken en hun verhalen. O

nverw
achte 

w
endingen in allerlei dossiers die het leven 

boeiend houden. En ook zijn er de dagelijkse 
lezingen in de eucharistieviering, die niet w

orden 
gekozen volgens m

ijn persoonlijk algoritm
eprofiel.  

Zij bezitten een kracht om
 de gew

one digitale 
cadans te doorbreken.  Steeds kom

en er nieuw
e 

dingen tevoorschijn uit oude teksten. Bij het 
m

aken van een hom
ilie, grijp ik w

el eens naar de 
oude G

riekse of H
ebreeuw

se grondtekst. W
at is 

dat heerlijk:  tijd m
aken, oude boeken openen, 

vreem
de letters voelen, peilen naar betekenissen, 

onverm
oede dingen ontdekken. En dan inzien dat 

het m
et nu te m

aken heeft: m
et onze w

ereld.  
En m

et m
ij. 

O
ok Jezus’ geboorteverhaal in zijn dubbele 

variant - M
atteüs of Lucas -  heeft die stille kracht.  

A
lgoritm

en w
eten er geen blijf m

ee. Fram
ing hoeft 

hier niet. Een dakloze baby spreekt voor zich.  
Zijn geboorte in de m

arge, doorbreekt de keten 
van voorspelbaarheid en neurotische repetitie. 
H

et is eeuw
igheid die zichtbaar en tastbaar w

ordt 
in w

eerloze broosheid. Zo w
il G

od onder ons 
zijn, vertelt de Bijbel, zonder pretentie. W

ie goed 
leest en luistert, hoort het; w

at toen gebeurde, 
gebeurt nu opnieuw

. N
iet een algoritm

e dat ons 
geluk probeert te garanderen breekt door, geen 
gefram

ed nieuw
s  - of erger fake nieuw

s - , m
aar 

w
el een aanbod, om

 deel te nem
en aan een nieuw

 
begin, een nieuw

 avontuur. D
at is de w

eg naar 
onberekenbaar geluk.    

Laat dit m
et Kerstm

is ook aan u gebeuren.  
En neem

 er niet direct een selfie van om
 het te 

delen m
et anderen. M

aar geniet rustig van deze 
geschonken onderbreking; laat het doordringen 
in je diepste vezels. G

eniet van de doorbraak van 
nieuw

heid en het onverw
achte, geniet van de 

stilte, voel de hoop, en verw
elkom

 het aanbod.  
H

ij is er voor ons. H
ij gaat m

et ons. Je zal zien,  
je bent niet alleen. 

Zalige Kerst en G
elukkig N

ieuw
jaar.

Johan Verschueren SJ

Kerstboodschap
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IN
SPIREREN

D
E M

EN
SEN

1. O
ver de zending.

D
e jezuïetenzending kom

t voort uit het christelijk 
geloof. O

nze zending is de drievoudige verzoening: 
• 

verzoening tussen m
ensen onderling, 

• 
tussen m

ensen en de schepping,  
• 

en tussen m
ensen en G

od. 

D
eze drie aspecten van de dienst aan de verzoe-

ning zijn altijd m
et elkaar verbonden. W

are verzoe-
ning m

et G
od is onm

ogelijk als ze niet sam
engaat 

m
et verzoening en gerechtigheid onder de m

ensen 
en tussen de m

ensen en de schepping. D
e dienst 

aan de verzoening en de gerechtigheid heeft zijn 
w

ortels in het leven van C
hristus. Verzoening en 

gerechtigheid vorm
en sam

en één zending. W
are 

verzoening vraagt om
 gerechtigheid. H

et streven 
naar sociale gerechtigheid en het scheppen van 
een klim

aat w
aarin een dialoog tussen culturen en 

religies m
ogelijk w

ordt m
aakt daarom

 deel uit van 
de dienst aan de verzoening. D

it vereist het bouw
en 

van bruggen om
 de dialoog m

ogelijk te m
aken. W

e 
w

eten dat de opdracht om
 bruggenbouw

er te zijn 
of, als er sprake is van conflict, zelf ‘brug te w

orden’, 

tot gevolg kan hebben dat je bekneld raakt tussen 
de strijdende partijen. D

at is de prijs die w
e bereid 

zijn te betalen voor onze dienst.

2.  H
et begrijpen van de w

ereld  
w

aarin w
e leven

D
e dienst aan de verzoening begint m

et het begrij-
pen van de w

ereld w
aarin w

e leven, ons ‘thuis’. H
et 

is de taak van de opvoeder, en in het bijzonder van 
onze onderw

ijsinstellingen, om
 de jongere genera-

ties te helpen hun plaats te vinden in die w
ereld 

en voor G
od, zodat zij hun persoonlijke en sociale 

ontw
ikkeling als een bijdrage zien aan de opbouw

 
van een betere w

ereld.

W
ij m

oeten kennis van zaken hebben in de w
ereld 

van de hum
ane en sociale w

etenschappen, in de 
sociale analyse, in het onderw

ijs of in de pedago-
giek, en in ieder apostolisch gebied w

aar w
e ons 

bevinden. ‘Intelligentie’ is voor hen die deel nem
en 

aan de zending van de Sociëteit van Jezus van 
w

ezenlijk belang. In onze apostolische zending zijn 
zij het, die de huidige w

ereld m
et zijn uitdagingen 

zó kunnen verstaan dat ook vandaag het Evangelie 
als Blijde Boodschap kan w

orden verkondigd op een 
m

anier die relevant, aantrekkelijk en om
vorm

end is.

3.  Zes uitdagingen in de hedendaagse 
context

Een snelle blik op de zes actualiteiten kan ons hel-
pen in te zien hoe verstrekkend de dienst aan de 
verzoening en aan de gerechtigheid - voortkom

end 
uit de Blijde Boodschap van Jezus - dient te gaan.

Ten eerste zijn w
e getuige van dem

ografische ver-
anderingen van een ongekende om

vang. M
iljoenen 

m
ensen leven als m

igrant of als vluchteling om
dat 

ze conflicten, natuurram
pen of arm

oede ontvluch-
ten, op zoek naar een beter leven. Som

m
ige lan-

den verw
elkom

en hen. A
ndere landen reageren 

m
et angst en w

oede, trachten m
uren te bouw

en of 
andere barrières op te w

erpen.

Ten tw
eede: de toenem

ende ongelijkheid. O
fschoon 

het m
ondiale econom

ische systeem
 enorm

e rijk-
dom

 
creëerde 

w
aardoor 

som
m

ige 
landen 

grote 
delen van hun bevolking konden behoeden voor 

arm
oede, groeit de ongelijkheid onrustbarend snel. 

D
e afstand tussen rijk en arm

 w
ordt alsm

aar groter.

Ten derde is er een zichtbare toenam
e van polarisa-

tie en conflicten. Fanatism
e, onverdraagzaam

heid, 
de bereidheid tot terrorism

e, het aantal gew
eld-

plegingen en zelfs oorlog lijken steeds vaker voor 
te kom

en. H
oew

el de oorzaken te vinden zijn in 
arm

oede, angst, onw
etendheid en w

anhoop, w
ordt 

veel gew
eld gelegitim

eerd in naam
 van G

od. 

Ten vierde: de ecologische crisis en de aantasting 
van onze planeet, die paus Franciscus ons ‘gem

een-
schappelijk huis’ noem

t. Zijn encycliek ‘Laudato Si’ 
geeft duidelijk aan dat onze productie- en consum

p-
tiesystem

en een cultuur van verspilling creëren, die 
onze sociale relaties en het m

ilieu ernstig bescha-
digen.

Ten vijfde de expansie van de digitale cultuur. H
et 

internet en sociale netw
erken hebben een verande-

ring tew
eeg gebracht in het m

enselijk denken en 
com

m
uniceren. H

et betreft een enorm
e culturele 

verandering die zich in een hoog tem
po voltrekt en 

die de relaties tussen individuen en generaties ver-
andert en onze traditionele cultuur uitdaagt. 

Ten zesde de verzw
akking van de politiek die m

oet 
w

orden begrepen als de zoektocht naar het bonum
 

com
m

une. In veel delen van de w
ereld zijn de teleur-

stelling en het ongenoegen over de politiek groot. 
Er is een diep gew

ortelde onvrede en w
antrouw

en 
ontstaan w

aardoor populistische leiders aan de 
m

acht kunnen kom
en. Zij spelen handig in op de 

angstgevoelens en de w
oede onder de bevolking, 

die zij onrealistische veranderingen voorspiegelen.
M

eer dan ooit zijn w
e ons bew

ust één gem
eenschap 

Pater generaal over het onderw
ijs

Pater A
rturo Sosa is sinds tw

ee jaar de generaal-overste van de jezuïeten.  
H

et afgelopen jaar leidde hij een proces van raadpleging in de hele orde.  
A

lle leden, alle com
m

unauteiten en provincies is gevraagd om
 na te denken en  

te bidden over w
at de speerpunten zouden m

oeten zijn van ons gezam
enlijk w

erken 
voor de kerk en de w

ereld. D
it proces van onderscheiding zal zijn afgerond in het 

voorjaar van 2019 en w
orden voorgelegd aan de paus. D

e paus zal vervolgens de 
zending voor de Sociëteit van Jezus voor de nabije toekom

st aanreiken.
In oktober 2017 bezocht pater generaal een congres over de m

iddelbare scholen  
in Rio de Janeiro. N

aast de jezuïeten en hun m
edew

erkers uit onze gevestigde  
colleges w

aren er ook m
edew

erkers uit het vluchtelingenw
erk,  

het plattelandsonderw
ijs en de achterstandsw

ijken. 
H

ieronder een sam
envatting van enkele passages uit de toespraak  

die pater generaal hield tijdens zijn bezoek.   

A
rturo Sosa A

bascal w
erd 

in 1948 geboren in C
aracas, 

Venezuela. O
p 18-jarige leeftijd 

w
erd hij jezuïet en in 1977 tot 

priester gew
ijd. H

ij prom
oveer-

de in de politieke w
etenschap-

pen en w
as tien jaar rector van 

de K
atholieke U

niversiteit van 
Tachira in Venezuela. Van 1996 
tot 2004 w

as hij provinciaal 
en vanaf 2008 als consultor 
van de vorige generaal-overste, 
pater A

dolfo N
icolas, betrokken 

bij het algem
ene bestuur van 

de orde. O
p 14 oktober 2016 

w
erd pater Sosa gekozen tot 

generaal-overste - in de w
ande-

ling pater generaal - van de 
jezuïeten. H

ij is de eerste niet-
Europeaan in de geschiedenis 
die de orde leidt.

G
eneraal-overste A

rturo Sosa SJ
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van m
ensen te vorm

en, dezelfde planeet te delen 
m

et elkaar, en een gezam
enlijk lot te hebben.

4.      Interculturatie:  
w

ereldom
vattende com

m
unicatie  

tussen veel culturen
D

e m
ondiale trend tot een intensievere com

m
u-

nicatie op alle gebieden heeft geleid tot w
at w

e 
‘globalisering’ zijn gaan noem

en. A
ls w

e spreken 
over globalización bedoelen w

e de tendens om
 

gedragingen en culturen m
eer uniform

 te m
aken. 

Een van de consequenties daarvan is een verm
in-

dering van de culturele verschillen. D
e tendens is 

om
 een w

ereldom
vattende, één-culturele ruim

te 
te scheppen, en een econom

ische organisatie die 
bevordert dat overal van bovennationaal kapitaal 
gebruik gem

aakt kan w
orden. 

A
an de andere kant w

ordt het w
oord m

undializa-
ción gebruikt om

 de universele creativiteit aan te 
duiden die karakteristiek is voor culturele diversi -
teit en voor de erkenning dat deze verscheidenheid 
een belangrijke oorzaak van w

elvaart is, en van een 
krachtige ontw

ikkeling van de w
ereldw

ijde m
ense-

lijke interactie.      

A
ls de globaliserende visie tot m

eer uniform
iteit 

van culturen overheersend is, zal dat de uitw
isse-

ling tussen culturen beperken. H
et bestaan van een 

diversiteit aan culturen kom
t daardoor in gevaar 

hetgeen te vergelijken is m
et de negatieve gevolgen, 

veroorzaakt door schade aan het m
ilieu, voor de 

diversiteit van de biologische rijkdom
. 

Een visie gebaseerd op m
undialización bevordert 

de ruim
te tussen de culturen en schept zodoende 

m
ogelijkheden voor onderlinge uitw

isseling. O
p dit 

punt kan de spirituele inbreng van religies, begrepen 
als dim

ensies van een cultuur, verhinderen om
 niet 

in fundam
entalism

e te vervallen. D
it w

as voorzien 
door de 35e A

lgem
ene C

ongregatie in 2008, toen 
zij ons aanspoorde de grenzen van onze culturen 
en van onze religie op te zoeken en om

 de dialoog 
m

et anderen aan te gaan (decreet 3, num
m

er 22).

Jan Stuyt SJ

ACTU
A

LITEITEN

Laatste geloften van  
Bert D

aelem
ans in M

adrid
8 septem

ber, het feest van de geboorte van 
M

aria, is een dag w
aarop traditioneel vaak 

geloften w
orden afgelegd; eerste geloften, 

m
aar ook laatste geloften. Bert D

aelem
ans 

droeg bij aan het in stand houden van 
deze traditie voor de jezuïeten van de regio 
European Low

 Countries (ELC) toen hij zijn 
laatste geloften aflegde op 8 septem

ber 
2018 in M

adrid.

Bij het afleggen van de laatste geloften w
ordt een 

jezuïet definitief opgenom
en in de orde. D

it gebeurt 
nadat hij zijn derde noviciaatsjaar (“tertiaat”) heeft 
gedaan, dat w

eer plaatsvindt na de priesterw
ijding 

in geval van een priester-jezuïet. Je zou kunnen zeg-
gen dat w

anneer een jezuïet zijn laatste geloften 
aflegt zijn form

ele opleiding is afgerond; hoew
el, 

jezuïeten geloven sterk in form
ation perm

anente.

N
og anders geform

uleerd: aan het eind van het 
tw

eejarig noviciaat had Bert zich door zijn eerste 
geloften al aan de jezuïetenorde verbonden, deze 
al gekozen als zijn w

eg. M
et de laatste geloften 

accepteert de orde de jezuïet als volledig lid. In het 
liturgieboekje legde hij het als volgt uit: “vanaf nu 
is (‘está’) hij niet langer in de Sociëteit van Jezus, 
m

aar is (‘es’) hij bovendien de Sociëteit”. “H
et ver -

bazende is niet dat ik de orde koos na tw
ee jaar in 

haar geleefd te hebben, m
aar dat zij m

ij ontvangt 
nadat zij m

ij in de afgelopen tw
intig jaar beter heeft 

leren kennen dan ik m
ezelf ken.”

D
e laatste geloften w

erden afgelegd tijdens de 
eucharistie in de prachtige kapel van de pauselijke 
universiteit C

om
illas in het centrum

 van M
adrid 

w
aar Bert al enige jaren theologie doceert. Behalve 

m
edebroeders, w

aarvan een veertigtal die priester 
w

aren rond het altaar m
eevierden, w

aren er fam
i-

lieleden en vrienden, w
aaronder veel studenten, bij 

de viering aanw
ezig.

Een breuk m
et de traditie w

as de uitnodiging aan 
alle ongeveer vijftig jezuïeten om

 na afloop van de 
viering m

ee te kom
en naar de sacristie. Tijdens de 

m
is had Bert behalve de drie geloften van zuiver-

heid, arm
oede en gehoorzaam

heid ook de “vierde 
gelofte” van beschikbaarheid aan de paus m

et 
betrekking tot m

issies afgelegd. N
a afloop legde 

hij in de (ruim
e) sacristie nog vijf “kleine geloften” 

af, bijvoorbeeld om
 geen posities binnen en buiten 

de orde te am
biëren, en ondertekende hij de hand-

geschreven offi
ciële docum

enten.

H
et afleggen van de laatste geloften is niet alleen 

een spirituele en een juridische gebeurtenis, m
aar 

ook een sociale aangelegenheid. Zo organiseerden 
de jezuïeten van Bert’s com

m
unauteit, vlak naast de 

universiteit, een gezellige w
ijn en tapas party w

aar 
fam

ilie, vrienden en m
edebroeders elkaar ontm

oet-
ten, na elkaar som

s lang niet gezien te hebben.

U
it bovenstaande citaten blijkt al dat Bert in zijn 

elem
ent is in de Sociëteit van Jezus. Van collega-

m
edebroeders en studenten hoorde ik dat hij het 

goed doet als docent en van hem
zelf hoorde ik tij-

dens een w
andeling door de stad m

et nog tw
ee 

jezuïeten dat hij het heerlijk vindt om
 in M

adrid te 
w

onen. Stuk voor stuk een reden om
 erg dankbaar 

te zijn.
W

iggert M
olenaar SJ

Felicitaties van pater regionaal voor Bert.

Bert 
D

aelem
ans 

en fam
ilie.

   https:/
/

biddenonderw
eg.org/

ecologie/
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Je bent al lang jezuïet, je eerste geloften legde  
je 14 jaar geleden af. W

at betekent die laatste 
geloften dan nog?
‘D

e erkenning van m
ijn m

edebroeders, om
 te begin-

nen bij de uitnodiging van pater generaal om
 deze 

geloften af te leggen. D
at heeft m

ij veel gedaan. 
D

e broeders van w
ie ik houd, tegen w

ie ik ook altijd 
heb opgekeken, daar ben ik nu helem

aal de gelijke 
van. Vanaf de eerste dag in het noviciaat voelde ik: 
dit is m

ijn w
eg, hier kom

 ik thuis. D
aarin ben ik nu 

helem
aal opgenom

en. H
et is zoals Bert D

aelem
ans 

sj toen hij zijn laatste geloften aflegde: ‘Ik ben nu 
niet m

eer van de Sociëteit van Jezus, nu ben ik de 
Sociëteit van Jezus.’

H
oe heb je de viering en het afleggen van de 

geloften beleefd?
‘Ik had niet verw

acht dat het zo sterk zou voelen. 
Ik dacht: het is natuurlijk w

el leuk om
 te w

eten dat 
ik toegelaten ben tot het afleggen van die laatste 
geloften. M

aar op het eerste gezicht gebeurt er niet 
veel. Ik lees een oude tekst voor, die ik zelf heb over-
geschreven, tijdens een gew

one eucharistieviering. 
M

aar toch: de voorbereiding daarop, de m
edebroe-

ders die erm
ee bezig zijn en die prachtig hebben 

gezongen, de regionaal die een m
ooie hom

ilie gaf…
 

D
at het nu m

ijn beurt w
as om

 na zoveel m
edebroe-

ders uit eeuw
en en eeuw

en die w
oorden uit te spre-

ken, dat heeft m
ij w

el diep geraakt. H
et w

as van 
hetzelfde niveau als m

ijn priesterw
ijding.’

Vertel eens over die voorbereiding.
‘H

et m
otto van de viering w

as: “Vaar naar het diepe”, 
over de w

onderbare visvangst in het Evangelie van 
Lucas. D

aar hoorde een prentje bij van Ignatius’ 
visioen in La Storta (zie hiernaast). H

ij w
ordt bij de 

Zoon geplaatst door de Vader. D
at is voor m

ij een 
diepe apostolische bew

eging. Ik sta bij de Zoon, in 
de Sociëteit van Jezus, gezonden in de w

ereld om
 

daar m
ijn kruis op te nem

en. “Vaar naar het diepe”, 
blijf bij Jezus, tot het einde toe. Vanaf het m

om
ent 

dat ik de uitnodiging had gem
aakt, heb ik veel naar 

dat prentje gekeken.’

D
e afbeelding geeft Ignatius van Loyola’s visioen 

in La Storta w
eer. H

et IH
S-logo w

erd geïnspireerd 
door een exhortatie van paus Franciscus. D

e paus 
m

oedigde de jezuïeten aan om
 in m

oeilijke tijden 
sam

en m
et G

od te ‘roeien’ in dienst van de Kerk 
volgens de oproep van Jezus aan zijn leerlingen: 
‘Vaar naar het diepe’ (Lc 5,4).

Je hebt ook de geloften van gehoorzaam
heid  

aan de paus afgelegd.
‘Ja de speciale geloften van jezuïeten ten aanzien 
van de paus. D

ie w
erd na de andere geloften, die 

ik al eens had gedaan – arm
oede, gehoorzaam

heid 
en kuisheid –, ingeleid door het w

oordje ‘boven-
dien’. D

at voelde ik w
el, dat w

oordje. H
et trapje 

dat je van binnen opgaat. D
at ik w

erkelijk overal 
naartoe gezonden kan w

orden. H
et w

as een totale 
overgave: ik ben beschikbaar. D

at vind ik w
el een 

fijne gedachte. Ik zal er staan voor de kerk voor de 
Sociëteit van Jezus, ik ben beschikbaar m

et al m
ijn 

‘D
eze etappe is de start van iets nieuw

s.’ 

W
alter Ceyssens sj legde zaterdag 13 oktober zijn laatste geloften af in H

everlee.  
Rick Tim

m
erm

ans sprak m
et hem

 en m
aakte onderstaand verslag.

tekorten en m
ankem

enten. ‘D
eze etappe is de start 

van iets nieuw
s.’

M
aar in je concrete leven, w

at is er nu veranderd?
‘O

p zich verandert er niet m
eteen veel. Ik kan vanaf 

nu gevraagd w
orden voor eender w

elke positie 
binnen de Sociëteit van Jezus. En ik heb afstand 
gedaan van al m

ijn bezittingen, de dingen die ik had 
kunnen terugkrijgen als ik zou uittreden.’

 Interview
 afgenom

en door Rick Tim
m

erm
ans
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G
eschiedenis

D
e U

niversitaire Parochie (U
P) is ontstaan in de 

jaren 60 vanuit een gelovige studentenbew
eging. 

Tegen de tendens van secularisering in besloot een 
aantal studenten hun som

s zoekende geloof m
et 

elkaar te bespreken in zogenaam
de gespreksgroe-

pen; dat w
as toen nieuw

. Van daaruit ontstond de 
parochie, om

 “aan de universiteit een w
aarachtige 

christelijke gem
eenschap uit te bouw

en door het 
bevorderen 

van 
persoonlijke 

religieuze 
vorm

ing, 
het sacram

enteel leven en de christelijke gem
een-

schapsbeleving”. H
et aanbod w

as breed, en om
vatte 

dagelijkse eucharistievieringen, retraites, gespreks-
groepen, lezingen, caritas. D

e U
P w

as progressief, 
m

et aandacht voor de toentertijd nieuw
e ideeën 

van de gelijkw
aardigheid van de leek en een toegan-

kelijkere en eenvoudigere liturgie. D
ie ideeën w

aren 
overigens niet uniek voor de U

P, m
aar w

ijdverbreid 
in de vernieuw

ingsbew
egingen die leefden al voor 

het Tw
eede Vaticaans C

oncilie (1962-1965); boven-
dien w

erden deze ideeën door het concilie bekrach-
tigd. Bijna vanaf het begin kerkt de U

P in de kerk in 
het Begijnhof, de Sint-Jan-de-D

operkerk.

Secularisering
A

l vanaf het begin w
erkten er jezuïeten m

ee. Jos 
Snijders, inm

iddels w
onend in het bejaardenhuis in 

H
everlee, vertelt dat hij en z’n collega’s veel gespreks-

groepen hadden; in de hoogtijdagen w
aren dat er 

zo’n tachtig. D
e deelnem

ende studenten w
oonden 

vaak sam
en in studentenhuizen en kw

am
en naar de 

vieringen. W
at dat betreft zijn de tijden w

el veran-
derd. M

et de onverm
ijdelijke secularisering van de 

studenten is de U
P steeds m

eer uit tw
ee delen gaan 

bestaan: studentenhuizen enerzijds en de w
eekend-

parochie anderzijds. In huizen van de U
P zijn zo’n 

honderd studenten op kot, begeleid door collega’s: 
Bram

 C
anniere, Ilse H

oeven en H
ans M

annaerts. 

H
ier staat persoonlijke vorm

ing en gem
eenschap -

opbouw
 centraal. D

e studenten nem
en elk jaar een 

zogenaam
d engagem

ent op zich, dat hen helpt om
 

over de schutting van hun eigen bekende w
ereldje 

heen te kijken of spiritueel te groeien. Bijvoorbeeld 
door als vrijw

illiger huisw
erkbegeleiding te doen in 

het buurtcentrum
 of er te koken. Zo kom

en ze in aan-
raking m

et sociaal zw
akkeren. D

at is óók Leuven. 
O

f ze kunnen m
eew

erken aan de Taizé-vieringen of 
een yoga-cursus volgen. D

aarnaast stim
uleren w

e 
gem

eenschap en ontm
oeting m

et een startw
eek-

end, kotw
eekends, w

ekelijkse kotm
aaltijden, slot-

barbecue.

Parochie
D

e U
niversitaire Parochie heeft ook veel van een 

gew
one 

parochie: 
er 

w
ordt 

gedoopt, 
getrouw

d, 
begraven, m

et vieringen in het w
eekend. Er w

orden 
kinderen voorbereid op de eerste com

m
unie en op 

het vorm
sel. En hoew

el de parochie relatief jonge 
m

ensen trekt, leeft ook hier de vraag hoe het verder 
m

oet, en w
at w

e kunnen doen om
 tieners en jonge-

ren bij geloof en kerk te betrekken. Sterke punten 
van de parochie zijn de kinderw

oorddienst, m
et elke 

zondag tussen de tien en vijfentw
intig kinderen. 

Bovendien streeft m
en naar verstaan bare liturgi-

sche taal en intellectueel-geloofw
aardige verkondi-

ging. D
at laatste is belangrijk om

dat het publiek in 
de U

P voor een flink deel bestaat uit personeel van 
de K

U
 Leuven. K

arakteristiek is ook dat de liturgie 
van het w

oord gevierd w
ordt rond het w

oord, in het 
m

idden van de kerk, en de liturgie van de eucharis-
tie staande rond het altaar, voorin de kerk. Verder 
zijn er veel betrokken vrijw

illigers en is er de nodige 
aandacht voor sociaal zw

akkeren, bijvoorbeeld een 
psychiatrisch ziekenhuis in de buurt of een zuster-
kerk in Venezuela. In de loop van de jaren kw

am
en 

er overigens ook een Engelstalige, Franstalige en 
Spaanstalige sectie bij. D

e K
U

 Leuven heeft im
m

ers 
veel internationale studenten. D

e m
edebroeders en 

doctoraatsstudenten A
ldom

arcio D
al Bo (Brazilië) 

en Vally M
endonca (India) spelen daar een belang-

rijke rol als voorganger, en ook onze eigen W
alter 

C
eyssens.

Ten slotte
D

aarnaast doet de U
P dingen voor de hele univer-

sitaire gem
eenschap, bijvoorbeeld de opening van 

het academ
iejaar en het patroonsfeest, de jaarlijkse 

w
eek voor de vrijw

illigers (genaam
d I C

are), een 
inleefreis naar een ander continent, en begrafenis-
sen van oud-professoren. O

p beleidsniveau stim
u-

leert de pastoor bew
ustw

ording van ecologische 
vragen. Er is een aanbod van verschillende vorm

en 
van m

editatie en van persoonlijke geestelijke bege-
leiding, en er w

ordt geprobeerd om
 inter religieus in 

gesprek te zijn. Zo probeert de U
P zich op eigentijdse 

w
ijze in te zetten voor het Rijk G

ods in de eigen 
context van een universiteit. D

e genoem
de jezuïe-

ten spelen daarin een rol, m
aar zij zijn zeker niet de 

enigen. Precies dat m
aakt de U

P zo rijk.

Jos M
oons SJ

Voor achtergrond, zie o.a. L. G
evers &

 L. Vos,  
Kerk vorm

en in Leuven. 
25 jaar U

niversitaire Parochie, 1989.

H
erderen op de universiteit

D
e U

niversitaire Parochie van de K
U

 Leuven w
ordt m

ede gedragen door verschillende 
m

edebroeders. Jacques H
aers is er pastoor, Jos M

oons is er halftijds aangesteld, en M
arc 

D
esm

et en N
icolas Standaert gaan regelm

atig voor. M
aar w

aar staat de U
niversitaire 

Parochie voor? En w
at is de bijdrage van de jezuïeten? 

Jaaropening universiteit  — 
FO

TO
G

R
A

A
F SEPPÉ D

U
W

E

H
et jaarlijkse ‘light a candle’ event   

https:/
/

w
w

w
.kuleuven.be/

up/
activiteiten/

rouw
/

light-a-candle-nl
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A
M

STERD
A
M

Xaveriushuis
Ben Frie, rector van de K

rijtbergkerk, tekent de vol-
gende ervaring op: ‘A

m
sterdam

 is een internatio-
nale stad, w

aar m
ensen van 182 nationaliteiten 

zich gevestigd hebben, afgezien nog van de toe-
risten. In de K

rijtbergkerk in het centrum
 van de 

stad stelt dat de vraag hoe w
e hier goed op kun-

nen reageren. Een groot deel van onze pastorale 
gesprekken voeren w

e in het Engels, en som
s naar 

verm
ogen in een andere taal. H

et spectrum
 van de 

kerkgangers w
ordt daarm

ee steeds breder, m
aar 

tegelijk is het m
oeilijker om

 van gem
eenschap te 

spreken: m
ensen kom

en en gaan, zijn blij hier een 
kerk te vinden die hen aanspreekt m

aar vervolgen 
hun w

eg al snel w
eer elders. W

e zijn ons hier m
eer 

dan voorheen bew
ust in een w

ereldkerk te leven 
m

et 
steeds 

korter 
lopende 

contacten. 
Boeiend, 

m
aar niet gem

akkelijk. O
nze internationaliteit gaat 

ook vragen stellen aan onze com
m

unicatie, en de 
diepgang daarvan.’ *

 In juli en augustus heeft 
Toon Suffys de diensten in de kerk en in huis m

ee 
verzorgd. In septem

ber en oktober w
as hij afw

ezig 
om

 voor zijn gezondheid te zorgen. D
at een tw

eede 
heupoperatie noodzakelijk w

as w
erd verleden jaar 

al duidelijk. O
p 30 augustus kreeg hij een nieuw

e 
linker heup in G

asthuisberg in Leuven w
aarbij een 

nieuw
e operatietechniek w

erd toegepast. D
e revali -

datie nadien verliep voorspoedig en m
et  gelukkig 

veel m
inder pijn dan bij het vervangen van de rech-

terheup. N
a tw

ee w
eken revalideren op tw

ee kruk-
ken en tw

ee w
eken op één kruk m

ocht Toon het de 
laatste tw

ee w
eken zonder krukken proberen. H

et 
plan w

as dat hij op 13 oktober naar A
m

sterdam
 

terug zou kom
en. Vlak voor zijn terugreis kreeg Toon 

een acute darm
afsluiting die zeer pijnlijk en niet 

ongevaarlijk w
as. Er volgden zes dagen ziekenhuis 

opnam
e w

aarin vrijw
el niets gegeten m

ocht w
orden. 

M
aar de pijn verdw

een en de darm
m

otoriek kw
am

 
w

eer op gang. Vier kilo lichter in gew
icht herstelde 

Toon in H
everlee. O

p 23 oktober kw
am

 hij terug 
naar A

m
sterdam

 en w
erkt w

eer volop m
ee in het 

pastoraal team
. *

 N
ikolaas Sintobin zoekt nieuw

e 
w

egen om
 de Ignatiaanse spiritualiteit ook aan de 

grenzen en voorbij de grenzen van de kerken aan te 
bieden: m

editeren m
et knotsgekke YouTube, bijdra-

gen voor de dam
esglossy “Liefke” en vorm

ingsm
o-

dules voor m
ensen uit het bedrijfsleven in het kader 

van de C
om

eniusleergangen.  *
 Begin septem

ber 
liep Bart van Em

m
erik een stuk van de C

am
ino in 

Zuid-Frankrijk, van Figéac naar C
ahors sam

en m
et 

9 Vlaam
se pelgrim

s. O
p 21 oktober vierde hij zijn 

zilveren priesterjubileum
 in een eucharistieviering 

in de K
rijtberg kerk en nadien tijdens een receptie 

in het Ignatiushuis. Begin novem
ber w

as hij in Brus-
sel voor de stuurgroep die onder leiding van Franck 
Janin, de president van de Europese provinciaals, 
een vorm

ing G
em

eenschappelijke O
nderscheiding 

en Planning voorbereidt voor jezuïeten en m
ede-

w
erkers in Europa. *

 W
ard Biem

ans is gedurende 
enkele dagen in de w

eek in U
trecht, in de pan-

den aan de N
ieuw

egracht w
aar de Tilburg School 

of C
atholic Theology en de Fontys H

ogeschool 
Theologie en Levensbeschouw

ing huizen. A
ls stu-

dentenpastor begeleidt hij studenten en verzorgt 
regelm

atig vieringen. Voor de priesterstudenten 
aan het A

riënsinstituut, ook in U
trecht, geeft hij 

deze m
aanden een cursus persoonlijke Schriftlezing 

N
ieuw

e Testam
ent. *

 Van W
outer Blesgraaf is te 

m
elden dat hij in het kader van zijn pastorale stage 

m
et plezier en nieuw

sgierigheid w
erkt in het A

M
C

 
(A

cadem
isch M

edisch C
entrum

) te A
m

sterdam
 als 

parttim
e ziekenhuispastor/

geestelijk verzorger. *
 

Paul Begheyn w
as in oktober een w

eek te gast 
bij zijn m

edebroeders in Praag, die in hun kapel 
een groot schilderij van C

anisius hebben. M
et zijn 

bevriende Tsjechische m
edebroeder M

irek H
erold, 

die w
erkt aan een proefschrift over de heilige Jan 

N
epom

uk, besprak hij de m
ogelijkheden van een 

herdenking bij gelegenheid van de vijfhonderdste 
geboortedag van Petrus C

anisius in 2021. C
anisius 

is de stichter van het befaam
de college K

lem
enti-

num
 in Praag in 1556. O

nlangs is bekend gew
orden 

w
aar hij in Praag verbleef bij die gelegenheid: bij de 

kruisheren. *
 Peter Peelen vierde op 3 en 4 novem

-
ber in Sint-Franciscus Xaveriuskerk in Enkhuizen en 
in de Sint Johannes de D

operkerk in G
rootebroek 

drie jubilea: 12,5 jaar pastor/
adm

inistrator, 40 jaar 
jezuïet en 50 jaar scouting.  

A
N

TW
ERPEN

Rom
ero-Loyola

In de m
aand augustus hebben w

e de vakantie nog 
w

at aangehouden. A
ls rechtgeaarde H

ollander is 
Jan Stuyt in die m

aand uit zeilen gegaan rond Zee-
land. G

uido D
ierickx heeft het in een andere rich-

ting gezocht: het jezuïetenhuis in Pen Boc’h w
erd 

zijn uitvalbasis voor een verkenning van Bretagne. 
En in septem

ber heeft G
uido de vakantiegangers 

van de christelijke m
utualiteiten begeleid in W

en-
gen (Berner O

berland). O
p het einde van de laat-

ste grote bergw
andeling w

ilden zijn benen letter-
lijk niet m

eer m
ee. D

e hulpdiensten w
erden erbij 

gehaald en zelfs een helikopter. D
iagnose van de 

panne: 
tekort 

aan 
fosfaat. 

A
spirant-bergbeklim

-
m

ers zijn gew
aarschuw

d. N
a zijn vakantie m

et W
ard 

Biem
ans en W

alter C
eyssens in Toulouse ging W

ig-
gert M

olenaar op bezinning in ons ruim
e, luchtige, 

m
ooi gelegen huis in H

everlee. Theo van D
runen 

vindt A
ntw

erpen zo bekoorlijk dat hij ter plaatse zijn 
vakantie heeft gehouden, w

aaraan m
oeten w

orden 
toegevoegd dat de roep van N

ijm
egen (Favre – A

qua 
Viva) evenm

in onbeantw
oord blijft. *

 O
ok enkele 

uitstappen van kortere duur en (nog) diepere gees-
telijke dim

ensie dienen verm
eld. Johan Verschueren 

en W
iggert trokken enkele dagen naar M

adrid om
 

er de laatste geloften van Bert D
aelem

ans bij te 
w

onen. H
un bezoek aan het Prado hebben ze daar -

bij niet geheim
 gehouden. Jan van de Poll is nog 

enkele keren over en w
eer gereisd naar D

ublin om
 

daar de laatste hangende zaken van het tertiaat af 
te handelen *

 Voor de jaarlijkse bezinningsdagen 
koos Johan V. zijn geliefde abdij van Rochefort en 
G

uido de Baere de even geliefde abdij van N
otre-

D
am

e d’A
cey (Jura), sam

en m
et H

ugo C
arm

eliet 
en H

ugo Roeffaers. W
iggert heeft enkele m

ensen 
voor de O

efeningen begeleid in D
rongen en is dan 

voor zijn eigen retraite naar H
everlee getrokken. *

 
O

nder onze gasten m
oet zeker M

ichel Istas w
orden 

verm
eld: onder hen heeft hij het record aan ver-

blijfsdagen gehaald, tot zijn en onze voldoening. 
M

et de herw
erking van zijn cursus over een bijbels 

gefundeerde m
oraal heeft ook de com

m
unauteit 

haar voordeel kunnen doen. *
 Voordat ze hun filo-

sofische en theologische studie in het C
entre Sèvres 

in Parijs aanvatten, verbleven Pascal C
alu en Tho-

m
as K

lein een w
eekje bij ons. Jan Stuyt heeft onze 

com
m

unauteit bij de eerste geloften van Pascal in 
Parijs vertegenw

oordigd. O
ok bij de laatste gelof-

ten van W
alter C

eyssens in H
everlee lieten w

e ons 
niet onbetuigd. *

 M
idden septem

ber is het 60-jari-
ge jezuïetenleven van G

uido de Baere gevierd in 
aanw

ezigheid van de volledige com
m

unauteit en 
de m

eest nabije fam
ilie. Zon en zang hielpen m

ee 

om
 er een geslaagd feest van te m

aken. *
 O

nze 
onverm

oeibare reiziger, Jan Stuyt, is naar K
am

eroen 
(D

ouala) gereisd en van daar naar Tsjaad. H
et over-

leg m
et JRS-vertegenw

oordigers rond het vluchte-
lingenprobleem

 vanuit Soedan is zijn voornaam
ste 

opdracht. 

B
IRM

IN
G

H
A
M

N
oviciaat M

anresa H
ouse

H
et noviciaat w

erd verblijd m
et vijf nieuw

e novicen. 
Tw

ee uit Ierland die allebei de vijftig gepasseerd 
zijn: Paul, diocesaan priester; en D

esm
ond, lector in 

accountancy. Tw
ee Britten van duidelijk A

ziatische 
afkom

st: D
unstan (24), w

elzijnsw
erker; en John 

Bosco (ca 30), afgestudeerd toneelspeler. Tenslotte 
Tiriangala uit Sri Lanka. *

 D
e oud-tw

eedejaars 
novicen, Luke en Pascal, w

erden uitgeluid m
et een 

BBQ
 en een vrolijk lied (dankzij de Lage Landen!). 

D
e nieuw

e novicen w
aren nog niet in huis of ze ver-

trokken al naar Ierland m
et de drie voorm

alige eer-
stejaars, nu tw

eedejaars novicen. O
m

 daar de paus 
toe te juichen. M

atthew
 m

ocht de H
eilige Vader 

zelfs persoonlijk ontm
oeten. H

ij haalde er de Ierse 
kranten m

ee. Een paar w
eken later ging de hele 

ploeg w
eer naar Ierland, nu om

 aanw
ezig te zijn bij 

de N
ationale Ploeg K

am
pioenschappen. Volgens 

de Ieren de grootste culturele m
anifestatie in Euro-

pa. Ieder die w
at voorstelt, laat zich er zien. W

ij dus 
ook. D

rie kw
am

en er verkouden van terug. G
een 

kam
pioenschappen w

egens de storm
! *

 W
e zaten 

een w
eek bijeen om

 aan elkaar te vertellen hoe w
e 

tot de Sociëteit geraakt w
aren. D

e senior com
m

u-
nauteitsleden konden ook vertellen hoe/

w
aarom

 
ze gebleven w

aren. Zeer persoonlijke verhalen. O
ok 

overlegden w
e w

aar w
e in huis het kom

ende jaar 
bijzondere aandacht aan w

illen schenken. *
 D

e 
verbouw

ingsplannen 
beginnen 

serieuze 
vorm

en 
aan te nem

en. Tegen kerst m
oet er een architect 

gevonden 
zijn. 

A
ls 

alles 
volgens 

plan 
verloopt, 

begint kom
ende zom

er de verbouw
ing, respectie-

velijk afbraak ten behoeve van de nieuw
bouw

. *
 

W
eer een feestelijke BBQ

 (m
et liederen!) ter gele-

genheid van het 25 jaar jezuïetenjubileum
 van 

Sim
on Bishop en jaargenoot Peter Scally die voor 

de gelegenheid w
as overgekom

en uit M
anchester 

m
et zijn ‘uillean pipes’. D

ries had juist drie fam
i-

lieleden over de vloer. D
urven niet m

eer terug te 
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negen jubilarissen:  75 jaar sociëteit A
ntoon D

el-
porte en C

arlos H
olvoet,  70 jaar sociëteit Jan Evers 

en A
im

é D
e Vocht, 60 jaar sociëteit broeder Theo 

Brebels, 60 jaar priesterschap W
ard D

irven, 50 jaar 
priesterschap Paul D

e G
reef, H

erm
an D

e W
eerdt 

en A
ndré Rosier. M

et fam
ilieleden en gasten er bij 

w
erd het een heugelijk gebeuren. D

aarm
ee stopte 

het feesten niet. *
 O

p 13 oktober sprak pater W
al-

ter C
eyssens zijn laatste plechtige geloften uit in 

de handen van pater regionaal Johan Verschueren. 
H

et w
as w

erkelijk een feestelijke viering. H
et gele-

genheidsorkestje van Lessius luisterde de viering 
prachtig op. Pater regionaal hield een beklijvende 
hom

ilie. En na de viering schotelde ons personeel 
zoals altijd een heerlijk feestdiner voor. *

 Er vinden 
m

eerdere activiteiten plaats in huis. W
at ons betreft 

hield huize Lessius hier begin oktober zijn startdag. 
Van 15 tot 19 oktober leidde pater H

ugo Roeffaers 
onze huisretraite in. Zijn aanzetten tot bezinning 
en gebed w

erden zeer gew
aardeerd. *

 En typisch 
voor ons huis zijn ook de gasten die deze m

aanden 
hier logies vinden. D

e paters Jan Evers en Vincent 
Van H

aelst vonden hun standplaats voor het door -
brengen van hun vakantie uit C

ongo en voor de 
nodige bezoeken ten lande. D

e 6e oktober keerde 
Jan terug naar K

inshasa. Vincent keerde eind okto-
ber terug. Pater M

ichel Istas verbleef hier een paar 
m

aanden om
 een cursus drukklaar te krijgen. Pater 

Patrick Kelly uit de Verenigde Staten kw
am

 een ses-
sie volgen aan de K

U
L en pater Jam

es C
am

pbell uit 
G

root Brittannië kw
am

 in verband m
et theologie-

studies contacten leggen m
et de K

U
L. *

 
Eind septem

ber w
as het w

eer zover. H
et acade-

m
isch jaar begon en het huis vulde zich w

eer m
et 

studenten. W
alter C

eyssens neem
t deel aan w

at de 
‘narratio’ w

ordt genoem
d. D

e narratio geeft de stu-
denten die hier verblijven, de kans om

 m
et paters 

te kunnen praten. Langs beide kanten een leerrijke 
ervaring. *

 Voor de verkiezingen kreeg de helft 
van de com

m
unauteit een volm

acht van de m
in-

der valide helft en de m
eesten van die volm

acht 
houders m

oesten dan nog zelf vervoerd w
orden tot 

aan het stem
lokaal. O

nder de berm
 van onze tuin 

ligt een ijskelder die behoorde bij het kasteel van  
A

renberg. H
ij w

erd helem
aal gerenoveerd en op 21 

oktober w
erd hij plechtig geopend. Prachtig.  M

et 
gids regelm

atig te bezoeken. 

H
EV

ERLEE
Jezuïetenhuis
D

e zom
er is zo gul gew

eest dat hij, althans w
at 

de huiskroniek betreft, zo m
aar overloopt in de 

w
inter. H

et is precies alsof er in augustus niets 
is gebeurd in ons huis. *

 O
nze broeder Jules D

e 
G

raeve w
ordt door de m

antelzorgers en de nog 
bew

eeglijke paters en broeders regelm
atig bezocht 

in zijn afw
ezige w

ereld. W
e trachten allen zo goed 

m
ogelijk m

et onze em
pathie en hulpvaardigheid 

bij onze zieken en gehandicapten te zijn, die het 
in m

indere of m
eerdere m

ate m
oeilijk hebben. *

 
Begin septem

ber kreeg pater Toon Suffys zijn tw
ee-

de heupprothese. D
e revalidatie verliep vlot. Begin 

oktober w
as voorzien om

 terug te keren naar K
rijt-

berg, A
m

sterdam
. K

reeg Toon die tijd toch w
el een 

postoperatieve darm
obstructie en m

oest hij nog 
voor een w

eekje naar het ziekenhuis.  D
e terugkeer 

w
erd dan uitgesteld tot 23 oktober, en of Toon er 

naar verlangde. *
 Toon w

as niet alleen. O
nder-

tussen w
aren H

erm
an D

e W
eerdt en Johan A

llary 
definitief teruggekeerd uit C

ongo en sam
en m

et 
A

ndré C
nockaert w

erden ze als Leuvenaars inge -
schreven. H

erm
an m

oest zo vlug m
ogelijk een heup-

prothese krijgen. O
p 27 septem

ber w
erd in huis het 

jubilarissenfeest gevierd. H
erm

an behoorde bij die 
jubilarissen, 50 jaar priesterschap. En juist op die 
dag kreeg hij in het ziekenhuis als geschenk zijn 
prothese. O

p 1 oktober w
as hij reeds terug in huis. 

O
ok bij hem

 verliep de revalidatie vlot. H
alf okto-

ber m
ochten de krukken op rust en liep H

erm
an 

reeds alleen m
et een stok door het huis. *

 Pater 
W

ard D
irven had m

inder geluk. H
ij w

as pas enkele 
w

eken lid van de com
m

uniteit H
everlee of hij viel 

’s nachts op zijn kam
er en brak zijn schouder.  O

p 9 
oktober kreeg hij een schouderprothese. N

a enkele 
dagen m

ocht hij naar de infirm
erie terugkeren m

aar 
zijn goed hum

eur kon hij nog niet m
eebrengen. *

 
O

nze overste Fons Sw
innen kreeg een stent in een 

kransslagader van het hart en er m
oest nog een 

tw
eede volgen. Roger Lenaers onderging een ope-

ratie  aan de voet.  En in de nacht van 21 op 22 
oktober w

erd Toon D
elporte m

et m
aag- en darm

-
klachten naar de spoedafdeling gebracht. *

 H
et 

kan de indruk w
ekken dat het allem

aal kom
m

er en 
kw

el is in H
everlee m

aar niets is m
inder w

aar. Er 
w

ordt hier geleefd m
et pijn en vreugde. Zoals boven 

verm
eld vierden w

e feestelijk op 27 septem
ber onze 

verschillende kerken in de om
geving van de nati-

onale basiliek van Koekelberg. D
e persoonlijkheid 

van deze frisse herder w
erd al m

eer dan eens gepre-
senteerd op de frontpagina’s van het plaatselijke 
parochieblad. Zo horen w

ij, de overige huisgenoten, 
het ook eens van een ander. O

ok doorkruist Bart de 
lage landen speurend naar m

ogelijke, nieuw
e apos-

tolische projecten (N
A

P’s) voor onze ELC
-Regio. 

O
ver zijn korte zendingstocht naar Tsjaad berichten 

w
e hopelijk later. *

 Pater A
urel Brys, m

issionaris in 
Ranchi-India, is op zijn jaarlijkse trektocht doorheen 
Vlaanderen. O

veral w
ordt hij goed ontvangen en 

brengt af en toe rijke vruchten m
ee naar ons huis, 

vers geplukt of verw
erkt als confituur. H

et ongure 
Belgische w

eer kan de gezondheid van deze noes-
te Vlaam

se zoon al eens tarten, m
aar vellen nog 

bij lange niet. *
 O

ok andere bezoekers uit den 
vreem

de lieten de A
rrupe residentie in de zom

er- 
en herfstm

aanden helem
aal vollopen. Een ogenblik 

dacht onze M
aître d‘H

ôtel, pater m
inister, Ed Rede-

ker, zelfs aan noodopvang m
et veldbedden – zoals 

op de luchthaven van Zaventem
 gebruikelijk is bij 

een staking (de zn. ‘vliegveldbedden’). *
 O

ndertus-
sen w

ordt de bureelruim
te op onze begane grond 

herschikt. Een ivoorkleurige tegelvoer verhoogt de 
w

aarde van de hele residentie. D
eze investering is 

het breinw
erk van onze ervaren en vooruitziende 

econoom
, pater W

alter D
evos. *

 In A
llerzielentijd 

trekken H
ugo C

arm
eliet, de overste, sam

en m
et 

pater m
inister, vanuit Brussel naar de oude begraaf-

plaats van de jezuïeten in G
root-Bijgaarden. D

e één 
kiest de trein, de ander tram

 19, ter spreiding van 
de risico’s. D

e laatste kilom
eter is w

él een gezam
en-

lijk klim
tocht. D

e gure najaarsw
ind blaast paraplu’s 

en w
interkleding binnenste buiten. H

et bloem
en-

m
eisje aan de ingang van het kerkhof is er niet – 

thuisgebleven bij de kachel. Terug naar de overkant 
van het dorp w

aar nog een bloem
enzaak de deuren 

net niet heeft gesloten. D
rie bloem

potten slepen 
de tw

ee lijdende dienaren m
ee terug naar de laat-

ste rustplaats van hun dierbare m
edebroeders. D

ie 
laatsten zagen, al van den hoge, dat het m

éér dan 
goed w

as.

kom
en, ‘w

ant zo gezellig en hartelijk als nu kan het 
nooit m

eer w
orden!’ *

 O
p 27 septem

ber w
erd het 

huis verblijd m
et een nieuw

e bew
oner: pater Tony 

N
ye (86!). Leuke huisgenoot. H

ij kon m
eteen m

ee 
m

et de eerste com
m

unauteitsuitgaansdag van dit 
seizoen. Bezoek aan een 18e-eeuw

se m
olen en een 

toneelstuk vlak naast het gebouw
 w

aar de partij 
van m

evrouw
 Theresa M

ay de partijconventie hield. 
Veel politie op de been. *

 N
u is het huis rustig. 

D
e eerstejaars zitten m

idden in de G
rote Retraite 

(graag gebed!); de tw
eedejaars zijn op experim

ent: 
M

atthew
 in D

e A
rk in Edinburgh; Paolo en Ian, elk 

op een college in Ierland (G
alw

ay en D
ublin) om

 
m

ee te draaien m
et de paters (graag gebed!).

B
O

ECH
O

U
T

Xaverius in Capenberg
W

ard D
irven is verhuisd naar H

everlee. W
e hebben 

zijn gezondheid zien verm
inderen en zo kw

am
 er 

een einde aan zijn dienstbetoon in huis en aan zijn 
vele w

inkel- en m
arkttochten. N

u zijn er hier tw
ee 

kam
ers die w

achten op nieuw
e bew

oners. *
 W

e 
hebben onze jubilarissen gevierd: Ludo Vanden 
Broek, 70 jaar in de Sociëteit en M

arc Van N
ieu-

w
enhove, 60 jaar in de Sociëteit. N

a de eucharistie-
viering w

aren w
e m

et de fam
ilies sam

en aan een 
lange tafel in de cafetaria. *

 In M
oorslede nam

 
Frans D

em
eyer afscheid van zijn broer Pierre, vader 

van vijf kinderen. Frans Stoops w
as enkele dagen 

bij ons m
et G

ods w
oord voor een bew

oonster van 
C

apenberg. *
 Theo Fonteyn verbleef w

eer een 
w

eekje in M
ariagaarde, H

oepertingen, m
et m

ede-
w

erkers en enkele fam
ilieleden. *

 Er w
aren heel 

w
at overlijdens in C

apenberg in de herfstdagen. 
O

nze overste, Bert Rosseels, zal voortaan de uit-
vaarten in C

apenberg verzorgen in zover zijn apos-
tolaat in Turnhout het m

ogelijk m
aakt. D

at is een 
hulp voor onze pastoor Frans D

em
eyer die 91 is.

B
RU

SSEL
Arrupe 
Pater Bart Beckers heeft zich als nieuw

 lid in onze 
com

m
unauteit geïnstalleerd. Vers gebakken en ver-

kw
ikt deze zom

er aangekom
en vanuit zijn D

erde 
Jaar in A

ustralië. Zoals pater Jos Janssens, spoedt 
ook priester Bart zich nu op tijd en stond naar de 
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kerende vreugde voor de deelnem
ers daaraan. D

e 
lezingen en “film

”-m
iddagen op de dinsdag w

orden 
drukbezocht, ook door de bew

oners van de verhuur-
de appartem

enten en het Parkgebouw
, die hiervoor 

ook w
orden uitgenodigd. H

ans Koenen hield een 
boeiende lezing over drom

en. En er w
aren onder 

andere lezingen over m
indfulness en M

aria van 
G

elre, w
aar m

en ook zeer over te spreken w
as. M

et 
de reeks docum

entaires zijn w
e na een prachtige 

serie over de barok, teruggekeerd in Teheran voor 
een tw

eede serie over Iran. Sinds kort hebben w
e 

bovendien op een aantal vrijdagen een m
uziekm

id-
dag, hetgeen tot nu toe heel geslaagd lijkt. *

 O
ns 

huis is gastheer gew
eest voor de jaarlijkse SJ-fam

i-
liedag. W

ard Biem
ans en Theo van D

runen w
aren 

de sprekers over de G
C

L en de ontw
ikkelingen in 

onze regio. W
iggert M

olenaar w
as de organisator 

van de dag, en de ouders van N
ederlandse en 

Vlaam
se m

edebroeders hadden volop de gelegen-
heid om

 elkaar w
eer eens te ontm

oeten, en ook 
om

 m
et een rondleiding kennis te m

aken m
et ons 

huis. *
 D

at huis bleef een w
eekje verw

eesd achter, 
om

dat Jan Bentvelzen op retraite ging. H
et zag de 

interne verhuizing van Paul de Blot, die opklom
 van 

de eerste naar de derde verdieping. En w
ij vierden 

A
llerheiligen en A

llerzielen, die ons de gelegenheid 
gaven om

 m
et dankbaarheid terug te denken aan 

de huisgenoten die ons dit jaar ontvielen.

gezellige dag gehad. *
 O

ok inspirerend, m
aar op 

een heel andere m
anier w

as ons bezoek aan het 
Berchm

anianum
. D

e Radbouduniversiteit, die als 
nieuw

e eigenaar ons vroegere huis verbouw
de tot 

haar nieuw
e bestuursgebouw

, heeft ons een paar 
dagen vóór de offi

ciële opening uitgenodigd om
 

een kijkje te kom
en nem

en. D
e zinnen w

aren daar 
al op gezet door een lezing van Ferry Soetekouw

, 
projectm

anager vastgoed van de universiteit, die 
ons daarin over de plannen van de Radboud verteld 
had. H

et bezoek stelde bepaald niet teleur. M
et oud-

bew
oners, vrijw

illigers en m
edew

erkers kregen w
ij 

een rondleiding en hebben w
e uitgebreid kunnen 

rondlopen. H
et gebouw

 is heel m
ooi gew

orden, en 
de aanpassingen in het park zijn veelbelovend. H

et 
gebouw

 zal niet alleen door het bestuur gebruikt 
w

orden. O
p de begane grond is de studentenbalie 

m
et bijbehorende diensten ondergebracht, w

aar 
eerstejaars en ouderejaars voor advies of onder-
steuning kunnen kom

en binnenvallen. H
oew

el het 
park nog verder ontw

ikkeld m
oet w

orden, is nu al 
– vanaf de stad kom

end – zichtbaar hoezeer het 
Berchm

anianum
 nu dienstdoet als een fraaie visu -

ele afsluiting van de cam
pus. H

et doet ons goed om
 

te w
eten dat ons gebouw

 – dat velen doorheen de 
jaren heel dierbaar is gew

orden – nu zo’n zinvolle 
bestem

m
ing heeft gekregen. *

 H
et noeste w

erken 
gaat in huis inm

iddels ook door. O
nze m

edew
erkers 

zitten m
idden in een coaching traject. H

et is vooral 
de directeur die dat bestuurlijk en organisatorisch 
begeleidt. M

aar ook overste en m
inister laten daar 

af en toe in gesprek m
et de coaches en de direc-

teur hun licht over schijnen. D
e inspanningen van 

onze m
edew

erkers om
 alle drie de PG

-afdelingen 
bew

oond te krijgen, w
erpen hun vruchten af. D

e 
bezettingsgraad van ons huis neem

t daardoor toe, 
hetgeen ook voor onze in A

ntw
erpen zetelende 

pater econoom
 goed nieuw

s is. H
et is echter w

el 
m

eer een dagelijkse realiteit voor onze m
edew

er-
kers, dan voor de leden van de com

m
unauteit. 

O
p de PG

-afdelingen zitten op het m
om

ent geen 
bew

oners die van de com
m

unauteit deel uitm
a-

ken, w
aarm

ee hetgeen op de PG
 gebeurt toch een 

beetje buiten ons beeld blijft, hoe belangrijk de 
goede bezetting ervan ook is. *

 Van de reguliere 
activiteiten in huis m

erken w
ij natuurlijk echter des 

te m
eer. D

e spelletjesm
iddag, de zangm

iddag en 
het schilderen en boetseren is een w

ekelijks terug-

onder vier patenen.  A
lles sam

en w
elllicht niet 

genoeg om
 onze com

m
unauteit uit de rode cijfers 

te halen. *
 W

e hadden een ontm
oeting m

et onze 
gasten: acht jongens, allen A

fghanen en zes m
eisjes 

uit Eritrea en Syrië. H
et trof ons hoe verschillend ze 

zijn. H
et m

oet een hele klus zijn voor de begeleid(st)
ers om

 aan gem
eenschap te bouw

en. *
 N

a drie 
w

eken de trappen naar de derde verdieping van dit 
huis te hebben geteld, het zijn er zéstig!, beschik-
ken w

e w
eer over een lift die aan alle norm

en en 
voorschriften voldoet. Een gezondheidsw

andeling 
w

as een verplichte oefening als je m
ee w

ilde tafe-
len. O

nze tuin is niet m
eer herkenbaar sinds een 

bekw
am

e tuinier - het blijft w
el in de fam

ilie -  zich 
erover heeft ontferm

d. *
 N

adat Tonny C
ornoedus 

M
arokko had verkend is hij nu w

erkzaam
 op Les-

bos.  M
arc Lindeijer zal binnenkort zijn boek over 

Bovendonk 
aan 

de 
pers 

voorstellen. 
W

aar 
Leo 

D
e W

eerdt overal optreedt is niet bij te houden. 
G

eorges C
erfontaine heeft een zw

ak voor gezond-
heidsw

andelingen. D
e O

verste zocht soelaas op het 
H

ollandse eiland Schierm
onnikoog. N

aar jaarlijkse 
gew

oonte trok H
ugo Roeffaers m

et zijn naam
ge -

noot voor een w
eekend naar het W

aalse La D
iglet-

te. Jos A
laerts zocht rust in H

everlee. Zo w
as er voor 

elk w
at w

ils!

N
IJM

EG
EN

Aqua Viva
H

et gevoel zegt dat w
e een tam

elijk rustige tijd 
achter de rug hebben. M

aar de agenda toont dat 
er toch w

eer het nodige gebeurd is in ons huis. D
at 

gaat natuurlijk niet zonder feestjes. W
e hebben 

een heel gezellige en drukbezochte jubileum
 dag 

gevierd op 6 septem
ber. O

nze huisgenoten Bert 
ten Berge, Paul de Blot, Stef van der G

rinten en 
G

erard W
ilkens hadden priester- of Sociëteitsjubilea 

te vieren. Voor C
harles Libois, een paar m

aanden 
te gast vanuit C

aïro, gold dat ook. En Lutz van Ber-
gen, ook jubilaris, w

as uit Trier gekom
en om

 het 
feest m

ee te vieren. M
et feestelingen, fam

ilie en 
vrienden en de bijna voltallige com

m
unauteit zat 

de refter boordevol, dusdanig dat w
e voor de borrel 

vóór tafel uitw
eken naar de aula. O

nze koks en de 
refterm

edew
erkers lieten zich (zoals altijd, eigenlijk) 

van hun beste kant zien. En huisgenoten en fam
ilie 

hebben aan de jubileum
viering een inspirerende en 

LEU
V
EN

Lessius
H

et borrelt en bruist in Lessius van het leven. H
et 

hoogtepunt daarvan w
as w

el de laatste geloften 
van W

alter C
eyssens, w

aarover elders in dit blad 
m

eer. H
ij gaat geïnspireerd door m

et zijn vorm
ende 

w
erk aan het sem

inarie. Voor anderen ligt een feest-
je in het verschiet. *

 Vally M
endonza (India) heeft 

de eindstreep in zicht voor z’n doctoraat in de filoso-
fie, en A

ldo Bo (Brazilië) voor z’n m
asterscriptie over 

Israël als ‘gēr’ of vreem
deling volgens het O

ude Tes-
tam

ent. *
 W

at er verder nog gebeurde? Jacques 
H

aers preekte over Rom
ero bij de opening van het 

academ
ische jaar voor de ‘togati’, professoren van 

allerlei faculteiten die in toga een eucharistieviering 
in de Leuvense Sint-Pieterskerk bijw

oonden. Im
m

ers, 
vlak voor hij verm

oord w
erd, ontving Rom

ero een 
eredoctoraat aan de K

U
 Leuven. *

 N
icolas ging 

naar een belangrijk congres over ‘service-learning’ 
in A

rgentinië. H
ij is één van de dragende krachten 

van dit project, w
aar m

en probeert concrete sociale 
ervaring een plaats te geven in het onderw

ijs. *
 

M
arc D

esm
et deed een belangrijke ‘audit’ bij de 

palliatieve dienst van een ander ziekenhuis. *
 Jos 

M
oons, in de zom

er benoem
d als docent in Leuven, 

probeerde m
et m

an en m
acht de studenten voor te 

blijven m
et hom

iletiek, liturgie en sacram
enten, en 

‘practical ecclesiology’. *
 Tussen al het borrelen 

bruisen door vonden w
e ook tijd elkaar te ontm

oe-
ten en droeg iedereen ook een steentje bij aan het 
heil van de Leuvense zielen door liturgisch dienst-
w

erk en geestelijke begeleiding.M
ECH

ELEN
H

uis Leliëndaal
W

at is het nut van een brandkast als m
en de sleu-

tel niet vindt en er al enkele generaties over heen 
gingen? In plaats van te kiezen voor eeuw

ige  ver-
getelheid, zocht Frans M

istiaen naar krakers. En die 
klaarden de klus. Ziehier de  lijst van pretiosa: een 
prachtige torenm

onstrans in zilver m
et edelstenen 

(één robijntje en verschillende diam
anten, echt? of 

im
itatie?) m

et (vergulde?) beeldjes van het H
. H

art, 
Ignatius en Xaverius. O

p het voetstuk de inscrip-
tie:  ‘P. Festraets fecit - M

ichliniae M
D

C
C

C
LXXXcm

’. 
Een gouden kelk m

et inscriptie ‘K
arel Van D

uerm
 

– 1888’. En verder nog enkele kleine stukken w
aar-
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W
ERELD

W
IJ

D

O
O

RZAKEN
  

VAN
 D

E  
AFRIKAAN

SE 
M

IG
RATIE

Pater José Luis Ferrer (70 jaar) is een Spaan-
se jezuïet m

et een grote staat van dienst op 
het gebied van internationale sam

enw
er-

king. H
ij w

erkt in G
uinee in W

est-A
frika w

aar 
hij van dichtbij de oorzaken én de gevolgen 
van de m

igratiecrisis ziet. 

Inleiding
In een halve eeuw

 is de A
frikaanse bevolking m

eer 
dan verdubbeld. Ruw

w
eg de helft van alle bew

oners 
is onder de 21 jaar. D

e jeugdw
erkloosheid is enorm

 
w

at een grote, niet te stoppen trek, naar de steden 
tot gevolg heeft. Bijna nergens is er een effectief 
bestuursapparaat dat w

ordt gecontroleerd door 
een dem

ocratisch parlem
ent. W

ie zich een beetje 
verdiept in de problem

en van A
frika, verbaast zich 

niet over de w
anhopige hordes im

m
igranten die 

aanspoelen aan de kusten van Zuid-Europa. W
at 

m
eer verbaast is w

aarom
 de Europese U

nie er bijna 
niet in slaagt om

 m
et een gezam

enlijk beleid de 
sociaaleconom

ische ontw
ikkeling in A

frikaanse lan-
den te stim

uleren. 

H
et aantal jezuïeten aanw

ezig in A
frika is m

inder 
dan 2000. D

e helft is in opleiding, de andere helft 
bestaat voor een klein en afnem

end deel uit m
issio-

narissen, die door hun jarenlange ervaring een niet 
altijd even optim

istische kijk hebben ontw
ikkeld op 

de sociaaleconom
ische groei van deze landen. A

l te 
vaak m

islukken grootse plannen. H
et w

erk w
aarin 

jezuïeten goed zijn, nam
elijk onderw

ijs, krijgt een 
te lage prioriteit. Ik heb de scholen van ‘Foi et 
Joie’ (naar het voorbeeld van ‘Fe y A

legria’) gezien: 
een gew

eldig systeem
 voor basisonderw

ijs naast 
de colleges voor m

iddelbaar onderw
ijs. Jezuïeten 

doen som
s iets heel ongebruikelijks, bijvoorbeeld 

een w
eeshuis runnen zoals de Spaanse jezuïet José 

Luis Ferrer. In oktober vorig jaar heb ik sam
en m

et 
Johan Verschueren zijn w

eeshuis bezocht. O
p enige 

kilom
eters afstand w

ordt een haven gebouw
d voor 

het transporteren van grondstoffen voor de alum
i-

nium
 productie. In zijn land, G

uinee (zo groot als het 
Verenigd Koninkrijk m

et circa 12 m
iljoen inw

oners) 
bevindt zich ongeveer de helft van de bauxietreser-
ves ter w

ereld. D
e bauxietproductie is bijna geheel 

in handen van grote buitenlandse m
ijnbouw

on-
dernem

ingen, zoals A
lcoa, Rio Tinto of het Russi-

sche Rusal. N
ieuw

e buitenlandse ondernem
ingen 

dienen zich aan. W
ordt de A

frikaanse bevolking er 
beter van? Ik laat pater Ferrer aan het w

oord:

Situatieschets
H

et W
est-A

frikaanse land G
uinee heeft enorm

e 
bauxietreserves. Ik w

oon in Sobanet, een vissers-
dorp aan de oceaan, op 225 kilom

eter van de hoofd-
stad C

onakry. O
m

 Sobanet liggen m
ijnbedrijven uit 

de hele w
ereld: A

m
erika, A

ustralië, Frankrijk, Indië, 
Rusland en, sinds kort, C

hina. Ik volg van dichtbij 
hoe de C

hinezen het terrein verkennen, havens en 
w

egen aanleggen en com
fortabele w

oningen neer -
zetten voor hun personeel. W

at trekt hen? Bauxiet. 
M

et hun Franse partner, A
lliance M

inière Respon-
sable, verw

achten ze een productie van 40 m
iljoen 

ton in 2018 w
aarm

ee G
uinee tot de drie grootste 

bauxietproducenten ter w
ereld behoort, na A

ustra-
lië en C

hina. 

M
aar ze verzw

ijgen dat de bauxietw
inning het m

ili-
eu nadelig beïnvloedt en de landbouw

ers ernstig 

benadeelt. In het dorp K
atougoum

a, om
ringd door 

m
ijnactiviteiten, verdw

ijnen de vissen uit hun paai-
gebied. In een ander dorp, Boundouw

adé, is het 
aantal ontploffi

ngen niet m
eer te tellen en scheuren 

de m
uren van de huizen. H

et w
ater van de rivier is 

rood en ondrinkbaar gew
orden door het stof dat vrij-

kom
t door de m

ijnactiviteiten en dat deeltjes silica 
en zw

are m
etalen bevat, die het risico op aandoe-

ningen van de luchtw
egen verhogen. G

rote arealen 
van m

ango, avocado en cashew
noten zijn m

et de 
grond gelijk gem

aakt; hele dorpen zijn opgeslokt 
door de m

ijnen. Financiële com
pensatie voor deze 

verw
oestingen blijft m

eestal uit en de dorpshoof-
den zijn w

oedend. 

Arm
oede en uitzichtloosheid

G
uinee is rijk aan natuurlijke hulpbronnen; behalve 

bauxiet heeft het bossen, diam
anten, goud, ijzer 

en nikkel, m
aar de m

eerderheid van de bevolking 
leeft in extrem

e arm
oede – het BBP per hoofd van 

de bevolking kom
t nauw

elijks boven de 500 U
SD

. 
D

e grote steden, niet alleen de hoofdstad C
onakry, 

brengen grote problem
en m

et zich m
ee: slechte 

w
egen, 

ontoereikend 
openbaar 

vervoer 
en 

een 
bijna afw

ezige infrastructuur op sociaal en m
edisch 

gebied. H
et onderw

ijs kam
pt m

et een groot gebrek 
aan m

iddelen (50%
 van de kinderen gaat niet naar 

school), er is rechtsonzekerheid en, nogm
aals, ern-

stige vervuiling.

Zolang de lokale autoriteiten dit probleem
 niet seri-

eus nem
en, is de ontw

ikkeling van het land, w
aar de 

bevolking ongeduldig op w
acht, onm

ogelijk. M
aar 

deze autoriteiten zijn onderw
orpen aan econom

i-
sche en politieke m

achten van buiten die alleen 

denken aan hun eigen belangen. Volgens Transpa-
rency International staat G

uinee w
ereldw

ijd bekend 
als een zeer corrupt land. D

esondanks investeren 
veel landen er zonder scrupules en op grote schaal, 
exploiteren ze de natuurlijke rijkdom

m
en en laten 

ze de A
frikaanse jeugd over aan haar lot, zonder 

toekom
stperspectief en gedoem

d tot gew
eld of 

roekeloze em
igratie. D

e Europese regeringen zijn 
volledig op de hoogte en hebben de m

iddelen om
 

de grote stroom
 m

igranten bij de w
ortels aan te pak -

ken. Ze m
issen echter de politieke w

il om
dat Euro-

pese burgers niet bereid zijn de kosten te dragen 
van het verdedigen en respecteren van de w

aarden 
van rechtvaardigheid, w

aardigheid en solidariteit. 

Internationale sam
enw

erking
“Voorkom

en is beter dan genezen.” H
ulpbehoeven-

den m
oet je opnem

en en hopelijk gebeurt dit uit 
overtuiging en niet vanw

ege politieke berekening 
of een slecht collectief gew

eten. M
aar door alleen 

actuele hum
anitaire problem

en op te lossen, zonder 
iets te doen aan de ellende van potentiële m

igran -
ten, blijft het dram

a van de im
m

igratie bestaan. 
Preventie, echter, vereist eerlijke en doeltreffende 
internationale sam

enw
erking op alle niveaus en 

van alle betrokkenen. H
et is belangrijk voorrang te 

geven aan de basisbehoeften van A
frikanen: voe-

ding, onderw
ijs, onderdak, m

edische zorg, kleding, 
enzovoort. Tegelijkertijd is aandacht nodig voor 
de sociaaleconom

ische ontw
ikkeling: toereikende 

energievoorziening, toenam
e van de inter-A

frikaan-
se handel en concrete stappen naar een effectieve 
rechtsstaat. Zo kun je kom

en tot een sam
enleving 

die kan voorzien in w
erkgelegenheid, sociale inte-

gratie en stabiliteit voor de jeugd die nu groten-
deels gedesoriënteerd is en een onzekere toekom

st 
tegem

oet gaat.

Voor de Spaanse striptekenaar El Roto roept de 
m

igratiecrisis een vraag op die ons allem
aal aan 

het denken zou m
oeten zetten en aansporen tot 

handelen: “H
oe zal de plaats zijn w

aar ze vandaan 
kom

en, zodat ze blij zijn aan te kom
en w

aar ze aan-
kom

en...?”
José Luis Ferrer SJ

President van G
lobalm

on

(inleiding: Eduard K
im

m
an; vertaling: W

iggert M
olenaar)
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Frans Feyen
(1933 – 2018)

Frans (“Sus”) w
erd geboren op 

25 april 1933 te N
iel (provincie 

A
ntw

erpen). D
e G

rieks-Latijnse 
hum

aniora volgde hij als intern 
op het jezuïetencollege te A

alst. 
O

p 7 septem
ber 1952 trad hij 

in het noviciaat te D
rongen. H

et 
w

as zijn w
ens om

 als m
issionaris 

naar India te gaan. M
aar de Indi-

ase overheid sloot haar grenzen 
voor w

esterse m
issionarissen. 

N
aar C

ongo dan m
aar. In 1959 

vertrok hij voor drie stagejaren, 
achtereenvolgens te Bukavu, 
K

isantu en Im
bela. W

aarna hij 
kon beginnen aan de theologie 
te H

everlee om
 in 1965 priester 

gew
ijd te w

orden.
In 1966 w

erd Frans benoem
d 

tot rondtrekkend priester te 
K

am
bangu. N

a zijn derde proef-
jaar in D

rongen (1968
-1969), 

kreeg hij de gelegenheid om
 zich 

eindelijk voor langere tijd op één 
plaats te vestigen, in de m

issie 
van Panzi: vier jaar als rondtrek-
kend priester, één jaar als leraar, 
elf  jaar als overste (tot 198

4). 
Zestien jaren in het diepe zuiden 
van het bisdom

 Popokabaka. 
D

aar heeft hij zijn praktische 

aanleg laten gelden en onder 
andere de “fonie” geïnstalleerd, 
de radioverbinding, in een afge-
legen streek, m

et de parochies 
en m

et K
inshasa. 

In 198
4 nam

 hij in K
inshasa de 

functies op van econoom
 van 

het huis, van vice-econoom
 van 

de provincie en, gedurende vijf 
jaren, van verantw

oordelijke voor 
de aankopen op de m

issiepro-
cuur SERV

IC
O

. O
ndertussen 

bleef hij zorgen voor arm
en en 

gehandicapten. 
In 20

05 kw
am

 hij terug naar 
België als econoom

 op het 
Xaveriuscollege te Borgerhout. 
In 20

07 had m
en hem

 nodig 
in D

rongen als m
inister en 

econoom
. In 2012 hielp hij m

ee 
om

 de verhuizing naar H
everlee 

te organiseren. D
aar w

erd hij de 
rechterhand van de m

inister. H
ij 

zorgde voor het vervoer van en 
naar ziekenhuizen, ging broodjes 
kopen op zondagm

orgen enzo -
voort. H

ij bood je zijn diensten 
aan als w

as hij je vriend. Tot de 
ziekte toesloeg, w

aaraan hij op 
13 augustus is overleden. 

A
loys Van D

oren
(1928 – 2018)

A
loys Van D

oren w
erd geboren 

in 1928 in M
ortsel (A

ntw
erpen). 

H
ij volgde de G

rieks-Latijnse 
hum

aniora in het Sint-Jozef-
college te Turnhout en trad in 
te D

rongen in 1949. O
p het 

noviciaat volgden tw
ee jaren 

Indisch juvenaat te W
épion. D

e 
verhoopte zending naar India 
ging echter niet door vanw

ege 
de tegenw

erking van de hindoe-
fundam

entalistische overheid 
aldaar. N

a zijn filosofie te 
Leuven deed hij een stage in het 

college van Turnhout. In 1959 
kon hij de theologie aanvatten 
en in 1962 w

erd hij priester 
gew

ijd. 
In 1964 begon zijn loopbaan bij 
de Bonden van het H

eilig H
art 

in het bisdom
 Brugge. N

a het 
Tw

eede Vaticaanse C
oncilie w

erd 
ook deze bew

eging bij de tijd 
gebracht. D

aarnaast besteedde 
hij zijn krachten aan om

vorm
ing 

van de residentie in Brugge tot 
het Jezuïetenhuis Inigo: een open 
huis w

aar ook ex-gevangenen 
een tijdelijke opvang konden 
vinden. Eigenhandig heeft A

loys 
kam

ers en gangen opgeknapt 
m

et kilom
eters behangselpapier.  

In 1985 w
erd hij benoem

d tot 
directeur van K

erk en W
ereld 

voor V
laanderen en tot overste 

te M
echelen om

 ook daar het 
interieur en de gem

eenschap 
van het huis te renoveren. Zijn 
talenten bleven niet onopge-
m

erkt en in 1995 w
erd hij naar 

Rom
e geroepen. Pater G

eneraal 
benoem

de hem
 tot zijn afgevaar-

digde voor het A
postolaat van 

het G
ebed voor heel de w

ereld. 
A

loys heeft onnoem
elijk veel 

gereisd. 
N

a tw
aalf jaar, in 20

07, kw
am

 
hij terug naar België om

 overste 

te w
orden in het Jezuïetenhuis 

te Borgerhout. H
ij m

aakte de 
verhuizing van deze com

m
uniteit 

m
ee naar Boechout. N

a een 
korte tijd verhuisde hij alw

eer, 
dit keer naar H

everlee (2015). 
D

eze ooit zo energieke m
an w

as 
nu een m

entaal afw
ezige m

an 
gew

orden. Een toestand die 
slechts kon doorbroken w

orden 
door een vleugje religieuze 
m

uziek. O
p 14 augustus is hij 

ingeslapen om
 rust te vinden bij 

de H
eer die hij zo trouw

 heeft 
gediend. 

Jan Erkens
(1934 – 2018)

Jan Erkens w
erd te A

ntw
erpen 

geboren op 14 m
ei 1934. Pas 

na zijn intrede in de Sociëteit in 
D

rongen op 7 septem
ber 1952 

begon bij hem
 de roeping tot 

m
issionaris te groeien.  N

a de 
tw

ee jaren noviciaat volgden 
drie jaren juvenaat en drie jaren 
filosofie (Leuven en H

everlee).
Voor zijn stage w

erd Jan naar 
C

ongo gezonden om
 te onderw

ij -
zen, één jaar in Bukavu en één 

jaar in Im
bela. Terug in België 

voltooide hij de studie van de 
klassieke talen en begon aan die 
van de theologie. D

ie leidde tot 
zijn priesterw

ijding (1966). H
eeft 

die licentie in de klassieke talen 
een praktisch nut gehad? H

ij 
had het talent om

 een ‘geleerde’ 
te w

orden, niet de am
bitie.

Zijn jaren in C
ongo vallen uiteen 

in tw
ee periodes. In de eerste 

w
as Jan voornam

elijk leraar: in 
K

im
w

enza, M
bansa-M

bom
a, 

K
ikw

it, in de tw
eede vooral 

rondtrekkend m
issionaris en 

parochiepriester te Panzi, K
ikw

it 
en K

ingunda. H
ij gaf blijk van 

een grote inzetbaarheid. H
ij 

heeft zow
at alles gedaan op de 

m
eest verschillende plaatsen.

In 20
09, na 43 jaar C

ongo, 
keerde hij terug naar H

everlee 
om

 de nodige zorgen te krij-
gen. Ja, hij kon heel verstrooid 
zijn. M

aar tevens w
as hij een 

boekenw
urm

 m
et een fenom

e-
naal geheugen. W

ie zich slordig 
uitliet over de resultaten van 
sportw

edstrijden w
erd door 

Jan m
eteen gecorrigeerd. M

aar 
opvallend: Jan deed dit zonder 
enig superioriteitsgevoel. H

ij 
kon zich niet herinneren ooit 
m

et iem
and ruzie te hebben 

gem
aakt. H

ij w
as een vredevol 

m
an, allicht om

dat hij een diep 
gelukkig en gelovig m

ens w
as. 

In H
everlee bleef hij zoals hij 

altijd w
as gew

eest, heel dienst-
baar in de bibliotheek en in het 
archief. M

aar na enige jaren 
kreeg Jan het m

otorisch steeds 
m

oeilijker. H
et laatste jaar 

w
as hij bovendien aangetast 

door kanker. O
p donderdag 1 

novem
ber, A

llerheiligen, heeft hij 
vredig zijn leven teruggegeven 
aan zijn Schepper.

IN
 M

EM
O

RIA
M

KU
N

ST

Tot tranen toe bew
ogen

H
et oudste A

ntw
erpse portret van A

lphonsus  
Rodriguez

Kort na de dood van A
lphonsus Rodriguez gaven 

de A
ntw

erpse jezuïeten opdracht aan A
nton W

ierix 
III om

 zijn portret te graveren. H
et w

erd een diep-
testudie.

Broeder A
lphonsus Rodriguez, geboren in het Spaan-

se Segovia in 1532, overleed in Palm
a de M

ajorca 

op 31 oktober 1617, 84 jaar oud. Zijn roeping tot de 
orde w

as laat gekom
en. N

a zeven jaar huw
elijk w

as 
zijn vrouw

 gestorven, in 1567, en daarna de laatste 
van hun drie kinderen. O

ok zijn stoffenhandel begon 
slecht te lopen. In zijn nood zocht en vond hij G

od, 
die hem

 riep tot het gew
ijde leven bij de jezuïeten. 

Vanw
ege A

lphonsus’ gebrekkige opleiding, zw
akke 

gezondheid en gevorderde leeftijd, kreeg de pro-
vinciaal een negatief advies om

 hem
 toe te laten. 

D
eze nam

 hem
 toch aan, als broeder, om

dat hij zijn 
authentieke heiligheid zag. N

a een kort noviciaat 
w

erd A
lphonsus in 1571 naar het pas geopende C

ol-
lege M

ontesión in Palm
a de M

ajorca gestuurd. In 
1579 w

erd hij er portier en bleef dat tot 1615, tot 
zijn gezondheid het niet m

eer toeliet.
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JEZU
ÏETEN

 IN
 O

PLEID
IN

G

 
W

at m
aakte dat op zijn begrafenis niet alleen 

de paters en de leerlingen aanw
ezig w

aren, m
aar 

ook de onderkoning van Spanje, de bisschop, de 
adel van M

ajorca en een m
enigte arm

en en zieken? 
Broeder A

lphonsus w
as 44 jaar lang een vader en 

een vriend gew
eest voor iedereen die zich m

eldde 
bij het college. W

anneer er gebeld w
erd, keek hij 

naar de deur en stelde zich voor dat het G
od zelf w

as 
die vroeg om

 binnengelaten te w
orden. H

ij hielp 
de arm

en, gaf raad aan m
ensen m

et problem
en, 

en geestelijke leiding aan degenen die verdieping 
zochten. W

ie m
ensen zo ontvangt, dag na dag, jaar 

in, jaar uit, w
ordt zaliggesproken door de H

eer en 
door die m

ensen zelf. Vrijw
el onm

iddellijk na zijn 
dood begon m

en dus een zaak voor zijn heiligverkla-
ring, die overigens pas in 1888 m

et succes bekroond 
zou w

orden.
 

D
e jezuïeten in A

ntw
erpen, m

eesters in pro-
paganda, zetten zich ook in voor die zaak, zoals 
blijkt uit de verzam

eling antieke heiligenprentjes 
van de bollandisten in Brussel. D

e beste A
ntw

erpse 
graveurs zijn aanw

ezig m
et een prent van de eer -

biedw
aardige A

lphonsus Rodriguez: C
ornelis G

alle 
(1576-1650), Schelte à Bolsw

ert (1586-1659) en 
A

nton 
W

ierix 
III 

(1596-1624). 
Laatstgenoem

de 
stierf jong, zeven jaar na A

lphonsus, en liet slechts 
een klein oeuvre na, m

aar in zijn portret van de 
heilige broeder, m

et een w
elsprekend Latijns onder-

schrift, heeft hij diens hele w
ezen gevat. G

alle en 
Bolsw

ert zouden het m
et m

inder succes kopiëren. 
In het onderschrift w

ordt A
lphonsus geprezen om

 
zijn intense gerichtheid op G

od en op de naaste. 
H

et eindigt zo: “H
ij zag het onzienbare, voorzegde 

de toekom
st; in de koren der heiligen verkeerde hij, 

M
aria’s triom

f in de hem
el aanschouw

de hij, m
et 

C
hristus de H

eer ging hij vertrouw
elijk om

”.
 

D
e fam

ilie W
ierix had al ruim

 veertig jaar m
et 

de jezuïeten sam
engew

erkt. Beroem
d zijn hun illus-

traties bij een reeks Bijbelse m
editaties (1593), die 

teruggingen op een project van sint Ignatius zelf. 
Ze w

aren dus goed bekend m
et de spiritualiteit 

van de jezuïeten. D
at blijkt ook uit het portret van  

A
lphonsus 

Rodriguez. 
A

nton 
W

ierix 
had 

hem
 

natuurlijk niet persoonlijk gekend en zal hebben 
gew

erkt van een portret, w
aarvan het origineel zich 

nog bevindt in het C
ollege M

ontesión. D
e gravure 

is een spiegelbeeld van het schilderij, m
aar verder 

identiek, op één detail na: de tranen op het gezicht 

van de broeder. Zoals Ignatius had A
lphonsus de 

“gave van de tranen”, die uitdrukking gaf aan zijn 
voortdurende, diepe ontroering bij het zien van G

od 
in alle dingen. M

eer nog dan de gaven van profetie 
of visioenen, die hij ook bezat, w

as het die bew
o-

genheid, die zijn dagelijks gebed doordrong en hem
 

volm
aakt gevoelig m

aakte voor G
ods heilige w

il en 
diens m

eerdere glorie.
M

arc Lindeijer SJ

H
et is treff

end dat broeder A
lphonsus, die veertig jaar 

lang niet uit zijn portiersloge kw
am

, zijn naam
 heeft 

gegeven aan een dorp in Q
uebec, C

anada. H
ij zag 

nam
elijk ver, zoals onder andere blijkt uit zijn invloed 

op de scholastiek Pedro C
laver, die heilig zou w

orden 
als m

issionaris in C
olom

bia. D
e gem

eente Saint-
A

lphonse-Rodriguez begon rond 1843 als een parochie, 
in de tijd dat de jezuïeten terugkw

am
en in Q

uebec. D
e 

eerste bew
oners w

aren vooral Ieren en A
cadiërs. N

u is 
het een populair toeristenoord m

et 38 m
eren, ideaal 

voor vissers en w
atersporters.

Kennism
aking m

et  
Pascal Calu

O
p 13 oktober legde de 

Vlaam
se jezuïet Pascal 

C
alu in Parijs zijn eerste 

geloften af als student in 
de Sociëteit van Jezus.  
H

ij kom
t m

et een stevige 
academ

ische vorm
ing 

achter de rug en hij heeft ook al heel w
at leren 

kennen van de internationale kant van onze 
O

rde.

Pascal groeide op in O
ostende, studeerde G

erm
aan-

se letterkunde aan de K
U

 Leuven in Kortrijk en in 
Leuven zelf, en rondde studie af m

et een proefschrift 
N

ederlandse literatuur over een 17e-eeuw
se rede-

rijker. Toen zijn proefschrift in het laatste jaar w
as 

ging hij w
erken voor het Vicariaat Vlaam

s Brabant 
en M

echelen, op het C
C

V, C
entrum

 voor C
hristelijke 

Vorm
ing. In die tijd gaf hij vorm

ing christelijke spiri -
tualiteit aan een overw

egend ouder publiek. O
m

 w
at 

te doen te hebben naast het proefschrift vertaalde 
hij het boek van pater Jam

es M
artin: H

et jezuïete-
nantw

oord op (bijna) alle vragen. Spiritualiteit voor 
het echte leven, een pil van 465 bladzijden, in 2016 
uitgegeven bij A

verbode. D
e zorgvuldige lezing van 

het boek heeft hem
 naar eigen zeggen heel w

at 
gegeven voor zijn persoonlijke ontw

ikkeling. 
Pascal leerde de jezuïeten kennen via het M

agis-
program

m
a, bij de voorbereiding van de W

ereld-
jongerendagen van 2011. In die tijd kende hij de 
jezuïeten alleen nog m

aar uit het onderzoek voor 
zijn proefschrift, dus gegevens uit de 17e eeuw

. Via 
de Loyola voettocht en de W

ereldjongerendagen 
in Brazilië van 2013 kw

am
 hij terecht in een G

C
L-

groep van studenten uit Leuven. Bij deze activiteiten 
w

aren telkens jezuïeten betrokken.  W
e laten hem

 
verder zelf aan het w

oord.

U
ruguay

N
a m

ijn prom
otie w

ilde ik vrijw
illigersw

erk doen en 
dat bleek goed te kunnen via Inigo Frankrijk. Ik w

erd 
voor een jaar uitgezonden naar U

ruguay. D
aar w

as 
ik w

erkzaam
 als godsdienstleraar en als schoolpas-

tor aan een college van de jezuïeten. Tegelijk w
as 

ik actief in de arm
ste w

ijk van 
de stad, w

aar ik m
et anderen 

deur 
aan 

deur 
huisbezoek 

deed m
et het Evangelie in de 

hand. 
Een 

zeer 
ingrijpende 

ervaring. Ik kon het pastorale 
w

erk op het college verbinden 
m

et het w
erk voor de arm

en, door de leerlingen uit 
de m

iddenklasse te begeleiden bij projecten zoals 
huizen bouw

en m
et de arm

en. In dat jaar hadden 
w

e dagelijkse Eucharistie m
et de vrijw

illigers, om
 de 

tw
ee w

eken geestelijke begeleiding, en regelm
atig 

uitw
isseling over w

at w
e m

eem
aakten. H

et is een 
jaar dat m

ij intens gevorm
d heeft, en aldus goed 

heeft voorbereid op het noviciaat.

N
oviciaat

D
e tw

ee jaar noviciaat volgde ik in Birm
ingham

, m
et 

novicen uit N
ederland, G

root Brittannië en Ierland. 
H

et eerste jaar w
as vrij pittig om

dat de om
standig-

heden nogal eens w
isselden: enkele m

edenovicen 
die vertrokken en drie verschillende novicem

eesters 
in een jaar tijd

...  H
et tw

eede jaar w
as dan m

eer 
introspectie. Ik w

as aangenaam
 verrast door de 

onderlinge openheid en broederlijkheid: helem
aal 

niet die afstandelijkheid w
aar jezuïeten vroeger van 

beschuldigd w
erden. O

ok is er volop openheid naar 
de w

ereld, niet om
 de w

ereld te beleren, m
aar om

 
die te verstaan. 

Toekom
st

N
atuurlijk besef ik dat de Sociëteit in Vlaanderen en 

N
ederland sterk vergrijsd is. M

aar in de bredere kerk 
om

 ons heen is dat niet anders. A
l m

oet ik zeggen: ik 
heb in de paar m

aanden die ik op stage doorbracht 
in jezuïetenhuizen m

eer gehoord over ouderdom
s-

kw
aaltjes dan in m

ijn hele leven daarvoor. M
aar 

w
e zijn lid van een w

ereldw
ijde orde, je m

oet niet 
alleen kijken naar ons en onze buurlanden. O

udere 
m

edebroeders hier m
oeten afscheid nem

en van w
at 

hun levensw
erk w

as, en zien het overgaan in andere 
handen. Voor jonge jezuïeten is er gelukkig ruim

te 
om

 open te staan voor de nieuw
e noden die op ons 

afkom
en. D

e studie van de filosofie die ik nu begon-
nen ben in Parijs zal m

e helpen om
 te onderscheiden 

w
aar het op aan kom

t. 

Interview
 afgenom

en door Jan Stuyt SJ 
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D
it jaar is C

onstant Lievens SJ 125 jaar overleden 
in Leuven. G

eboren w
erd hij in M

oorslede (W
est-

Vlaanderen) op 10 april 1856. H
ij behoorde tot de 

‘w
onderklas’ in het K

leinsem
inarie te Roeselare. 

In zijn klas w
as ook A

lbrecht Rodenbach. H
ugo 

Verriest is hun leraar retorica. Lievens trad in bij 
de jezuïeten na enkele jaren G

rootsem
inarie te 

Brugge. A
ls hij vierentw

intig is zal hij voorgoed 
naar India vertrekken. H

ij zal zich het lot aantrek-
ken van de arm

e en uitgebuite bevolking in het 
gebied van C

hotanagpur (Ranchi). Voor Lievens 
is m

ensenrechten verdedigen een evangelische 
opdracht. H

ij w
il daarbij onw

etendheid en angst 
bij zijn m

ensen w
egnem

en. ‘Sta op uw
 rechten’ 

herhaalde hij telkens w
eer. H

ij m
oet een uitste-

kend ruiter gew
eest zijn. Een anekdote vertelt hoe 

hij op een dag, belaagd door tegenstanders, hen 
w

eet af te schudden door via het venster op zijn 
paard te springen en spoorslags te verdw

ijnen.

In dorpen aangekom
en, aanhoorde hij telkens 

w
eer de klachten van de inw

oners om
 hun 

rechtm
atige m

ensenrechten te verdedigen. O
ok 

op de structuren van een gem
eenschap w

erkte 
hij; bracht catechisten bij elkaar, zorgde voor 
w

ijkkapellen, een centraal gelegen kerk en voor 
de nodige scholen. ‘Vier m

oet branden’ w
as zijn 

leuze. ‘Zou je voor hen niet door een vuur lopen?’ 
‘A

lleen een m
ens van G

od kan het w
erk van G

od 
doen’ w

ist hij. D
e avonden bracht hij in gebed 

door. 

H
ij zal tegenstand kennen. N

iet iedereen w
aar-

deerde zijn strijd voor m
ensenrecht. H

ij zal ervan 
w

orden beschuldigd m
ensen op te zetten tegen 

het Britse bew
ind m

aar w
ordt vrijgesproken. 

H
et vele w

erk, het tropische klim
aat, de strijd 

tegen het onrecht, onderm
ijnen zijn gezondheid. 

Lievens krijgt TBC
, kom

t uitgeput naar ons land 
terug en overlijdt te Leuven op 7 novem

ber 1893. 
H

ij is dan 37 jaar.  
In 2001 w

ordt  het proces tot zaligverklaring 
geopend. H

et diocesane luik daarvan is nu afge-
sloten. H

et dossier ervan is in Rom
e. 

O
p 6 oktober w

erd in de Sint M
artinuskerk 

van M
oorslede een Lievensjubileum

 (125 jaar 
overlijden) gevierd. D

e bisschop van Brugge, 
Lode A

erts, de regionale overste van de jezuïeten, 
Johan Verschueren, de plaatselijke geestelijkheid 
en A

urel Brys SJ, concelebreerden.
Een talrijk publiek, Vlaam

s m
inister-president 

G
eert Bourgeois en (plaatselijke) politici nam

en 
aan deze eucharistieviering deel.
H

et G
rim

m
ertingekoor zong en de zusters 

U
rsulinen van Tildonk brachten al dansend op 

Indische w
ijze de gaven aan. 

H
et boek: ‘Bevrijder van een volk’ (Bart G

eryl) 
w

erd voorgesteld en ten slotte w
erd het 

vernieuw
de Lievensm

useum
 in de kerk ingew

ijd en 
geopend.  

D
e viering w

as een gelegenheid om
 het proces  

tot zaligverklaring van C
onstant Lievens opnieuw

 
in de aandacht te brengen. Tijdens de eucharistie 
op 6 oktober, w

erd het G
ebed voor de zalig-

verklaring gebeden:

‘H
eer onze G

od,
A

ls m
issionaris trok pater Lievens naar India.

H
ij w

as er getuige van Jezus’ bevrijdende boodschap
bij arm

e m
ensen.

H
ij luisterde naar hun noden

en w
erkte m

et hen aan een betere toekom
st.

Zijn voorbeeld ontstak in hen het vurige verlangen
om

 Jezus te leren kennen en volgen. 
D

it vuur blijft er branden in een jonge kerk.
W

ij bidden U
:

laat uw
 G

eest het vuur zijn in ons bidden en w
erken 

voor uw
 Rijk.

Zegen uw
 kerk in India en V

laanderen.

Vol vertrouw
en bidden w

ij U
om

 de zaligverklaring van uw
 dienaar

pater C
onstant Lievens.

G
eef dat w

ij ons laten inspireren door zijn voorbeeld
en m

ogen rekenen op zijn gebed.

W
e vragen het U

 door C
hristus onze H

eer. A
m

en.
H

eilige M
aria, M

oeder G
ods, bid voor ons.

 
 

 
 

verslag: W
alter Fabri SJ

IN
 D

E VERREKIJ
KER

‘VIER M
O

ET BRAN
D

EN
’

Jubileum
 bij 125 jaar overlijden (1893) Constant Lievens SJ

M
oorslede  6 oktober 2018

Sint-M
artinuskerk
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D
e zusters U

rsulinen van Tildonk
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ACTIVITEITEN

D
IG

ITALE RETRAITE 

‘Zie, Ik begin iets nieuw
s’

O
p initiatief van het Platform

 ignatiaanse 
spiritualiteit w

orden gedurende de advent en de 
40-dagentijd via de w

ebsite w
w

w
.ignatiaansbid-

den.org digitale retraites aangeboden. 

‘Zie, Ik begin iets nieuw
s’ is de titel van de 

adventsretraite 2018. D
e teksten zijn geschreven 

door pater Toon Suffys sj: "O
nze w

ereld is onvol -
m

aakt, onaf, niet liefdevol, vaak zondig. D
eze 

retraite w
il laten ontdekken dat G

od juist in deze 
chaotische w

ereld m
ens w

ordt om
 alles nieuw

 te 
m

aken."

A
ls deelnem

er krijg je een dagelijkse e-m
ail m

et 
Bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsim

pulsen, 
citaten en tips over hoe bidden. H

ierm
ee kan je 

bidden: thuis, in een kapel, in de trein, w
achtend 

op de tram
 enz.

M
et één druk op de knop kan je teksten uitprin-

ten. D
eze gratis retraite is geïnspireerd door de 

ignatiaanse spiritualiteit.

Inschrijven?
A

anm
elden om

 de m
ails te ontvangen doe je door 

je e-m
ailadres op te geven via de w

ebsite w
w

w
.

ignatiaansbidden.org 
N

a inschrijven kun je later ook iets van je ervaring 
uitschrijven in het gastenboek.
W

ie deelnam
 aan de vorige digitale retraite, is 

autom
atisch ingeschreven. U

itschrijven is steeds 
m

ogelijk.

TERU
G

BLIK
Begin van je vooruitblik

Ignatiaanse retraite
27-30 decem

ber 2018

W
il je in deze vaak hectische periode tijd m

aken 
om

 terug te blikken op het voorbije jaar of op 
een voorbije periode? W

il je graag m
et hoofd én 

hart kijken en luisteren naar w
at w

ezenlijk is in je 
leven?

Tussen Kerstm
is en N

ieuw
jaar bieden w

e jou 
de stilte en de schoonheid van de abdij en haar 
om

geving aan om
 zow

el individueel als sam
en 

m
et de groep stil te vallen. Ingrediënten van deze 

dagen zijn: 
m

editatie, korte film
pjes, uitw

isseling in groep, 
stilte, creatieve w

erkvorm
, gebedsm

om
enten, 

voor w
ie w

il persoonlijke begeleiding... 
W

e durven vertrouw
en dat w

e door deze geeste-
lijke oefeningen tot goede keuzes kom

en op de 
w

eg die voor ons ligt.

PRA
K

TISC
H

D
ata: 

D
onderdag 27 decem

ber (10 uur) tot zondag  
30 decem

ber (16 uur) 2018

Begeleiding: 
m

evr. H
ilde Van Linden, stafm

edew
erker Platform

 
ignatiaanse spiritualiteit
m

evr. H
ilde Pex, Begeleider G

eestelijke O
efenin-

gen

K
osten:

€ 239,- (incl. overnachtingen in aparte kam
er m

et 
sanitair, begeleiding, m

aaltijden)
D

eze prijs m
ag voor niem

and een belem
m

ering 
zijn. N

eem
 contact op bij vragen hierom

trent.
Lakens (kussensloop, onderlaken, hoes voor een 
donsdeken) en handdoeken kun je zelf m

eebren-
gen. Je kunt ze ook ter plaatse huren: Lakens €8; 
handdoeken €7
Verm

eld bij betaling: ‘terugblik + je naam
’

IBA
N

 BE11 4478 6306 0148  -   BIC
 K

RED
BEBB

Bij inschrijven steeds het inschrijvingsform
ulier 

invullen (betalen zonder aanm
elden is onvol-

doende)

Plaats:
O

ude A
bdij D

rongen, D
rongenplein 26, B - 9031 

D
rongen (G

ent)

Info en inschrijven:
Inschrijven voor 20 decem

ber via https:/
/

w
w

w
.

oudeabdij.be/
terugblik-retraite.htm

l
Info via activiteiten@

oudeabdij.be of +32 9 226 
52 26

BID
D

EN
 M

ET KU
N

ST EN
 SCH

RIFT
D

riedaagse ignatiaanse retraite
3-6 januari 2019

D
e Bijbel, kunst in vele vorm

en en al w
at ons 

om
ringt kunnen aanleiding zijn tot bidden. Tijdens 

deze dagen lezen w
ij in de Bijbel en brengen een 

gericht bezoek aan het M
useum

 Schone K
unsten 

G
ent. Vanuit deze input en de ervaring van stilte 

vinden w
ij bij onszelf een hedendaagse m

anier 
van bidden. ‘M

et potlood en papier’ ontdekken en 
oefenen w

e een persoonlijke gebedsvorm
.

 D
eze retraite is een herw

erkte versie van de  
editie in januari 2018. Er zijn m

orgen- en avond-
w

ijdingen. 
Stilte en gesprek w

isselen elkaar af (deze retraite 
is dus niet volledig in stilte). 
Je logeert in een kam

er m
et eigen badkam

er.

PRA
K

TISC
H

D
ata: 

D
onderdag 3 januari (11 uur) tot zondag  

6 januari (10 uur) 2019
M

et m
ogelijke uitbreiding tot zondag om

 14 uur 
w

aarbij u kunt aansluiten bij het program
m

a van 
Voedsel voor O

nderw
eg.

Begeleiding: 
W

alter Fabri sj, stafm
edew

erker O
ude A

bdij 
D

rongen

K
osten:

€ 235,- (incl. overnachtingen in aparte kam
er m

et 
eigen sanitair, begeleiding, m

aaltijden, ingang tot 
het m

useum
, bus tot aan het m

useum
)

D
eze prijs m

ag voor niem
and een belem

m
ering 

zijn. N
eem

 contact op bij vragen hierom
trent.

Verm
eld bij betaling: ‘bidden m

et kunst + je 
naam

’
IBA

N
 BE11 4478 6306 0148   -   BIC

 K
RED

BEBB
Bij inschrijven steeds het inschrijvingsform

ulier 
invullen (betalen zonder aanm

elden is onvol -
doende)

Plaats:
O

ude A
bdij D

rongen, D
rongenplein 26, B - 9031 

D
rongen



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. 

nr
. 5

6 
| w

in
te

r 
20

18
A

fg
if

te
ka

nt
oo

r 3
00

0 
Le

uv
en

 1
  *

 Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 P

00
45

83

Jezuïeten

Als we de Persoon van Jezus  
niet voor ogen hebben,  
beter, in ons dragen en weten  
dat Hij bij ons is iedere dag,  
dan heeft de Sociëteit van Jezus 
geen reden van bestaan.
De zending die wij samen delen  
is de zending van Jezus  
en we delen haar met ieder  
die dezelfde uitnodiging  
heeft ontvangen.

Arturo Sosa 


