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CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE                

SSSSSSSSAAAAAAAAMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNKKKKKKKKOOOOOOOOMMMMMMMMSSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNN        

… Tijd voor reflectie, geestelijk onderscheid en 

zoeken naar Gods wil voor onze evangelische 

aanwezigheid in elk van de continenten.  

We nodigen u uit om deze tijd van reflectie niet enkel 
met de confraters te benuttigen, maar ook met de 
geassocieerden die met ons meewerken of die onze 
spiritualiteit delen. Het is belangrijk voor onze toekomst dat 
Montforts geestelijke ervaring bekend is en gedeeld wordt. 
Ons laatste generaal kapittel nodigt ons uit gedurfde en 
moedige keuzes te maken. Laten wij dat doen onder de 
inspiratie van ons charisma en onze spiritualiteit. 

Doelstellingen van de continentale samenkomsten: 
 

� In elk continent: de invloed evalueren van onze 
evangelische aanwezigheid in trouw aan de 
geestelijke weg die Montfort voorstelde; 

� Aan de hand van het generaal kapittel samen het type 
van aanwezigheid onderscheiden en uittekenen dat 
we gaan bevorderen in het licht van ons charisma en 
onze spiritualiteit;  

� Welke evangelische dienstvormen laten we vallen en 
waarom? Voor welke stoutmoedige keuzes gaan we 
ons inzetten (gen.kap. 2011)?  

� Wat hebben we daarvoor nodig? Welke structuren 
kunnen ons deze keuzes helpen verwezenlijken? 
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Het resultaat van deze bijeenkomsten zal - gezien de verscheidenheid van realiteiten 
en culturen – voorgelegd worden aan de CGE: van 12-19 mei 2013 in Fatima – Portugal. 

Uitgenodigd zijn de oversten van de entiteiten met twee confraters, behalve als er 
door omstandigheden nog een derde bij moet zijn. Waar het mogelijk of wenselijk wordt 
geacht, zou een van deze twee confraters de econoom kunnen zijn. 

 

 
WANNEER EN WAAR?  
 

CONTINENT WANNEER WAAR 

Europa 27 september – 1 oktober 2012 Bergamo, Italië 

Latijns-Amerika 
 - Caraïbisch gebied 

13-19 oktober 2012 Lima, Peru 

USA - Canada 29-30 oktober 2012 Montréal, Canada 

Afrika 
 - Madagaskar 

26-30 november 2012 Nairobi, Kenya 

Azië – PNG 28 januari- 1 februari 2013 Bangalore, India 
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OOOOOOOOffffffffffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeellllllll        nnnnnnnniiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuuwwwwwwwwssssssss  
 

EEeerrssttee  

PPrrooffeessssiiee  

Op 31 mei 2012, in Ruteng (Indonesië) : Paskalis (Kalis) GENCAR, 
Markus Laus (Oris) GOTI, Bronislawa Saryono (Royn) NASREDIN, 
Fredirikus Admajaya (Fredy) NDALUNG, Nikolaus (Niko) 
NGAGA, Saferinus NJO, Albertus (Mario) ROMARIO, Simonsius 
(Simon) SIBHA, Petrus (Us) SOLA DOPO.  

   

EEeeuuwwiiggee  

PPrrooffeessssiiee  

Op 7 juli 2012, in Nantipwili (Malawi) : Francis Muhangi 
BUKARENGA, Felix Nefitale CHISAMBA, Jacob Ombidi 
OTIENO, Samuel Paul SATIELE.  

   

DDiiaaccoonnaaaatt  

  

Op 10 december 2011, in João Monlevade (Brazilië): Mauri 
Sebastião RODRIGUES.  

   

PPrriieesstteerrwwiijjddiinngg    Op 23 juni 2011, in Nanga Pinoh (Indonesië) : Andreas SANTOSO. 

  Op 28 april 2012, in Andraisoro (Madagaskar): Achille 
RAMIANDRISOA LANTO TAHIANA, Alexandre 
FANOMEZANTSOA, Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA.  

  Op 24 juni 2012, in Pará de Minas, MG (Brazil) : Mauri Sebastião 
RODRIGUES.  

 
 

 

AAssssiisstteenntt  GGeenneerraaaall  PPoossttuullaattoorr    

Op 2 april 2012 heeft pater Santino Brembilla, generale overste, met instemming van zijn 
raad, pater Olivier MAIRE benoemd tot Assistent generaal postulator van het 
Gezelschap van Maria voor de zaligverklaring van pater Gabriel DESHAYES, S.M.M.  
 
 

BBeennooeemmiinngg  vvaann  eeeenn  aaffggeevvaaaarrddiiggdd  nnaattiioonnaaaall  ddiirreecctteeuurr  iinn  IIttaalliiëë  

vvoooorr  ddee  AAssssoocciiaattiiee  MMaarriiaa  kkoonniinnggiinn  vvaann  aallllee  hhaarrtteenn  

Pater Santino Brembilla, generale overste van het Gezelschap van Maria, heeft, volgens de 
statuten van de Associatie (art. 3 & 4), pater Angelo EPIS benoemd als Afgevaardigd 
Nationaal Directeur voor Italië van de Associatie Maria Koningin van alle harten. 
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NNiieeuuwwee  GGeenneerraallee  EEccoonnoooomm    

Op 26 maart 2012 heeft pater Santino Brembilla, generale overste van het Gezelschap van 
Maria, met instemming van zijn raad, pater James BRADY, van de provincie van de V.S. 
van Amerika, benoemd tot generale econoom van het Gezelschap van Maria. 
Deze benoeming gaat in op 15 april 2012. 
 
 

OOpprriicchhttiinngg  vvaann  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  tteeaamm  vvoooorr  mmoonnttffoorrttaaaannssee  

ssppiirriittuuaalliitteeiitt  iinn  SStt  LLaauurreenntt--ssuurr--SSèèvvrree 

Tijdens de vergadering van het generaal bestuur op 5 juni 2012 heeft pater Santino 
Brembilla, generale overste, als gevolg van de richtlijnen van het generaal kapittel 2011, 
een internationaal team voor montfortaanse spiritualiteit opgericht in Saint-Laurent. 

Dit wordt samengesteld door pater Olivier MAIRE , overste van deze nieuwe communiteit, 
pater Benigno ZORRO van de Colombiaanse provincie en pater Efrem ASSOLARI  van 
de Italiaanse provincie. Samen zullen zij zorg dragen voor de “voortgaande vorming in de 
montfortaanse spiritualiteit van de leden van het Gezelschap van Maria en andere leden van 
de montfortaanse familie, geassocieerde leken daarbij inbegrepen”. 
 
 

OOpprriicchhttiinngg  vvaann  eeeenn  ttwweeeeddee  hhuuiiss  vvoooorr  hheett  IInntteerrnnaattiioonnaallee  

FFrraannssttaalliiggee  nnoovviicciiaaaatt  iinn  SStt  LLaauurreenntt--ssuurr--SSèèvvrree 

Omdat er 18 novicen zijn voor het jaar 2012-2013, heeft pater Santino Brembilla, generale 
overste, met instemming van zijn raad, op 5 juni 2012 in St Laurent-sur-Sèvre een huis 
opgericht voor het Internationale Franstalige Noviciaat. 

Pater Orazio ROSSI werd benoemd tot novicenmeester voor deze tweede groep in 
St Laurent. In nauwe samenwerking met de paters Marco PASINATO en Jean-Marie Helpa 
RAKOTONDRAVAO, die verantwoordelijk zijn voor de eerste groep novicen in het 
geboortehuis te Montfort-sur-Meu, zal pater Orazio kunnen profiteren van de internationale 
communiteit in St Laurent. 
 
 

NNiieeuuwwee  oovveerrssttee    

vvaann  hheett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  sscchhoollaassttiikkaaaatt  iinn  RRoommee 

Op 5 juni 2012 heeft pater Santino Brembilla, generale overste, met instemming van zijn 
raad, pater Luciano NEMBRINI  van de Italiaanse provincie benoemd tot overste van het 
internationale scholastikaat in Rome, voor een termijn van drie jaar. 
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MMMMMMMMeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddoooooooooooooooorrrrrrrrzzzzzzzziiiiiiiicccccccchhhhhhhhtttttttt iiiiiiiigggggggghhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiidddddddd        eeeeeeeennnnnnnn        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttrrrrrrrroooooooouuuuuuuuwwwwwwwweeeeeeeennnnnnnn 

In Tagaytay, Filipijnen, was er een Bijeenkomst van econooms van de Engelstalige entiteiten, 
van 27 februari tot 2 maart 2012. De deelnemers waren afkomstig uit Engelstalig Afrika (2), 
Papoea-Nieuw-Guinea (1), Indonesië (1), Filipijnen (4), DR Congo (1), India (1), VSA (1) en 
het generaal bestuur (3). Vijf dagen ontmoetten ze elkaar in gesprek, studie en gebed in een 
retraitehuis buiten New Manilla, geleid door dezelfde droom en hoop: noodzakelijke 
veranderingen aanbrengen in onze financies om te komen tot een beter beheer van de goederen 
van de congregatie. Het aangaan van de uitdaging in verband met financies en goed beheer is 
niet gemakkelijk in het huidige economische klimaat. Sinds de economische crash in 2008 en de 
Europese crisis in 2011 leden de financies van de congregatie enorme verliezen. Het directe 
gevolg daarvan was voelbaar in iedere entiteit, maar vooral in de ontwikkelingslanden waar de 
SMM werkzaam is. Deze vergadering wilde alle deelnemers bewust maken van de drastische 
verandering in mentaliteit, administratie en lange-termijnbeheer, wil de congregatie haar 
zending rond de wereld blijven vervullen. Een workshop van vijf dagen kan die problemen niet 
oplossen. Maar het is een reusachtige stap voorwaarts in ons onderling delen, grotere 
doorzichtigheid en dieper vertrouwen in de dienst om wat er over is voor de toekomst te 
beheren. Dit probleem werd van verschillende kanten bekeken, maar steeds met hetzelfde doel: 
een steviger financiële weg inslaan die ons dichter samenbrengt rond Montforts droom van 
Liberos voor de zaak van het godsrijk. 
 

 
Van links naar rechts vooraan: Francis M. TACIO (PH), Nirina Régnier RAKOTONDRAMANANA (PNG), 
Roy MILLANO (PH), Dhr Luigi VINCENTI, Théophile MOLEPELIA N. (CD), Oscar SAGWANTI (MW), 
Balaswamy KATA (IN), Sherwin NUÑEZ (PH) 

Van links naar rechts tweede rij: Fred SCRAGG (KE), Santino BREMBILLA, Juffr. Flor TABUT (PH), 
Yoseph Putra Dwi Darma WATUN, Stefanus (Wiwid) SUKRISNO WIDODO (ID), James BRADY (US). 
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BBBBBBBBiiiiiiii jjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnkkkkkkkkoooooooommmmmmmmsssssssstttttttt         vvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnn        vvvvvvvvoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnggggggggsssssssslllllllleeeeeeeeiiiiiiiiddddddddeeeeeeeerrrrrrrrssssssss        iiiiiiiinnnnnnnn        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmeeeeeeee 

Van 4 tot 14 maart waren de vormingsleiders van de scholastikaten en noviciaten samen 
in Rome, bij de Broeders van Sint-Gabriël, voor een cursus over het tweede deel van de 
nieuwe Ratio.  

Het was een heel rijke en inspirerende vergadering. Elke confrater vertelde over zijn 
ervaring, zodat de hele groep het document meer concreet en nauwkeurig kon bestuderen. 
Tijdens de twee samen doorgebrachte weken werden de onderlinge banden versterkt en 
kregen ze meer plezier in het voortzetten van hun taak in een geest van samenwerking. 

Tijdens de vergadering kwamen we een stuk dichter in gebed bij elkaar door het plotseling 
overlijden van het zusje van onze confrater Prem Kumar van India. We blijven hem en zijn 
hele familie in ons gebed gedenken. 

 

 
Bovenste rij van links: Wim PEETERS (Filipijnen), Rafael S. LEPEN (Indonesië), Luigi GRITTI, Jean-Marie 
Weber COPPÉE (Haiti), Ernest AKHONYA MUKAVANA (Kenya), Stefanus SELI (Indonesië), Marco 
PASINATO (Frankrijk), Santino BREMBILLA, Jaime O. CABREJO (Colombia), Alphonse WALDER (India), 
Avelinus AMPUT (Indonesië), George MADORE. 

Onderste rij van links: Gregorius PASI (Indonesië), Antonius TENSI (Indonesië), Jorge Enrique GONZALEZ, 
Michel SAHAYARAJ (India), Reny J. PUNNAPPANAL (Filipijnen), Yoseph Dwi WATUN, José Angel 
JULCAHUANCA (Peru), Arnold SUHARDI (Italië), Kiki Bruno RANDRIANASOLO (Madagaskar). 
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VVVVVVVVoooooooooooooooorrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeeiiiiiiiiddddddddiiiiiiiinnnnnnnngggggggg        oooooooopppppppp        ddddddddeeeeeeee        eeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuwwwwwwwwiiiiiiiiggggggggeeeeeeee        pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeeessssssssssssssssiiiiiiiieeeeeeee        ((((((((PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP))))))))        

EEEEEEEEeeeeeeeennnnnnnn        bbbbbbbbeeeeeeeeggggggggeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaddddddddiiiiiiiiggggggggdddddddd        mmmmmmmmoooooooommmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt 

“Wat we hebben gezien en gehoord verkondigen we nu ook aan u” (1 Joh 1,3). Dat was 
Johannes’ verklaring nadat hij het leven had ervaren in en met Christus, die hem had 
uitgenodigd ‘te komen kijken’ (Joh 1,39). Daarom vertel ik nu hier mijn ervaring tijdens het 
voorbereidingsprogramma voor de eeuwige geloften (PPP) in Nairobi, Kenya, van augustus tot 
november 2011.  

Met de armen 

Het programma startte op 16 augustus 2011 en gedurende een maand 
maakten we concreet mee hoe de armen leefden in de slums van Nairobi. 
Ik had mijn onderkomen in het “House of Hope”, bestemd voor fyisch en 
mentaal minder validen en gerund door de Broeders van Liefde. Ik ging daar 
wat praten met die armelui, hielp de broeders met het eten geven aan 
sommigen die dat zelf niet konden en hielp anderen ‘s avonds in bed. Ik ging 
ook naar de bedlegerigen en bad voor hen en bleef hen nabij. Ik was diep 
geraakt door hun lijden en vond dat Montforts roep en zending naar de 
armen vandaag meer dan ooit nodig is. Ik deed een actie bij de scholastieken 
voor kleren die ze eigenlijk niet nodig hadden en ik haalde heel wat op, ook enkele schoenen, en 
bracht met een medescholastiek de oogst naar het huis. Ik voelde me echt uitgedaagd en geroerd 
door de liefde en het medeleven die de Broeders van Liefde betoonden aan de behoeftigen 
waarvoor ze de zorg op zich hadden genomen. 

Naar de volheid van Jezus Christus 

Op 9 september arriveerde onze deelgenoot van de Filipijnen, broeder Silverio, in Nairobi en we 
ontvingen hem hartelijk in onze communiteit Hij vertelde ons ook over zijn ervaring in de 
Filipijnen. We begonnen de sessie op 19 september, geleid door pater Mario Belotti. We zaten 
weer in de sfeer van het noviciaat. Het programma zat goed in elkaar en het hoofdthema voor de 
volgende twee maanden was ‘Naar de volheid van Jezus Christus’ (naar Ef. 4,13). Elke week 
was er een bepaald punt dat ons hielp denken en van gedachten wisselen. Voor mij volgden die 
punten een stijgende orde, als een ladder met zeven treden, als volgt: zelfkennis, kennis van de 
wereld, de geloften, priesterlijke spiritualiteit, vorming in montfortaans leven, kennis van Maria 
en ten slotte kennis van Jezus Christus. De gevolgde methode was vooral gericht op persoonlijke 
benadering met suggesties voor reflectie, meditatie en dagboek. Daarna zouden we in de groep 
de resultaten bespreken. Iedereen kreeg daarvoor voldoende tijd. Doordat er veel vertrouwen en 
openheid in de groep bestond, leidde dit tot echt genaderijke gesprekken met elkaar. Ieders 
inbreng was inspirerend, uitdagend en motiverend. Er was heel wat creativiteit in de groep bij de 
gedachtenwisselingen, uiteen-zettingen en gebedsdiensten; dat alles maakte dit programma heel 
boeiend. De goede weergave van de animator hielp me de materie gemakkelijk eigen te maken 
en dank zij de doordringende vragen kon ik heel dicht bij mezelf komen. Door de persoonlijke 
ervaringen met de anderen kon ik voor mijzelf formuleren waar we mee bezig waren. Ik vind dat 
ik veel gewonnen heb bij die oefening en ik voel me meer thuis bij mezelf als religieus.  

Naast de uiteenzettingen, reflecties en groepsgesprekken, deden we ook bedevaarten en picnics 
voor onze geestelijke, mentale en fysieke verjonging. We bezochten een benedictijnenabdij in 
Nanyuki (centraal Kenya) waar we een geïncultureerde bijbelse reflectie kregen. We ontmoetten 
een van de monniken die royaal zijn tijd gaf om diep vanuit zijn hart met ons te spreken. 
Ook bezochten we het heiligdom in Subukia, officieel ‘het dorp van Maria, de Moeder van 
God’; het is het nationale heiligdom van Kenya en wordt tegenwoordig beheerd door de 
fransciscaner conventuelen. Terwijl we het rozenhoedje baden, mediterend over de geheimen 
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van het licht, wandelden we naar een groot kruis op een heuvel. Daarna deden we de kruisweg 
naar de top van een heuvel met een bron en een Lourdesgrot. Daar deden we de toewijding en 
daalden weer af naar het 
klooster voor de mis. Een van de 
priesters vertelde dat ze enorm 
veel werk hadden: dagelijks 
2000 pelgrims voor zes priesters 
die er woonden. Toen ik de 
intense Mariadevotie van de 
mensen zag, voelde ik me sterk 
bemoedigd om Montforts leer 
over de Ware Godsvrucht tot de 
mijne te maken, niet alleen ten 
voordele van mijzelf, maar ook 
om aan anderen deze kostbare 
leer over te brengen die onze 
stichter aan de Kerk heeft 
nagelaten. Een bezoek aan het 
Aberdare National Park voor een picnic was een ontspannend moment. Ook bezochten we de 
kuststad Mombasa. Dit deel zou ten onrechte afgesloten worden als er geen melding zou gemaakt 
worden van de creativiteit van onze metgezel broeder Rey. Hoezo? Omdat hij een heleboel tijd en 
soms slapeloze nachten moest besteden aan de voorbereiding van lekkere maaltijden voor onze 
reizen en de aangepaste verpakking ervan. Met zijn aanleg en creativiteit voor koken hoefden we 
geen restaurants te bezoeken en zorgde hij ervoor dat we goed te eten hadden. 

Omvormende Wijsheid 

De retraite door pater Paul Arnel Lucero van 13 tot 18 november was heel inspirerend. 
Hij baseerde zich op de Liefde van de Eeuwige Wijsheid en hij liet zich inspireren door Pierre 
Humblets boek ‘Het mystieke omvormingsproces in Grignion de Montforts “Liefde van de 
Eeuwige Wijsheid”’. We hebben nagedacht over LEW in een mystiek perspectief en de 
‘Hermitages’ die we in het retraitehuis bewoonden waren ideaal voor deze ervaring. Ze waren 
afgelegen, rustig en zo stil dat ze ons een heel serene sfeer voor gebed bezorgden. 
We beëindigden de retraite en het voorbereidingsprogramma met een eucharistieviering waarin 
we onze toewijding hernieuwden. Aan het einde van het proces vond ik dat het een echte 
mystieke ervaring was, zoals Pierre Humblet zegt in zijn bovenvermelde boek: “Mystieke 
ervaring kan beschreven worden als de onontkoombare menselijke ervaring van het gegrepen 
worden tot in de kern van zijn bestaan door ‘iets’ of ‘iemand’ […] dermate geraakt worden in 
zijn diepste ik dat men erdoor omgevormd wordt en niet kan terugvallen op zijn ‘oude zelf’ 
zonder een blijvend gevoel van verlies en/of ontrouw”. Ik vind dat deze omvorming werkelijk 
plaats heeft gehad in mij! Veel dank aan pater generaal en zijn raad voor de voortdurende steun 
om dit proces in ons tot vruchtbaarheid te brengen. Heel dankbaar ben ik pater Mario Belotti 
voor zijn onvermoeibare inzet om ons door deze merkwaardige ervaring te leiden, en pater Paul 
Lucero voor zijn leiding van de retraite. Oprechte dank ook aan de communiteit van het 
scholastikaat in Nairobi: moge God jullie, door onze Moeder Maria, zegenen en belonen voor je 
gastvrijheid en de beste omgeving om ons proces door te maken. Tegen mijn gezellen Rey, 
Samuel, Francis en Felix zeg ik: jullie motiveerden mij sterk; bij jullie voelde ik me sterk 
wegens jullie vriendelijkheid. Moge God jullie hartewensen vervullen! Met Sint-Paulus zeg ik: 
“Wees verheugd door de hoop, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid 
onophoudelijk” (Rom 12,12). 

Jacob Ombidi Otieno, S.M.M. 
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IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaallllllll         NNNNNNNNoooooooovvvvvvvviiiiiiiicccccccciiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaatttttttt         oooooooopppppppp        ddddddddeeeeeeee        FFFFFFFFiiiiiiii llllllll iiiiiiiippppppppiiiiiiii jjjjjjjjnnnnnnnneeeeeeeennnnnnnn        

Wat uittreksels over ervaringen van onze novicen tijdens het studiejaar 2010-2011. 

 

Anderen nemen zoals ze zijn 

Allereerst wil ik God danken dat ik een prachtige tijd heb mogen meemaken 
in een internationaal noviciaat van het Gezelschap van Maria. Het was een 
intense periode van initiatie waarin ik kon nadenken over mijn roeping en het 
leven in de congregatie kon meemaken. Het was een gunstig milieu dat mij 
hielp in een serieuze kennismaking met de Schriftlezing als bron van 
geestelijk leven. Liturgie, gebed en meditatie, montfortaanse spiritualiteit, 
apostolisch religieus leven, de geschiedenis van het Gezelschap van Maria, 
studie van de Constituties en Statuten: dat maakt alles deel uit van de 

montfortaanse vorming.  

Het was ook een tijd waarin ik geconfronteerd werd met een nieuwe realiteit, bijvoorbeeld 
samenleven met mensen uit verschillende landen, met verschillende culturele achtergronden, 
verschillende persoonlijkheden en gedragswijzen. Men hielp mij mensen te begrijpen en te 
groeien dankzij die rijke ervaring. Ik koester die tijd omdat ze me leerde open van geest te zijn 
en dingen in een ander perspectief te zien en anderen te nemen zoals ze zijn. Van het 
communiteitsleven leerde ik hoe de apostelen de Heilige Geest ontvingen en ondanks hun 
verscheidenheid samen leefden. Het was echt een weldoende ervaring het samenzijn mee te 
maken van mensen van verschillende landen, culturele achtergrond, persoonlijkheid en 
leefwijze.  

Antony Daniel Chilolo, S.M.M. 

 

Verdieping van onze godsrelatie  

De hele noviciaatstijd was voor mij een periode van een groeiende relatie met 
God door Maria. Het was ook een gelegenheid voor mij te groeien in 
montfortaans leven en montfortaanse spiritualiteit. Door dagelijks te zeggen 
“Geheel de uwe ben ik en al het mijne is van u, Jezus, door Maria, uw heilige 
Moeder”, verdiepte mijn relatie met God door Maria. De montfortaanse 
spiritualiteit hielp me in praktijk brengen wat ik geloof. Ze hielp me ook met 
anderen over het evangelie te spreken. Ik was blij en gelukkig met de 
geschriften van Montfort. In verschillende situaties was zijn boodschap een 
hulp voor me. Bijvoorbeeld: de Brief aan de vrienden van het Kruis” bemoedigt mensen om hun 
kruis met geduld en vreugde te dragen; dat hielp me een beter begrip te krijgen van Gods liefde 
voor zijn volk. Daardoor kon ik ook beter begrijpen wat Montfort zegt: “Ik heb gekozen gehuwd 
te zijn met de Wijsheid en het Kruis want daarin vind ik alle aardse en eeuwige schatten” 
(Br 20, aan zijn moeder). Onze communiteit was rijk met haar verschillende culturen en 
verschillende karakters. Elk lid van de communiteit was uniek en speciaal. Elk lid had zijn 
unieke talenten en gaven. 

Peter Alinafe Makina, S.M.M. 
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Geduld en begrip  

Een van de meest rake lessen die ik onthoud van het noviciaat was het proces van zelfkennis en 
van grondige kennismaking met de spiritualiteit en de werken van onze stichter, de H. Louis-
Marie de Montfort. Zijn spiritualiteit is totaal gericht op Jezus Christus, Gods mens geworden 
Wijsheid, die in de wereld kwam door middel van de heilige Maagd Maria, en dat door haar 
Jezus zelf in de wereld moet heersen (WG 1). 

Wat mijn noviciaat boeiend maakte binnen het communiteitsleven was de 
oordeelsvorming bij iedereen over het samenwerken in team en het aspect van 
de culturele verschillen, gezien de communiteit uit verschillende nationaliteiten 
bestond. Die internationaliteit heeft grote invloed op de manier van omgaan 
met elkaar, het onderling delen en respecteren. Het kostte tijd om, met behulp 
van onze vormingsleiders, tot communiteit te komen. Dankzij de waarden van 
geduld en begrip werd het toch een zinvol proces dat mij vooruithielp in mijn 

roeping. Door de gaven en de uniekheid van elk individu werd ik me bewust van de waarde van 
het missionaris zijn en van de internationaliteit van de montfortaanse missionarissen. 

Gener C. Pito, S.M.M. 

 

Ons doel is Jezus Christus  

Tijdens mijn geestelijk jaar (noviciaat) leerde ik echt mijn identiteit opnemen: 
iemand die Jezus Christus volgt door het voorbeeld te volgen van onze stichter 
St. Louis-Marie de Montfort. Dit geestelijk jaar gaf me tevens een diep inzicht 
in mijn persoonlijke spirituele weg naar heiligheid. Tegelijk was het een 
genademoment in mijn leven in die zin dat ik tijd had voor een diepere kijk op 
mijn persoonlijk leven en om te reflecteren over mijn leven als geheel. 
De vorming hielp mij ook mijn relatie met Maria verder te ontwikkelen. 

Tijdens een internationaal noviciaat moet er een inspanning gedaan worden om de uniciteit van 
elk menselijk wezen te begrijpen. Etnocentrisme in religieuze communiteiten dient ontmoedigd 
te worden. Ieders blik moet gericht zijn op ons doel, dat Jezus Christus is. Ons bewustzijn moet 
verwijd worden van een stammen- of nationaal bewustzijn tot een wereldwijd bewustzijn; dan 
kunnen we ook positief leven in een internationale omgeving. Ik dank God voor de gelegenheid 
dit noviciaatsprogramma te kunnen volgen. Alles tijdens mijn geestelijk jaar bracht kracht bij 
aan mijn leven als religieus.  

Pemphe P. Kalanga, S.M.M. 
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"Entité Juridique" (31-12-2011) P. F. S. Total 

Adm. Générale 5 0 0 5 

Afrique Angl. (Dél.Gén.) 13 1 10 24 

Afrique Franc. (Dél.Gén.) 8 1 4 13 

Allemagne (Dél.Gén.) 17 1 0 18 

Belgique (Dél.Gén.) 27 5 0 32 

Canada (V-Pr.) 28 10 0 38 

Colombie (Pr.) 48 1 1 50 

Équateur (Dél.FR) 4 0 0 4 

États-Unis (Pr.) 24 2 1 27 

France (Pr.) 67 19 0 86 

GB/I (V-Pr.) 13 3 0 16 

Haïti (Pr.) 51 0 11 62 

Inde (V-Pr.) 55 0 22 77 

Indonésie (V-Pr.) 34 5 67 106 

Italie (Pr.) 108 6 5 119 

Madagascar (Dél.Gén.) 22 5 9 36 

Malawi (Dél.IT) 14 2 0 16 

Pays-Bas (Pr.) 37 7 0 44 

Pérou-Brésil (Dél.Gén.) 25 2 6 33 

Philippines (Dél.Gén.) 12 1 9 22 

PNG (Comm.Gén.) 9 1 0 10 

Portugal (Dél.Gén.) 13 1 2 16 

  634 73 147 854 
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"Lieu de Travail" (31-12-2011) P. F. S. Total 

Allemagne 24 1 0 25 

Argentine 2 0 0 2 

Bahamas 3 0 0 3 

Belgique 24 4 0 28 

Brésil 12 1 1 14 

Canada 36 10 0 46 

Colombie 48 1 1 50 

Congo (CD) 5 2 0 7 

Croatie 4 0 0 4 

Équateur 6 0 0 6 

Espagne 2 0 0 2 

États-Unis 29 2 0 31 

France 62 19 0 81 

GB/I 14 3 0 17 

Haïti 37 0 11 48 

Inde 44 0 22 66 

Indonésie 28 5 67 100 

Italie 97 6 0 103 

Kenya 2 0 16 18 

Madagascar 19 4 9 32 

Malawi 22 4 4 30 

Nicaragua 4 0 0 4 

Ouganda 1 0 0 1 

Papouasie 9 1 0 10 

Pays-Bas 34 5 0 39 

Pérou 22 2 6 30 

Philippines 15 1 3 19 

Portugal 10 1 0 11 

Rome 14 1 7 22 

St-Martin 3 0 0 3 

Zambie 2 0 0 2 

  634 73 147 854 
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"Nationalité"  (31-12-2011) P. F. S. Total 

Allemagne 16 1 0 17 

Angleterre 11 1 0 12 

Angola 0 0 2 2 

Belgique 17 3 0 20 

Brésil 2 0 3 5 

Canada 31 10 0 41 

Colombie 48 1 1 50 

Congo (CD) 7 1 4 12 

Croatie 4 0 4 8 

Ecosse 3 0 0 3 

Équateur 1 0 0 1 

Espagne 4 0 0 4 

États-Unis 22 2 0 24 

France 69 19 0 88 

Haïti 50 0 11 61 

Inde 58 0 22 80 

Indonésie 39 5 67 111 

Irlande (IE/NIR) 1 1 0 2 

Italie 134 9 1 144 

Kenya 1 0 2 3 

Madagascar 17 6 9 32 

Malawi 7 1 5 13 

Nicaragua 2 0 1 3 

Ouganda 1 0 2 3 

Pays de Galles 0 1 0 1 

Pays-Bas 50 9 0 59 

Pérou 13 1 3 17 

Philippines 12 1 9 22 

Portugal 12 1 0 13 

Suisse 1 0 0 1 

Zambie 1 0 1 2 

  634 73 147 854 
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