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“Wij, de ondergetekenden, beloven samen te werken ter meerdere 

eer en glorie van God en ter ere van Maria, Moeder van de Heer 

Jezus; wij spreken onze oprechte intentie en ons voornemen uit om 

ons bij de eerste gelegenheid te wijden aan het stichten van de gods-

vruchtige congregatie van Maristen” (23 juli 1816. OM 1, doc 50) 

 

Op 15 augustus 2012 herdachten wij de woorden die Maria 200 jaar eerder tot Courveille had 

gesproken: “gehoord, maar niet met zijn lijfelijke oren, maar met die van het hart... een 

Sociëteit die mijn naam zal dragen... en zichzelf de Sociëteit van Maria zal noemen”. Dit had 

tot gevolg dat twaalf jongemannen van het grootseminarie in Lyon, onder wie vijf pas gewijde 

priesters, hun handtekening zetten onder de belofte van Fourvière, op 23 juli 1816; slechts 

vier van hen volhardden in dit project, onder wie Jean Claude Colin en Marcellinus Cham-

pagnat. 

Ze gingen elk hun eigen weg. Jean Claude Colin werd kapelaan in Cerdon, waar zijn broer Pierre 

pastoor was. Pierre ontving het Maristenproject heel positief en haalde Jeanne Marie Chavoin 

en haar metgezellin Marie Jotillon naar Cerdon. Zij legden het fundament voor de Zusters 

Maristen. Vanuit Cerdon begonnen Jean Claude Colin en Etienne Déclas missies in parochies 

te preken. Groepen leken van de derde orde, waaruit later de Zusters Maristen Missionarissen 

van de Sociëteit van Maria ontstonden, vormden zich in de jaren die volgden. Zo kreeg de 

Sociëteit van Maria met haar vele takken – het doel van het plan waartoe men zich in Fourvière 

in 1816 had verplicht – geleidelijk aan vorm. 

Als Maristenfamilie zouden wij graag 

 een nieuwe impuls en een gevoel van trots geven aan de betekenis van de belofte van 

Fourvière voor vandaag; 

 stimuleren dat Maristen zich meer identificeren als “Maristenfamilie”; 

 energie, hoop, vreugde, motivatie en inzet voor het “werk van Maria” stimuleren. 

Namens u allen is een speciale commissie bezig met voorbereidingen voor het herdenken van 

de belofte van Fourvière, die aan de basis ligt van de Maristenfamilie. Het hoogtepunt daarvan 

zal een Eucharistieviering in de basiliek Notre Dame de Fourvière in Lyon op 23 juli 2016 zijn. 

We hopen dat kardinaal Barbarin daarin de hoofdcelebrant zal zijn. 



De Maristenjongeren die in het kader van haar voorbereiding op de Wereldjongerendagen in 

Polen aanwezig zijn in Lyon, zullen er ook aan deelnemen. We hopen dat de viering in 

Fourvière via het Internet live kan worden uitgezonden, zodat Maristen verspreid over de 

wereld er zo mee verbonden kunnen zijn tijdens hun eigen feestelijkheden die dag. Het idee 

is dat er overal in de Maristenwereld feestelijkheden zijn van de Maristenfamilie. 

Als voorbereiding op die dag zullen de takken van de Maristenfamilie van 23 juli 2015 tot 23 

juli 2016 een “Jaar van Fourvière” vieren. We hopen dat de communiteiten van paters, broe-

ders/fraters en zusters samen met leken voorbereidende bijeenkomsten gaan organiseren 

voor gezamenlijk gebed en overweging, die voor ons allemaal een gelegenheid zullen zijn om 

open te staan voor vernieuwing en ons een impuls geven om verder te bouwen aan een Kerk 

met een Mariaal gezicht. 

De commissie heeft activiteiten voorzien met gerichte thema’s voor onze overwegingen en 

gebeden voor dat jaar: een korte geschiedenis van wat er aan de belofte voorafging, ge-

schreven door Justin Taylor (SM), met een reflectie over het belang van de belofte voor ons 

vandaag, geschreven door François Drouilly (SM); een gids voor drie korte bijeenkomsten voor 

reflectie en gebed, voor communiteiten en individuele personen. Ander materiaal wordt via 

de websites van elk van de congregaties ter beschikking gesteld. Bovendien hopen we een 

bundel te publiceren waarin jonge leden van onze Maristenfamilie over hun hoop en dromen 

voor de toekomst vertellen, geïnspireerd door de jongemannen van Fourvière. Meer infor-

matie daarover volgt later. 

We moedigen ieder van u en uw communiteiten graag aan om het Jaar van Fourvière met een 

open hart tegemoet te gaan, zodat wij, hier en nu, er opnieuw naar gaan verlangen en streven 

om onszelf geheel te geven, “alles voor de glorie van God en de eer van Maria”, net zoals die 

eerste Maristen het deden toen zij in 1816 hun belofte in Fourvière aflegden. 
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