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“Maar wanneer 
de heilige Geest 
over jullie komt, 

zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij 
getuigen in Jeruzalem, 

in heel Judea en 
Samaria, tot aan 

de uiteinden van de 
aarde. “

Handelingen 1,8

Beste Maristen van 
Champagnat,

Op deze dag, als wij stilstaan bij de 196e 
verjaardag van het Maristeninstituut, stuur ik u 
met genoegen deze brief, waarin ik het ga hebben 
over onze roeping om het goede nieuws van het 
Evangelie te verspreiden tot aan de uiteinden van 
de aarde.

Er is geen betere dag voor gedachten hierover 
dan 2 januari. Als je voor het eerst het huis van de 
eerste Maristencommuniteit in La Valla bezoekt 
of enkele dagen in l’Hermitage verblijft, komt 
deze vraag naar boven: hoe is het mogelijk dat 
Champagnat, met overal om zich heen deze diepe, 
geïsoleerde dalen, zo ruimdenkend was dat hij zei: 
“Wij moeten oog hebben voor alle bisdommen 
van de wereld”? Ik voel mij ten diepste uitgedaagd 
door de verstrekkende visie en moed van deze 
man die, op 27-jarige leeftijd, met weinig meer 
dan een droom die brandde in zijn hart, de basis 
legde voor een religieuze familie die we vandaag 
verspreid over de vijf continenten aantreffen. 

Tijdens de drie weken van de 
Bisschoppensynode over de Nieuwe Evangelisatie 
nam ik elke dag dezelfde route naar de 
synodezaal. Onderweg kwam ik langs Marcellinus’ 
standbeeld, dat buiten het linkertransept van 
de Sint Pieter basiliek in het Vaticaan staat, en 
elke keer dacht ik, bij het zien van deze zoon van 
Marlhes op deze plek van zoveel aanzien, dat onze 
zending slechts zin heeft in de context van de 
kerkgemeenschap en dat we geroepen zijn onze 
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zending te leven met een hart dat geen grenzen kent. Ook sommige 
bisschoppen die aan de synode deelnamen en uit de verste 
uithoeken van onze planeet waren gekomen, bevestigden voor 
mij de universaliteit van onze roeping als ik van hen hoorde dat 
ze bij ons op school hadden gezeten of zij aan zij met ons hadden 
gewerkt. 

We zijn uitgenodigd om ons enthousiasme voor het evangeliseren 
aan te wakkeren – evangelisatie die “nieuw is in haar bezieling, 
haar werkwijzen, haar concrete invulling” – en daarom kijken 
we met extra aandacht naar de ervaringen die ons Instituut de 
afgelopen jaren heeft opgedaan in het project “ad gentes”. Tijdens 
bijeenkomsten die de leden van de Algemene Raad en ikzelf overal 
ter wereld hebben met broeders en leken, krijgen wij vaak vragen 
over dit project. Men wil informatie over de huidige stand van zaken 
en de toekomst ervan. In het eerste deel van deze brief zal ik daarop 
ingaan. Het is een project dat hoge verwachtingen heeft gewekt en 
in alle opzichten op grote steun heeft mogen rekenen; daarmee is 
het gerechtvaardigd dat wij er gedetailleerde informatie over geven. 

Verder wil de huidige Algemene Raad het project “ad gentes” 
in een breder kader plaatsen dan alleen Azië, en daarom zal ik 
proberen uit te leggen wat de functie van het nieuwe Secretariaat 
CMI (Collaboration Missionnaire Internationale – samenwerking voor 
internationale zending) is en hoe het het Instituut van dienst kan 
zijn. Dat doe ik in het tweede deel van deze brief. 

Ten slotte worden we, in het kader van het Jaar van het Geloof, 
uitgenodigd om opnieuw bij onszelf te rade te gaan hoe en waar 
wij dit prachtige geschenk dat we hebben gekregen willen delen, 
zonder te kijken naar de beperkingen van politieke, etnische, 
religieuze of culturele grenzen. Hierbij is het nodig dat wij ons hart 
openstellen voor de hele wereld en ons er werkelijk op toeleggen 
dat ons geliefde Instituut, wiens 200-jarig bestaan steeds dichterbij 
komt, elke dag internationaler en intercultureler wordt. 
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1. De roep om naar Azië te gaan

 In oktober 2004 stuurde Br. Seán Sammon 
aan het hele Instituut de brief waarin hij de 
7e Algemene Conferentie bijeenriep, die in 
september 2005 in Sri Lanka zou plaatsvinden. Het 
was de eerste keer dat zo’n bijeenkomst in Azië 
zou worden gehouden, en er waren goede redenen 
voor die keuze. 

Br. Seán en zijn Raad wilden een grootschalig 
groeiproject voor Azië presenteren. Voor een beter 
begrip daarvan leek het hen erg belangrijk dat 
men kennis van de concrete situatie zou hebben. 
Daarom kregen de deelnemers aan deze Algemene 
Conferentie (de Algemeen Overste en zijn Raad, 
de Provinciaal Oversten en de Districtsoversten) 
vooraf gelegenheid om in kleine groepjes een 
aantal Maristenplekken in Azië te bezoeken. 
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Door deze bezoeken en het verblijf van vier 
weken in Sri Lanka kon men het voorgestelde 
project beter begrijpen en kreeg het tijdens de 
Algemene Conferentie massale steun. 

HET BEGIN VAN HET PROJECT “AMAG” (MISSIO AD 
GENTES AZIË)

In de brief waarin Br. Seán de Algemene 
Conferentie bijeenriep, noemde hij kort enkele 
redenen voor dit moedige avontuur. Ten eerste 
wees hij op het feit dat we al meer dan een 
eeuw een internationaal Instituut waren 
maar niet altijd zo gehandeld hadden. Ten 
tweede benadrukte hij dat een fundamenteel 
aspect van ons leven, zoals missio ad gentes, 
de laatste jaren steeds meer uit het zicht was 
geraakt. En ten slotte tekende hij aan dat een 
leven in eenvoud en de roep om arme mensen 
te dienen nog steeds onze aandacht vroegen, 
hoewel we al praktisch sinds Vaticanum II over 
deze onderwerpen spreken en schrijven.

Op 2 januari 2006 ging het AMAG-project 
van start met een brief van Br. Seán aan iedere 
broeder in het Instituut persoonlijk, waarin hij 
onder andere uitlegde waarom er voor Azië 
was gekozen: omdat niet-geëvangeliseerde 
landen en jonge kerken de voorkeur genoten 
in het Instituut, volgens onze Constituties 
(90); omdat Paus Johannes Paulus II de Kerk 
een expliciete uitnodiging had gegeven: 
“Net zoals in het eerste millennium het 
Kruis op Europese bodem werd gezet en in 
het tweede in Amerika en Afrika, mogen we 
bidden dat in het derde millennium een grote 

“Net zoals in het eerste 
millennium het Kruis 
op Europese bodem 
werd gezet en in het 
tweede in Amerika 

en Afrika, mogen we 
bidden dat in het 

derde millennium een 
grote geloofsoogst 

wordt binnengehaald 
op dit immense, 

vitale continent Azië.” 
(Ecclesia in Asia, 1)
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geloofsoogst wordt binnengehaald op dit 
immense, vitale continent Azië” (Ecclesia in 
Asia, 1); omdat in Azië ongeveer twee derde 
van de wereldbevolking woonde terwijl wij 
er minder dan 200 broeders hadden. De UNO 
had ook vastgesteld dat Azië voor wat betreft 
de jeugd de armste regio ter wereld was. Er 
zijn veel jonge mensen in Azië: bijna 50% van 
de bevolking in Zuid-Azië is jonger dan 24. En 
van hen leeft de helft van minder dan twee 
Amerikaanse dollars per dag.

In dezelfde brief verwoordde Br. Seán heel 
precies wat het beoogde doel was:

186 
broeders 
schreven dat zij 
op een of andere 
manier wilden 
meedoen aan het 
project missio ad 
gentes.

Bijna 50% van 
de bevolking 
in Zuid-Azië is 
jonger dan 
24

In het hart van het nieuwe project missio ad gentes ligt deze 
droom: de komende vier jaar 150 broeders of meer naar nieuwe 
apostolaatsgebieden in Aziatische landen uit te zenden en ook 
naar Provincies die weliswaar geherstructureerd zijn maar qua 
vitaliteit en leefbaarheid nog niet het niveau hebben bereikt dat 
nodig is om hun toekomst veilig te stellen.

We mogen wel zeggen dat de respons op 
de brief van Br. Seán buitengewoon was: 186 
broeders schreven dat zij op een of andere 
manier wilden meedoen aan het project 
missio ad gentes. Sommigen gaven aan direct 
beschikbaar te zijn; anderen gaven hun naam 
maar waren niet beschikbaar vanwege andere 
verplichtingen van dat moment; weer anderen 
schreven dat zij vanwege hun leeftijd “slechts” 
hun gebed konden bieden, alsof dat maar 
weinig voorstelde!
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7 sessies voor 
onderscheiding 
en vorming

81 deelnemers

5 vrouwelijke 
leken

2 mannelijke 
leken

38 broeders

5 leken 

6 landen in Azië

De realisatie van de plannen was een grote onderneming, zowel 
voor wat betreft de organisatie als het mobiliseren van de meest 
uiteenlopende middelen. Bepalend voor de succesvolle start van AMAG 
waren de gedrevenheid en de coördinatie van Br. Luis Sobrado. 

ONTWIKKELING VAN AMAG

Van 2006 tot en met 2010 werden er in 
totaal 7 sessies georganiseerd in Davao 
(Filippijnen) voor de onderscheiding en 
vorming van kandidaten voor het project. Er 
waren 81 deelnemers (onder wie 5 vrouwelijke 
en 2 mannelijke leken in 2010). De afgelopen 
twee jaar is het vormingsprogramma afgesteld 
op de concrete wensen van de deelnemers, 
te weten 3 broeders en 4 leken. En zo hebben 
er in totaal 88 personen deelgenomen aan 
het vormings- en onderscheidingstraject. Van 
hen zijn sommigen naar AMAG-landen gegaan, 
anderen naar Maristenvestigingen elders, 
en hebben nog anderen besloten terug te 
gaan naar hun eigen land, ofwel tijdens het 
onderscheidingsproces ofwel na enige tijd in 
hun gastcommuniteit te hebben doorgebracht.

Vandaag telt AMAG 38 broeders en 5 leken, 
verdeeld over 6 landen in Azië. In een aantal 
van deze landen hebben we kandidaten voor 
een leven als Marist, van wie enkele al in het 
noviciaat. Zoals ik zojuist schreef, werken 
sommige broeders die op Br. Seáns uitnodiging 
waren ingegaan nu in de Maristenzending in 
landen die niet onder de sector AMAG vallen. 
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ALS WE TERuGKIJKEN OP DE WEG DIE WE HEBBEN AfGELEGD, 
ZIEN WE VEEL GOEDE DINGEN, WAARVAN IK DE VOLGENDE WIL 
ONDERSTREPEN:
•	  Maristenaanwezigheid met een duidelijke stijl: discreet, dicht bij 

de mensen, eenvoudig, met respect voor de omstandigheden ter 
plaatse;

•	  inzet voor de armste kinderen en jongeren, met een aanwezigheid 
op plekken waar er verder geen aanwezigheid vanuit de Kerk is;

•	 	veel	moeite	om	zich	in	te	burgeren	in	de	betreffende	landen:	taal,	
cultuur, gewoontes etc.;

•	  een eenvoudige manier van leven, in overeenstemming met het 
sociale milieu; 

•	  het zoeken naar een spiritualiteit die past in de Aziatische 
context;

•	  inzet om met verschillende achtergronden (landen, culturen) een 
communiteit te vormen;

•	  eerste Maristenkandidaten in meerdere landen;
•	  een aantal communiteiten met broeders en leken (mannen en 

vrouwen);
•	  een aantal communiteiten heeft eerste stappen gezet om 

zelfvoorzienend te worden.

In de loop van deze vijf jaar, waarin Gods 
aanwezigheid en goedkeuring sterk voelbaar 
is geweest, is er geen gebrek geweest aan 
moeilijke situaties, op allerlei manieren en 
vanuit verschillende hoeken. Nu er enige tijd 
verstreken is en we daarop terugkijken, zien 
we de fouten die we hebben gemaakt en 
waarvan we willen leren om ze in de toekomst 
te voorkomen. 

Deze eerste jaren, die we de “opbouwfase” 
zouden kunnen noemen, zijn heel bijzonder 
geweest voor AMAG, vol enthousiasme en 
energie maar ook met de vragen en twijfels die 
normaal zijn voor wie zoekende is. 

Ik vind dat we onszelf 
een schouderklopje 
mogen geven voor 
de vitaliteit die het 

project het Instituut 
heeft gebracht en 

voor wat er tot nu toe 
allemaal is bereikt. 
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Ik vind dat we onszelf een schouderklopje 
mogen geven voor de vitaliteit die het project 
het Instituut heeft gebracht en voor wat er tot 
nu toe allemaal is bereikt. 

Natuurlijk is alle vooruitgang die is geboekt 
te danken aan de inzet van degenen die aan 
het project hebben meegewerkt en ook aan de 
gulheid van iedereen die financiële middelen 
ter beschikking heeft gesteld, grotendeels 
afkomstig uit de interne solidariteit van het 
Instituut. 

Namens mijzelf en de broeders van de Algemene Raad 
zeg ik graag dat wij iedereen die op een of andere manier 
betrokken is (geweest) bij dit project, dat zo belangrijk is 
voor het Instituut, dankbaar zijn en bewonderen. Wij zijn 
ten diepste overtuigd van de validiteit van het project en 
daarom willen we garanderen dat het wordt voortgezet en 
geconsolideerd, zoals het laatste Algemene Kapittel heeft 
gevraagd. 

Alle vooruitgang 
die is geboekt 
te danken aan 
de inzet van 
degenen die aan 
het project hebben 
meegewerkt.
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CRITERIA VOOR NIEuWE MARISTENVESTIGINGEN IN AZIË
•	  Mogelijkheden voor evangelisatie via onderwijsprojecten.  
•	  Werken met in materieel opzicht arme kinderen en jongeren.  
•	  Daar naartoe waar anderen niet heen kunnen of willen. Er 

blijven tot we niet meer nodig zijn.  
•	  De plaatselijke kerken helpen iets te ondernemen wat zij zelf 

kunnen voortzetten.   
•	  Samen zijn als gemeenschap en in het apostolaatswerk.  
•	 	Streven	naar	financiële	stabiliteit	op	lange	termijn.

(2009)

HET PROJECT CONSOLIDEREN

Nu de eerste jaren achter de rug zijn, breekt 
volgens ons een tweede fase voor AMAG aan, 
een “consolidatiefase”. Om het project verder 
te verstevigen, terwijl we tegelijk ook doorgaan 
met wat we tot nu toe hebben gedaan, lijkt het 
ons goed prioriteit te geven aan de volgende 
aspecten: 

•	  het communiteitsleven versterken, met speciale aandacht voor 
gemengde culturen;

•	  het geestelijke leven van elk lid van AMAG stimuleren, in het 
bijzonder door hen verder vertrouwd te maken met de grote 
spirituele	stromingen	in	Azië;	

•	  het roepingenapostolaat en de eerste vorming van broeders 
en leken kwalitatief verbeteren;

•	  onderscheidingsprocessen bevorderen als weg naar een 
gedeelde benadering van de zending en de concrete 
uitvoering daarvan;

•	  nieuwe relaties tussen broeders en leken doen ontstaan, zoals 
gevraagd door het XXIe Algemene Kapittel, en helpen om het 
leiderschap van plaatselijke leken te versterken; 

•	 	de	duurzaamheid	van	AMAG	bevorderen	(financiën,	personeel,	
inburgeren, etc.)
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Voor deze consolidatiefase rekenen we op 
de huidige leden van AMAG, maar er zullen 
de komende jaren nog meer nodig zijn, zowel 
broeders als leken. 

Onlangs zijn we begonnen met een proef 
waarbij mensen voor korte tijd (drie maanden) 
voor AMAG werken. Dit ter ondersteuning van 
projecten die zulke assistentie goed kunnen 
gebruiken. Bij de evaluatie van dit experiment 
zullen we bekijken of het zinvol is om met deze 
vorm van inzet door te gaan. 
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2. Samenwerking voor de 
internationale zending (CMI)

“Als Broeders Maristen 
en leken-Maristen die 
in de geglobaliseerde 

wereld van 
vandaag leven, 

zijn we geroepen 
internationaal 

georiënteerd te zijn, 
zowel in ons hart als 

in ons denken.”

“Als Broeders Maristen en leken-Maristen die 
in de geglobaliseerde wereld van vandaag leven, 
zijn we geroepen internationaal georiënteerd te 
zijn, zowel in ons hart als in ons denken.” Deze 
heldere uitspraak is afkomstig van de leden van 
het laatste Algemene Kapittel en we herkennen er 
die prachtige woorden van onze Stichter in: “Wij 
hebben oog voor alle bisdommen van de wereld.” 

Ik vind dat een van de onmiskenbare 
vorderingen bij ons, die deels te danken is aan 
de herstructurering van de bestuurseenheden, 
is dat wij ons bewuster zijn geworden van 
de internationaliteit van het Instituut. Het is 
inderdaad iets wat stukje bij beetje “in ons hart en 
in ons denken” ingebed raakt, zoals het Kapittel 
heeft gevraagd. Maar we zullen waarschijnlijk 
de middelen moeten vinden om in dit opzicht 
noemenswaardige stappen te blijven zetten. 

HIERONDER TER HERINNERING ENKELE VOORSTELLEN VOOR DE 
PRAKTIJK VAN HET XXIE ALGEMENE KAPITTEL: 
•	  Internationale en interprovinciale communiteiten vormen die 

openstaan voor broeders en leken-Maristen en zich wijden aan 
nieuwe gebieden van grensoverschrijdend zendingswerk.

•	 	De	missio	ad	gentes	in	Azië	een	sterke	impuls	geven	en	
uitbreiden naar andere gebieden waar dat voor noodzakelijk 
wordt gehouden.

•	  Een vrijwilligersdienst in het leven roepen ter ondersteuning 
van de Maristenzending. De leden daarvan kunnen worden 
ingezet waar ze nodig zijn in onze projecten en zijn tevens 
bereid naar plaatsen te gaan waar er een noodsituatie ontstaat.
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•	 een benadering van gedeeld 
leiderschap en overleg in de vorm van 
een broederlijke dialoog, zowel met 
de Provincies en districten als met 
de vier andere secretariaten en de 
Algemene Raad, in overeenstemming 
met systemen voor een betere 
professionele praktijk;

•	 begrip van het feit dat onze 
internationale inzet een strategie op 
congregatieniveau is als antwoord op 
de oproep van het Algemene Kapittel;

•	  evaluatie van samenwerkingsakkoorden 
met Maristen- en andere instellingen 
die al actief zijn op het vlak van 
internationale samenwerking voor de 
zending; 

Met het doel op congregatieniveau te 
antwoorden op deze uitdagingen die het Kapittel 
ons heeft voorgelegd, heeft de Algemene Raad 
besloten een nieuw secretariaat in het Algemene 
Bestuur op te richten, namelijk “samenwerking 
voor internationale zending” (Collaboration 
Missionnaire Internationale – CMI). Dit secretariaat 
heeft tot taak mensen bewuster te maken van 
zendingswerk dat de geografische grenzen van 
onze landen en Provincies overstijgt, en mensen 
gemakkelijker te kunnen inzetten voor dat 
zendingswerk. 

Br. Chris Wills heeft sinds januari 2012 de 
leiding over dit secretariaat en probeert er 
geleidelijk aan meer vorm aan te geven. In 
overeenstemming met het “plan voor de animatie 
en leiding van het Algemene Bestuur” zal het de 
volgende kenmerken hebben: 



16 Brief van de Algemeen Overste

•	  erkenning van de functies, rechten 
en verantwoordelijkheden van alle 
betrokkenen op de verschillende 
niveaus: persoonlijk, Provincie, 
congregatie, en ook de bereidheid 
samen te werken op het vlak van 
vorming en begeleiding; 

•	  het stimuleren van een 
op internationale zending 
gerichte cultuur in al onze 
vormingsprogramma’s en het 
creëren	van	internationale	
ervaringen in de eerste vorming van 
broeders;

•	  samenwerking bij het begeleiden 
van leken-Maristen en broeders 
die zich als vrijwilliger voor 
internationaal zendingswerk 
aanmelden. 

Dit secretariaat omvat het AMAG-project 
maar dat niet alleen. Zoals bekend zijn er 
wereldwijd vele andere regio’s met een situatie 
die speciale aandacht vraagt en die daarom 
internationale steun verdienen. 

Het is ons idee dat dit secretariaat 
begeleiding kan bieden voor de verschillende 
samenwerkingsvormen in de zending die 
er tot nu toe bij ons zijn en die al dan niet 
afhankelijk zijn van het Algemene Bestuur, of 
dat het behulpzaam kan zijn bij het maken van 
afspraken tussen Provincies. 
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3. Uitnodiging tot 
onderscheiding

“Er is geen man of 
vrouw die in zijn 

of haar leven niet 
een keer met een 

lege emmer bij een 
put staat, zoals de 
vrouw uit Samaria, 

hopend onze diepste 
hartenwens in 

vervulling te zien 
gaan, dat ene wat het 
bestaan zijn volledige 

zin kan geven”.

De officiële boodschap van de 
Bisschoppensynode over de Nieuwe 
Evangelisatie begint met een mooi beeld 
uit het Evangelie: Jezus’ ontmoeting met de 
Samaritaanse vrouw. Dat gaat in feite over ons 
allemaal, want “er is geen man of vrouw die in 
zijn of haar leven niet een keer met een lege 
emmer bij een put staat, zoals de vrouw uit 
Samaria, hopend onze diepste hartenwens in 
vervulling te zien gaan, dat ene wat het bestaan 
zijn volledige zin kan geven”.

Dit lijkt mij een voortreffelijke 
principeverklaring voor de evangelisatie: het 
gaat erom dat we Jezus het woord geven en 
niet onszelf propageren; dat we een oprechte, open dialoog 
stimuleren zonder beschuldigingen of vooroordelen; dat we 
erkennen dat we allemaal op zoek zijn naar een diepere zin 
voor ons leven, samen met iedereen die van goede wil is, en 
dat we daarom allemaal van elkaar kunnen leren…

“Het eerste wat we moeten doen als we in aanraking 
komen met een ander volk, een andere cultuur, een andere 
religie, is onze schoenen uitdoen, omdat de plek waar 
we komen heilig is. Doen we dat niet, dan zouden we 
andermans dromen kapot kunnen trappen. Of nog erger, 
we zouden kunnen vergeten dat God daar al vóór ons is 
geweest” (Max Warren). Vervuld van een diepe nederigheid 
voelen we ons bevoorrecht door de wetenschap dat we 
erfgenamen en opvolgers van de apostelen en martelaren 
zijn, waar we onze zending ook mogen uitoefenen:
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De mannen en vrouwen van onze tijd naar Jezus 
leiden, naar een ontmoeting met Hem, is een 
dringende noodzaak die we in alle regio’s ter 
wereld zien, zowel degene waar we van oudsher 
evangeliseren als ook die waar we dat sinds 
recentere datum doen.

Het is niet de bedoeling helemaal opnieuw te 
beginnen, maar zich op de lange weg van het 
verkondigen van het Evangelie te voegen, met het 
apostolische vuur van Paulus, die zei: “Wee mij als 
ik niet zou verkondigen!” (1 Korintiërs 9,16). Die 
lange weg vinden we door de geschiedenis heen, 
van de eerste eeuwen van het christelijke tijdperk 
tot nu, en hij heeft gemeenschappen van gelovigen 
overal ter wereld tot lering gestrekt. Klein of groot, 
zij zijn de vruchten van de toewijding van generaties 
die van Jezus hebben getuigd – vele missionarissen 
en niet minder martelaren – en die wij dankbaar in 
herinnering houden. (Uit de officiële boodschap aan 
het Volk van God van de Bisschoppensynode over 
de Nieuwe Evangelisatie, 2)

Br. Seán heeft twee brieven gestuurd, met 
enige tijd ertussen, aan alle broeders van het 
Instituut om hen te vragen in gebed met God 
te onderscheiden of zij zich geroepen voelden 
hun thuisland te verlaten om elders in de 
wereld deel te gaan uitmaken van een inter-
nationale communiteit. 

Vandaag wil ik dit opnieuw vragen, maar 
deze keer aan alle Maristen van Champagnat. 
Als u zich geroepen voelt een aantal jaar van uw 
leven te wijden aan de Maristenzending buiten 
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U kunt dit doen 
door het uw 
Provinciaal 
Overste te zeggen 
of te schrijven. 
Hij zal dan 
aangeven 
wat de 
volgende 
stap is.

de grenzen van uw Provincie of land, dan vraag 
ik u graag om naar voren te stappen en aan te 
geven dat u beschikbaar bent, voor langere of 
kortere tijd (minimaal drie maanden).

U kunt dit doen door het uw Provinciaal 
Overste te zeggen of te schrijven. Hij zal dan 
aangeven wat de volgende stap is. Mocht u 
om een of andere reden liever direct met mij 
communiceren, dan kan dat ook. 

In elke Provincie wordt iemand aangewezen om 
de vrijwilligersdienst voor de Maristenzending te 
coördineren op provincieniveau. Deze persoon 
is normaal gesproken degene die helpt bij de 
verschillende stappen, al naargelang het soort 
werk dat zal worden gedaan. 
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4. Lof voor het reizen: ga met 
spoed naar een nieuw land

“We voelen ons 
door God gedreven 

naar een nieuw land 
te gaan, om zo de 
geboorte van een 

nieuw tijdperk voor 
het Maristencharisma 

gemakkelijker te 
laten verlopen.” 

 “Ga met Maria met spoed naar een nieuw 
land!” Met dit treffende motto verwoordden 
de leden van het XXIe Algemene Kapittel de 
dringende uitnodiging die zij voelden om op 
reis te gaan. En zij lichtten die als volgt toe: 
“We voelen ons door God gedreven naar een 
nieuw land te gaan, om zo de geboorte van 
een nieuw tijdperk voor het Maristencharisma 
gemakkelijker te laten verlopen.” 

In de ruim drie jaar sinds het Algemene 
Kapittel hebben veel mensen erover nagedacht 
wat het voor hen betekent om “naar een nieuw 
land te gaan”, een nieuw land dat het Kapittel 
zelf omschreef als het nieuwe land van “een 
werkelijke vernieuwing van het Instituut”. Er 
is niet overal op dezelfde manier geantwoord, 
maar iedereen heeft wel aangevoeld dat er een 
prijs voor betaald zou moeten worden: 

“Dit verlangt van ons dat we bereid 
zijn in beweging te komen, los te laten, 
te beginnen aan een reis van bekering 
die acht jaar zal duren: bekering voor 
ieder van ons persoonlijk en voor ons 
hele Instituut.”
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De eerste naam voor christenen in de 
Handelingen van de Apostelen (24,14) was 
“zij van de Weg”: zij die doorgaan, een doel 
hebben, weten waar zij naartoe moeten. De 
Kerk, net zoals het leven, is trouw aan zichzelf 
als ze zich ontwikkelt en verandert, niet als ze 
haar verworvenheden verdedigt. Zoals de grote 
Italiaanse dichter Eugenio Montale zei: “Elk beeld 
draagt het woord ‘verder’ in zich.” 

Twee reizen zijn kenmerkend voor de 
vertellingen die aan de oorsprong van de 
westerse cultuur en de bijbelse liggen: die van 
Odysseus en die van Abraham. Voor Odysseus is 
de reis een terugkeer naar huis, terwijl Abraham 
op reis gaat om nooit meer terug te komen. Het 
symbool van Odysseus’ reis is een cirkel die 
compleet is. In Abrahams geval is het de baan van 
een pijl. Voor Odysseus gaat de reis terug, naar 
wat hij zich herinnert; voor Abraham gaat de reis 
naar de toekomst en het nieuwe, wat enthousiast 
maakt maar ook angstig vanwege de onzekerheid.

Ik stel me voor dat de reis van ons Instituut 
meer raakvlakken heeft met die van Abraham dan 
met die van Odysseus; wat ons beweegt is niet de 
nostalgie om wat we achterlaten maar de hoop 
die voortkomt uit de overtuiging dat de reis het 
waard is. Vaak als we vermoeid waren door het 
reizen of verleid werden door de pracht of het 
comfort van een bepaalde plek, wilden we ons 
daar vestigen en wortelen, maar we blijven voelen 
dat de woorden die tot Abraham werden gericht 
ook voor ons bestemd zijn: “Trek weg uit je land!” 

Deze uitnodiging, waar we niet blij 

Wat ons beweegt 
is niet de 

nostalgie om wat 
we achterlaten 

maar de hoop die 
voortkomt uit de 

overtuiging dat de 
reis het waard is..
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“De rivier begint met 
de eerste druppel 
water; liefde met 
de eerste blik; de 

nacht met de eerste 
ster; de lente met de 

eerste bloem.” (Primo 
Mazzolari)

mee zijn omdat ze ons comfortable leven 
verstoort, manifesteert zich soms als een 
provincieherstructurering, of een nieuw initiatief, 
zoals het AMAG-project een aantal jaar geleden, of 
misschien verborgen achter de omstandigheden 
van een bepaald moment, zoals de afkondiging 
van de seculiere wetten in Frankrijk in 1903… Hoe 
het ook zij, het schitterende resultaat is geweest 
dat al deze oproepen terechtkwamen bij mensen 
met een open hart, mensen die bereid waren er 
gehoor aan te geven en “verder” te gaan. En ik 
weet zeker dat dat ook nu en in de toekomst zo 
zal zijn. 

We zijn niet op zoek naar helden die 
spectaculaire dingen doen, maar naar heel 
gewone, eenvoudige mensen die zichzelf eerlijk 
de vraag kunnen stellen wat “met spoed naar een 
nieuw land gaan, met Maria” voor hen betekent, 
en die dan de eerste stap nemen om daarop 
te antwoorden: “De rivier begint met de eerste 
druppel water; liefde met de eerste blik; de nacht 
met de eerste ster; de lente met de eerste bloem” 
(Primo Mazzolari).

Met het 200-jarig bestaan van het Instituut 
aan de horizon voelen wij ons gestimuleerd om 
onze roeping als reizenden te omarmen, in de 
voetsporen van Maria. 

De Kerk met het Mariale gezicht die wij willen 
bouwen is de Kerk die Maria volgt, die met spoed 
op reis gaat. Een Kerk op blote voeten die, net 
zoals Maria, haar voeten in het stof heeft. 

Met een broederlijke groet, 
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