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Ze kijken naar mij 
 

 
 
De afdruk hierboven laat het schilderij zien dat John van Oss 
persoonlijk heeft gekregen van de Limburgse kunstenaar 
Sjef Hutschemakers. Sjef is als derde kind in een boerengezin 
van 8 kinderen op 21 mei 1931 in Banholt geboren. Hij is over-
leden op 4 mei 2017 in St. Geertruid. Sjef is een leerling van 
Jaap Min. 
 
Het schilderij, dat dit jaar onze kerstkaart siert, brengt de 
vlucht van Maria, Jozef en het kind Jezus in beeld. Opvallend 
hoe ik door hen word aangekeken. Ja, Jozef, Maria en kind 
en ook de ezel kijken naar mij. 
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Jozef kijkt afwachtend, zijn hand laat dat ook zien of is het 
eerder beschermend naar moeder en kind? 
Maria kijkt angstig, onrustig. Ziet ze al dat kruis - links in de 
hoek? Of is het eerder vragend? Vragend naar mij om met 
mijn hand haar kind ook beschermend vast te houden? 
Het kind kijkt me recht in de ogen alsof het weten wil wie ik 
ben, wat ik ben en hoe ik ben en of het op mij mag rekenen. 
Het kijken van het kind intrigeert me nog het meest. 
 
Wat maakt het in mij wakker? Het versterkt mijn hunkering 
naar het beste, het mooiste dat in mensen aanwezig is en 
dat naar buiten mag komen. Zijn zoals door God bedoeld. 
Dat is heimwee en verlangen tegelijk, naar oorspronkelijk-
heid. Het zijn kinderen die dit in mij wakker houden! Komt 
daarom God tot ons in een kind? Het voert mij terug naar 
mijn eigen oorsprong. Een kind als het meest oorspronke-
lijke beeld van God! Vertederend. Zo liefkozend en bescher-
mend een moeder met haar kind omgaat, vol verwondering 
over het mysterie van dit kind, zo moeten wij met God 
omgaan. Voorzichtig en verwonderd kun je God op het 
spoor komen. God kun je slechts ontmoeten wanneer je je 
hart voor Hem opent. 
 
Dat jij en ik God mogen ontmoeten in het Kind van 
Bethlehem 
 
Van harte wens ik je een Zalig Kerstfeest. 
 

Peter Denneman smm 
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Communiteit Schimmert 

John van Oss, nieuwe overste 
 
Met het overlijden van Gir Op ’t Veld op 5 november jl. kwam 
een einde aan een lang en goed oversteschap van de com-
muniteit Schimmert. Na consultatie van de communiteit 
werd John van Oss als opvolgend overste gekozen. Deze 
benoeming ging in op 1 december 2021, met alle rechten en 
plichten die daaraan verbonden zijn. De duur van de benoe-
ming loopt gelijk aan de duur van het mandaat van het 
huidig Provinciaal Bestuur. De officiële installatie van John 
heeft op 8 december 2021 plaatsgevonden. 
 

Monique Heijman 
 

 

Uit de Provinciale Raad 
➢   van 5 oktober 2021    

 
Opening en bezinning door Peter Denneman 
Peter Denneman opent de vergadering, heet iedereen welkom 
en deelt mee dat extern deskundige, Roemer Boogaard, dit 
keer niet aanwezig zal zijn. Voorafgaand aan de vergadering is 
de agenda door Peter en Roemer besproken. Na de vergade-
ring zal er wederom contact zijn om een en ander kort te 
sluiten.  
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Als bezinning leest Peter een gedeelte voor uit zijn preek van 
zondag 10 oktober 2021 naar aanleiding van de Evangelie-lezing: 
‘De rijke jongeling’. 
 
Provincialaat 
Commissie Spiritualiteit 
Wiel Logister heeft 3 cantieken van Montfort vertaald en wil 
deze graag met de overige leden van de Commissie Spiritua-
liteit bespreken. Een vergadering wordt geagendeerd op 
dinsdag 9 november 2021 om 14:30 uur in Vroenhof. 
 
kerkhof Oirschot (aandeel montfortanen) 
Op 23 september 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met 
de directie van Groot Bijstervelt over het kloosterkerkhof.  
De directie wil het liefst het kerkhof, zoals het nu is, in stand 
houden. De graven en de kruisen blijven. De montfortanen 
zullen zorgdragen voor het rechtzetten van de kruisen en voor 
vervanging van de naamplaatjes met daarop naam, 
geboortedatum en sterfdatum. 
 
emeritaat John van Oss 
Het bisdom Roermond heeft John van Oss bij brief d.d.  
20 september 2021 eervol ontslag verleend als pastoor van 
Schimmert en Genhout. 
 
Requiemvieringen  
Op zaterdag 6 november 2021 om 11:00 uur zullen in de 
Montfortkapel in Oirschot en in Schimmert de Requiem-
vieringen gehouden worden, met aansluitend een koffietafel in 
respectievelijk ‘Brasserie Montfort’ en ‘het Weverke’. 
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zegenen uitbreiding SMM-Memorial 
Door het monument zijn de namen 
van alle confraters, die niet in 
Schimmert begraven zijn,  verzameld op de 
menhirs. Voorafgaand aan de zegening zullen de 
namen worden voorgelezen en bloemstukken 
worden neergelegd. 
 
Financiële Zaken 
nieuwe overeenkomst met België 
Ter voorbereiding van de vergadering van de Financiële 
Commissie is op 28 september 2021 een mail verzonden aan Jos 
Van den Bergh, met het verzoek een onderbouwing te 
verstrekken van de kosten die nu (wonende in Kessel-Lo in 
plaats van Leuven) gemaakt worden. 
 
nieuwe verwarmingsketel in Vroenhof 
Op maandag 4 oktober 2021 zijn de werkzaamheden gestart 
voor de installatie van een nieuwe verwarmingsketel in 
Vroenhof. 
 
groot onderhoud tuin Vroenhof 
Er is groot onderhoud aan de tuin gepleegd. Vanaf de grot tot 
aan de buren zal een groot hek geplaatst worden om de wilde 
zwijnen en bevers te weren die de grasvelden en de bomen 
vernielen. 
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Voortzetting pastoraat Schimmert en Genhout 
Peter zegt blij te zijn met het verloop van de vergadering met 
de beide kerkbesturen op 4 oktober 2021. Peter, Stefan en 
Charles zullen eerst samen bespreken hoe zij denken een en 
ander te kunnen invullen. Daarna zal op 2 november met de 
kerkbesturen vergaderd worden. 
 
Montfortaans Project 
welke stappen zijn er gezet? 
Er wordt geprobeerd met degenen die het vormsel hebben 
gekregen een groep te formeren. Het is aftasten hoe de 
bijeenkomst zal verlopen en pas nadien zal verder worden 
bekeken wat er qua ruimte en hulpmiddelen moet gebeuren. 
 
BEMIN (Beraad Missionarissen in Nederland) 
verslag van de vergadering d.d. 3 september 2021 
Peter vond het fijn dat Charles dit keer bij de vergadering 
aanwezig was. De volgende keer dient, behalve over de 
inburgeringscursus, ook gesproken te worden met degenen die 
vanuit het buitenland komen en al enkele jaren in Nederland 
verblijven. Het is belangrijk te horen wat zij vinden en hoe ze 
met de uitdagingen omgaan die zij zoal ervaren. Het NIM kan 
gesignaleerde problematieken onderzoeken om te bezien hoe 
je daarmee om zou kunnen gaan. Aan het NIM geven wij jaar-
lijks nog steeds circa € 7.000,- subsidie. Als NIM een hele andere 
koers gaat varen, is het beter deze subsidie op te heffen. 
 
NIM (Nijmeegs Instituut Missionarissen) 
mondeling verslag van de vergadering d.d. 10 september 2021 
Er is door Huub van Welzen, Avin Kunekkadan, Frans Wijsen en 
Peter Denneman een gesprek aangevraagd met het bestuur 
van het NIM.  
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Namens het NIM waren aanwezig Eduard 
Kimman (voorzitter) en Eric Corsius 
(secretaris). Eduard Kimman had vooraf een 
notitie toegestuurd waarin Afrika, Indonesië 

en Azië niet meer genoemd werden, wel de Arabische wereld.  
Peter geeft aan dat BEMIN hier niet achter staat. Er is een groot 
aantal buitenlandse missionarissen in Nederland, verdeeld over 
verschillende congregaties, die het fijn vinden als bepaalde 
zaken onderzocht zouden worden en ze op die manier support 
krijgen. Wat gaat goed en wat kan beter? Juist voor dit soort 
onderzoeken is het NIM in het leven geroepen. 
 
Draaiboek ‘Internationalisering’ 
mondeling verslag besprekingen d.d. 16 en 29 september 2021 
De KNR werkt nog aan de voltooiing van het draaiboek 
‘Internationalisering’. Het gaat o.a. over de te treffen 
voorbereidingen (ook op juridisch vlak) als missionarissen 
vanuit het buitenland naar Nederland komen. Wat is de beste 
manier om de missionarissen kerkelijk in te burgeren; in hun 
thuisland of in Nederland? Welke begeleiding zouden ze willen 
hebben? Wat doe je als iemand helemaal niet kan aarden in 
Nederland? 
 
Rondvraag 
Charles vertelt dat het Montfortaans Project te maken heeft 
met het geloof. Maar hij denkt ook aan sociale behoeften van 
vluchtelingen en mensen die moeite hebben de Nederlandse 
taal te leren en deze te oefenen. Ze beschikken vaak niet over 
financiële middelen en toegang tot de juiste instanties. Kunnen 
de montfortanen op de een of andere manier helpen ruimte te 
creëren om de Nederlandse taal te leren, wellicht een bestaan-
de Stichting ondersteunen of zelfstandig iets opzetten? 
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Montfort gaf juist aandacht aan de armen. Wat kunnen de 
montfortanen in Nederland voor de armen betekenen; kunnen 
wij als congregatie iets voor vluchtelingen betekenen? Niet 
alleen praten, maar daadwerkelijk helpen. Peter stelt voor dat 
Charles contact opneemt met de gemeente die destijds het 
traject van de participatieverklaring op zich heeft genomen, om 
meer informatie hierover te verkrijgen. Het bestuur zegt niet bij 
voorbaat nee tegen het initiatief. 
 

➢   van 2 november 2021    
 

Opening door Peter Denneman en 
bezinning door Jan Lathouwers 
Peter Denneman opent de vergadering en 
heet iedereen welkom, waarna hij Jan 
Lathouwers het woord geeft. In verband 
met Allerzielen leest Jan een tekst over 
de droom van Jesaja; een hemels visioen 
van vrede en troost. 

 
Provincialaat 
reactie Generalaat op verzoek statuswijziging naar vice-provincie 
Luiz Stefani heeft laten weten dat het verzoek van de 
Nederlandse Provincie voor een statuswijziging naar vice-
provincie in de november-vergadering besproken zal worden. 
Daarna zullen alle oversten wereldwijd (conform de statuten) 
gevraagd worden of zij het eens zijn met de genomen 
beslissing. 
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vervolg aanvraag missionarissen uit Indonesië 
Naar aanleiding van het besluit van het Provinciaal Kapittel is 
een brief verzonden aan Marco Pasinato, met daarin het 
verzoek nog 1 of 2 confraters uit Indonesië te laten overkomen 
naar Nederland, althans te polsen of daarvoor interesse is. 
Marco heeft hieromtrent overleg gehad met Anton Tensi, de 
provinciaal overste van Indonesië. Laatstgenoemde liet weten 
dat op het einde van 2022 frater Aran eventueel bereid zou zijn 
naar Nederland te komen. Het bestuur wil graag nu al met 
frater Aran in contact komen, zodat hij een indruk kan krijgen 
van hoe het hier in Nederland allemaal gaat. Vooral het contact 
met Stefan Musanai en Charles Leta en kennis van de context 
van de geloofssituatie in Nederland, zal belangrijk zijn. Peter zal 
Marco positief berichten en aangeven dat het frater Aran vrij 
staat contact op te nemen met het bestuur van de Nederlandse 
Provincie en/of met Stefan en Charles. Op die manier kan hij 
antwoorden vergaren op vragen die ongetwijfeld bij hem zullen 
leven. 
 
brief van kerkbesturen Schimmert, Genhout en Hulsberg aan 
Bisdom Roermond 
Recentelijk heeft een gesprek plaatsgevonden met de 
kerkbesturen. Met name over de onderlinge taakverdeling nu 
John van Oss afscheid heeft genomen als pastoor. Besloten 
was dat Peter, Stefan en Charles eerst samen bespreken hoe zij 
deze taakverdeling zien. De notulen van dat overleg zijn 
gedeeld met de kerkbesturen. De kerkbesturen van Schimmert 
en Genhout willen, samen met Hulsberg, voorlopig een 
federatie vormen met de bedoeling in 2025 samen te gaan met 
nóg drie andere parochies. Uiteindelijk zal een federatie van  
6 geloofsgemeenschappen gevormd worden. Pastoor Dölle is 
nu administrator van Schimmert en Genhout.  
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Stefan en Charles zullen niet werkzaam zijn in de uiteindelijke 
federatie van 6 parochies met één bestuur, ze zullen slechts 
uithelpen bij ziekte, vakantie e.d. De montfortanen gaan 
vooralsnog mee in wat de kerkbesturen willen. Er moet wel 
gewaakt worden over het welzijn van Stefan en Charles. 
 
mondeling verslag Jan Lathouwers van de Missio bijeenkomst in 
Utrecht op 6 oktober 2021 
Jan vertelde over de vergadering die geopend werd door 
Vincent Goulmy, de nieuwe directeur van Missio en vicaris 
missiezaken van het bisdom Roermond. Namens de 
bisschoppenconferentie bedankte Mgr. Van den Hout oud-
directeur Eduard Kimman s.j. Missio heeft twee taken: het 
bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke 
gelovigen in Nederland en het financieel ondersteunen van 
parochies en bisdommen in de derde wereld.  
 
Financiële Zaken 
einde financiële overeenkomst met België + reactie daarop van 
het Generalaat 
Naar aanleiding van de brief inzake de financiële overeenkomst, 
die Peter Denneman conform de besluiten van het Provinciaal 
Kapittel, aan de Belgische Delegatie heeft verzonden, kwam 
het antwoord van Jos Van den Bergh dat per direct de bijdrage 
van de Nederlandse Provincie niet meer nodig zal zijn. Dit 
bericht heeft het Provinciaal Bestuur gedeeld met het Generaal 
Bestuur in Rome, omdat zij een aandeel hadden in de 
totstandkoming van de oorspronkelijke financiële 
overeenkomst met België als Generale Delegatie. 
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Begroting 2022 
Er is extrapolatie (het uitbreiden van een reeks getallen met 
punten die buiten die reeks liggen) toegepast op de realisatie 
2020 en de begroting 2021. Het voorzichtigheidsbeginsel zit 
hem in de opbrengsten uit de beleggingen. De begroting is licht 
negatief, omdat de salariskosten iets gestegen zijn. Johan 
Steuten staat niet op de loonlijst, er wordt gefactureerd door 
de Afd. A&I van Zusters Onder de Bogen 
De overige posten in de begroting 2022 zijn naar verwachting. 
De onderhoudskosten zijn hoger, maar daartegenover staat dat 
de energiekosten door de nieuwe verwarmingsketel lager zijn. 
Welke plannen zijn er nog en welke uitgaven zou je in de 
toekomst nog willen doen. Het laten opstellen van zo’n 
onderhoudsplan is duur, maar de instandhouding van 
gebouwen kost beduidend minder geld als je dit planmatig 
uitvoert en niet wacht totdat het je opeens overkomt. 
Daarnaast zullen er onder andere nog kosten gemaakt gaan 
worden met betrekking tot een nieuwe verwarmingsketel in 
Schimmert, het kerkhof in Oirschot, kosten in verband met het 
naar Nederland laten komen van frater Aran uit Indonesië en 
alles wat daarbij komt kijken. 
 
Het bestuur geeft aan dat een tabel prognose 2021 ontbreekt in 
de begroting 2022. De overige punten die nu niet volledig 
uitgewerkt zijn door Johan, zullen worden aangepast na het 
bespreken van de begroting 2022 in de vergadering van de 
Financiële Commissie en de BPR. 
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Voortzetting pastoraat Schimmert en Genhout 
Door het wegvallen van John van Oss als pastoor, voelen 
Stefan en Charles zich vrijer  in het nemen van beslissingen 
aangaande de beide parochies. 
 
Montfortaans Project 
Charles vertelt dat hij en Stefan een bijeenkomst hebben gehad 
met een groepje van drie tieners in de leeftijd van 12, 13 en 14 
jaar uit het voormalig vormselgroepje. Het was een eerste 
kennismakingsbijeenkomst. Als er meer tieners bij komen, zou 
dat goed zijn. Als dat niet lukt, willen ze toch graag verder gaan 
met het organiseren van bijeenkomsten. Hoe nu verder? In 
eerste instantie is geprobeerd een sfeer te creëren, passend bij 
de leeftijd. Eerst een goede band opbouwen met elkaar, zodat 
de tieners zich op hun gemak voelen en vrij om geloofszaken te 
bespreken. Inhoudelijk moet dit zich nog uitkristalliseren; niet 
gestructureerd te werk gaan, maar flexibel zijn. Samen met 
pastoor Dölle van Hulsberg wordt bekeken of met het groepje 
jongeren deelgenomen kan worden aan de 
Wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon (Portugal). Dit kan 
een mogelijkheid zijn te laten zien c.q. mee te maken hoe 
jongeren wereldwijd het geloof beleven. 
 
KNR 
agenda van de komende KNR AV-vergadering d.d. 4 november 
2021 
Het bestuur van KNR bestaat uit gekozen provinciaals, zowel 
vrouwelijk als mannelijk, die twee keer per jaar bijeen komen. 
Er zal worden gestart met het bespreken van diverse 
actualiteiten, het KNR-beleidsplan 2021-2025, het KNR-jaarplan 
2022, de samenstelling van een nieuw bestuur (genomineerde 
mensen mogen zich presenteren) en de KNR-begroting 2022.  



214 
 

Er wordt afscheid genomen van zr. Mary Ringnalda van de 
vrouwelijke tak van de Missionarissen van het Heilig Hart en 
van stafmedewerker Pierre Humblet. Daarna zal de winnaar van 
de jaarlijkse KNR-waarderingsprijs bekend worden gemaakt. 
 
Sluiting 
De volgende vergadering zal gehouden worden op dinsdag  
7 december 2021. Peter bedankt iedereen voor zijn inbreng en 
sluit de vergadering. 
 

 

Nieuws uit de provincie 
 
Het uitstapje naar Groot Bijstervelt in Oirschot op 30 september 
2021 is iedereen goed bevallen. De montfortanen zullen in de 
toekomst vaker een gezamenlijk uitstapje organiseren, waarbij 
de medewerkenden af en toe uitgenodigd zullen worden. 
 
Charles Leta geeft aan dat het voor hem en Stephan, met het 
afscheid van John van Oss in de parochies Schimmert en 
Genhout, een stuk drukker is geworden. 
 
Jan Bos komt terug op zijn besluit zijn lichaam aan de weten-
schap te doneren na zijn dood. 
 
Pierre Robertz is de confrater die het bestuur het langst niet 
gezien heeft. Binnenkort gaat Jan op bezoek, want Pierre zelf 
wil/kan nog niet reizen in verband met Covid-19 en milde 
gezondheidsklachten. 
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Pee de Waard krijgt een montfortaan als opvolger. Pee zoekt nu 
in Antibaia naar een andere woning, aangezien hij waarschijnlijk 
in Brazilië zal blijven wonen. 
 
Herman Jansen vertelde vorige week dat de verwarming in de 
pastorie eindelijk gerepareerd is (kapot sinds de watersnood in 
juli) en dat dit voelt als een weldaad.. 
 
 

 
 

Uit de wereldwijde congregatie 
 
Nieuw bestuur voor de Generale Delegatie van België 
 

 
Jos Van den Bergh smm 

 
Op 12 november 2021 heeft Luiz Augusto Stefani smm, 
generaal-overste, met instemming van zijn raad, Jos Van den 
Bergh smm benoemd tot overste van de Generale Delegatie 
van België. 
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De raadsleden zijn: 
 

        
Ghislain Kasereka smm    en            Nepolean Raj smm 
 
Het mandaat van het nieuwe bestuur ging in op 6 december 
2021. 
 
Azië en Oceanië 
 
Het Continentaal Jaar voor Afrika 
en Madagaskar is nog niet 
voorbij. Tijdens bezoeken aan de 
landen van dit continent zijn de 
leden van de Generale Raad 
getuige geweest van het 
enthousiasme voor het missionaire leven. Met de warmte 
van dit Continentaal Jaar van Afrika en Madagaskar in het 
achterhoofd, zal nu de gehele Congregatie gevraagd worden 
haar aandacht te richten op de montfortaanse entiteiten die 
in Azië en Oceanië bestaan.  
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Op deze twee reusachtige continenten telt het Gezelschap 
van Maria vier entiteiten: India, Indonesië, PNG en de 
Filippijnen. 
 
"Opstaan en Schitteren, Montfort in Azië-Oceanië", dat het 
thema van dit Continentaal Jaar is geworden, is geen "groot 
verhaal" dat opschepperig van aard is. De basis voor dit 
"Opstaan en Schitteren" is "zelfidentiteit" die trouw zal 
worden nageleefd door de missionarissen in deze regio. En 
dat licht zal niet wijd en oneindig uitstralen door alle hoeken 
van deze twee reusachtige continenten te bereiken, maar 
plaatselijk, op plaatsen die binnen het bereik van de missio-
narissen liggen. 
 
Zo is "Opstaan en Schitteren, Montfort in Azië-Oceanië" een 
bemoedigende kreet, die erop aandringt dat een montfort-
aanse aanwezigheid in deze twee continenten profetisch 
van betekenis zal zijn. Wij zullen dit alles beleven in de geest 
van synodaliteit. Saamhorigheid, gemeenschap, participatie 
en samenwerking, zijn enkele van de sleutelwoorden. 
Hopelijk kan dit worden toegepast bij de voorbereiding en 
uitvoering van dit Continentaal Jaar van Azië en Oceanië.  
De woorden van bemoediging in de uitwerking van de 
synode dienen ook voor ons: "Door samen te wandelen en 
samen na te denken over de afgelegde weg, zal de Kerk uit 
haar ervaringen kunnen leren wat de processen zijn die haar 
kunnen helpen om de gemeenschap te beleven, om deel te 
nemen en zich open te stellen voor de zending". 
 

Fr. Luiz Augusto STEFANI, smm 
Generaal Overste 
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Wijzigingen 

                         
Het nieuwe e-mailadres van Jan Bos is:  
j.bos@montfortanen.nl. 
 
 
Post voor Antoon van Noije kan voortaan 
verzonden worden naar: 
 
Associação sítio Agar, a.v.n. 
Antonio van Noije 
Rua Corumbataí 50 
07794-040 
Polvilho, Cajamar (SP) 
Brasil 

 
 

 
 

 

Onze overledenen 
 

Rustig en vredig overlijdt op vrijdag 5 november 2021 in de 
avond Gir Op ’t Veld smm, overste van de communiteit 
Schimmert. Hij werd 98 jaar en was 78 jaar montfortaan. 

mailto:j.bos@montfortanen.nl
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BIJ DE UITVAART van GIR OP ’T VELD 
11 november 2021 
 
lezingen: delen uit Cantiek 15 ‘De vreugde van 
                           het gebed’ Johannes 15, 1-17 
 

 
OVERWEGING 
‘Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken..’ Daarmee drukt Jezus zijn 
leerlingen op het hart: zorg ervoor dat je met Mij verbonden 
blijft. Wat betekent dat? Drie dingen zegt het evangelie. Ten 
eerste dat we zijn woorden ter harte moeten nemen, echt in 
ons opnemen en ons leven voortdurend toetsen aan zijn 
woorden. Een tweede weg om met Hem verbonden te blijven is 
het gebed. Jezus zelf is ons hierin voorgegaan. Geregeld lezen 
we over Jezus dat Hij zich in de eenzaamheid terugtrekt om te 
bidden tot de Vader. Zo komt Hij biddenderwijs met zichzelf in 
het reine. Een derde wijze waaruit onze verbondenheid met 
Hem kan blijken, is dat we vrucht dragen. We moeten niet 
liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden. 
 
Zover ik Gir heb mogen leren kennen, en ik ken hem vanaf 1960, 
heeft hij de woorden van het evangelie van zojuist in zijn leven 
waar gemaakt. Voor tien uur moest ik dan ook niet bij hem op 
bezoek komen. De tijd van het ontbijt tot aan de dagelijkse 
eucharistieviering om 10.00 was voor gebed en meditatie. Het 
dagelijkse rozenkransgebed, het liefst gezamenlijk gebeden, is 
voor hem ook een vast meditatiemoment. Het is zijn vaste 
overtuiging geweest dat hij zonder zijn gebedsleven niet zou 
hebben kunnen doen, wat hij gedaan heeft. ‘Wie in Mij blijft, 
zoals ik in hem, die draagt veel vrucht.’. 
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Veel vrucht heeft onze dierbare gedragen. Als prefect, leraar. 
Menigeen onder ons kan getuigen van zijn kunde, mildheid, 
rechtvaardigheid. Zelf noemt hij de jaren van het prefect-zijn 
‘tropenjaren’ maar daar hebben wij dan toch niet onder 
geleden. Een oud-leerling in zijn condoleance mailt mij: ‘Ik 
geloof graag dat zijn jaren als prefect tropenjaren zijn geweest: 
iedere dag opnieuw de klok rond bij de jongens zijn, jongens die 
te vroeg van huis gingen, hun vader en moeder misten, in de 
puberteit kwamen richting adolescentie. Hij combineerde de 
rollen van vader en moeder tegelijk, en moest de orde erin 
houden van heel dat zooitje ongeregeld.’ 
Zelf zegt Gir in een kranteninterview: ‘Ik heb er altijd op 
toegezien dat de jongens hun studie goed zouden verzorgen. 
Omdat je zonder studie nu eenmaal nergens komt. Maar ik had 
er begrip voor als ze niet al te fanatiek met het geloof bezig 
waren. Ik dacht daar, in die tijd al, ruimer over dan andere 
paters. Ik koos voor een stukske meer openheid.’ 
 
De jaren in het pastoraat waren bepaald géén tropenjaren! 
De benoeming in 1973 tot pastoor doet hem geweldig goed. 
Vele jaren heeft hij pastor mogen zijn, hier in Schimmert en in 
Genhout. Pastoraat is voor hem: de mensen nabij zijn, met hen 
meeleven, beschikbaar zijn. Niet dat hoogdravende, gewoon 
herder zijn, herder die de geur van zijn schapen kent en 
overneemt. Dat soort herderschap blijkt ook uit de brief die hij 
naar het bisdomblad schrijft. Dit n.a.v het niet opnemen van 
liederen van Huub Oosterhuis in het liedboek van het bisdom. 
Gir schrijft: ‘Ik heb niets tegen officieel erkende teksten zolang 
ze begrijpelijk en daarom verkondigend zijn, en ze inspelen op 
de situatie waarin ze te berde gebracht worden, maar ’t gaat 
me te ver om liederen van Oosterhuis te schikken onder 
kerkpolitieke gekleurdheid.  
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’t Zijn juist pastorale motieven die je er toe aanzetten om 
creatief met liturgie en rituelen om te gaan. Als een collega 
tegen me zegt: “Voor een begrafenis draai ik geen hand om” 
om daarmee aan te duiden dat de liturgie kant en klaar is en dus 
een persoonlijke noot niet ter zake doet, dan beklaag ik de 
mensen die van de kerk invoelen verwachten in hun situatie. 
Wie ’t leven niet ter sprake brengt, verliest ook nog de mensen 
die levend water en brood verlangen.’ 
In het al eerder aangehaalde kranteninterview ventileert Gir de 
waarschuwing: ‘Een kerk, een Limburgse kerk zonder humor, 
zonder lach en zonder relativering, dat kan niet. Daarmee 
dreigen wij het geloof in onze provincie kwijt te raken. Zou het 
niet ontzettend jammer zijn, als die mooie moppen over 
pastoors zouden verdwijnen. We moeten oppassen dat we 
geen calvinisten worden. Zo’n zwarte kousen-gemeenschap, 
dat slaat hier in ieder geval niet aan.’ 
 
Als Gir in 1997 ophoudt met het pastoraat, is hij nog wel steeds 
overste van de communiteit Schimmert. Dat is hij al vanaf 1965. 
Hij maakt als overste de sluiting van St Marie mee en het 
betrekken van het klooster achter de kerk. Dat Gir al zo lang 
overste is, heeft te maken met het feit dat hij een mens is met 
een natuurlijk gezag. Zijn hartelijkheid, gastvrijheid, betrokken-
heid op confraters sieren hem. Ook zijn geduld en vaderlijkheid, 
in het bijzonder naar de jongere confraters. 
 
Ja, wij als Nederlandse Provincie, wereldwijde congregatie, zijn 
Gir intens dankbaar voor wat hij voor ons heeft gedaan en 
heeft betekend. Van hem moeten wij vandaag afscheid nemen. 
We zagen dit aankomen, maar dan nog.  
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Het is onomkeerbaar, zo leeg, zo kil zonder zijn welgemeende 
broederlijkheid, zijn wijze raad, zijn oprechte belangstelling, zijn 
tevreden blik,  zijn bevestigende handdruk. 
 
Gir, broer, zwager, oom, pastoor, confrater:  met diep respect 
voor wie je was en wat je hebt gedaan bedanken wij jou. Als 
rank, die veel vrucht heeft voortgebracht, ben je nu voor 
eeuwig verbonden met de wijnstok, vertoevend bij God, de 
wijnbouwer.. 
A Dieu. 
 

Peter Denneman smm 

 
In Romsey (Engeland) overlijdt op 20 november 2021, op  
81-jarige leeftijd Robert Douglas smm. Hij was 62 jaar mont-
fortaan. 
 
Héctor Gerardo Parrado Guévara smm overlijdt op 22 november 
2021 in Bogotá (Colombia). Hij is 86 jaar geworden en was  
67 jaar montfortaan. 
 
Op 30 november 2021 overlijdt in Manila (Filippijnen) op  
61-jarige leeftijd Ariel Enrico Aquino smm. Hij was 33 jaar 
montfortaan. 
 
Anneke Goessen, nicht van Math Vroemen smm, overlijdt op  
27 november 2021. Zij is 91 jaar geworden. 
 
Op 28 november 2021 overlijdt in Haarlem op 85-jarige leeftijd 
Hendrika Maria Luttikhuizen-Schoen, zus van Piet Schoen smm. 
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God gezien 
 

God gezien – in handen 
die steunen en strelen, 
vast houden en leiden; 
niet slaan, niet breken. 

 
God gezien – in woorden 

die wijden en bidden, 
die aanklagen en vergeven; 
niet kwetsen, niet kraken. 

 
God gezien – in een mens. 

Zegen deze dagen. 
 

God gezien – in klank en kleur, 
in groei en bloei; 

in opgaan en neergaan. 
 

God gezien – in het leven, 
in eerbied vragen, 

verwonderd toezien; 
vingers thuis. 
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God gezien – in een mens. 
Zegen deze dagen. 

 
God gezien – in de stilte 

onder ons druk doen 
dag aan dag. 

 
God gezien – in de vaste grond 

onder ons haasten 
van hot naar haar. 

 
God gezien – in de diepte 

van ons bestaan. 
Zegen deze dagen. 

 
Peer Verhoeven 
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Naar een synodale kerk 
 
In de vorige Pro Nostris (blz. 186) heb je al het een ander 
gelezen over de ‘synodale reis’ die paus Franciscus op  
10 oktober van start heef laten gaan. Hij nodigt heel uitdruk-
kelijk alle gelovigen uit om mee te doen. Het gezamenlijk op 
weg zijn, als leerlingen van Jezus en Hem volgend, is een 
wezenskenmerk van de Kerk, aldus de paus. Hij ziet de 
synode als een proces dat kansen biedt om een opener, 
luisterende en meer nabije Kerk te worden. 
 
In een Vademecum staan tien kernthema’s met vragen die 
uitnodigen tot gesprek. 
 

1. TOCHTGENOTEN: Wie zijn in onze lokale Kerk 
degenen die ‘samen op weg gaan’? Hoe worden we 
geroepen om te groeien als metgezellen? Welke 
groepen of individuen worden gemarginaliseerd? 

2. LUISTEREN: Luisteren vereist een open geest en hart, 
zonder vooroordelen. Hoe spreekt God tot ons door 
stemmen die wij soms negeren? Wat faciliteert of 
verhindert ons luisteren? 

3. DUIDELIJK ZIJN: Wat vergemakkelijkt of hindert ons 
om met moed, vrijmoedigheid en 
verantwoordelijkheid in onze lokale Kerk en in de 
maatschappij te spreken? 

4. VIEREN: Inspireren en leiden het gebed en de 
liturgische vieringen daadwerkelijk ons gemeen-
schappelijk leven en de zending van onze 
gemeenschap? 
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5. ZENDING: Hoe wordt iedere gedoopte geroepen te 
participeren aan de zending van de Kerk. Welke 
gebieden van de zending verwaarlozen wij? 

6. DIALOOG: Welke ervaringen van dialoog en samen-
werking hebben wij met gelovigen van andere 
religies en met hen die tot geen enkele religie 
behoren? 

7. OECUMENE: Welke relatie heeft onze kerkelijke 
gemeenschap met leden van andere christelijke 
tradities en denominaties? Wat delen wij en hoe gaan 
wij samen op weg? 

8. GEZAG EN PARTICIPATIE: Hoe wordt gezag of leiding 
binnen onze lokale Kerk uitgeoefend? Hoe wordt 
medeverantwoordelijkheid in praktijk gebracht? 

9. ONDERSCHEIDEN EN BESLISSEN: Hoe kunnen wij 
groeien in de gemeenschappelijke onderscheiding? 

10. VORMING IN SYNODALITEIT: Hoe kan onze kerkelijke 
gemeenschap mensen vormen die meer in staat zijn 
‘samen de weg te gaan’ door naar elkaar te luisteren, 
te participeren aan de zending en zich voor een 
dialoog in te zetten? 

 
Al eind juni heeft de Congregatie voor de Instituten van het 
Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven 
(CICLSAL) alle conferenties van religieuze oversten expliciet 
uitgenodigd om ook een inhoudelijke bijdrage te leveren aan 
het synodale proces. De KNR geeft graag gehoor aan deze 
uitnodiging. Binnen de KNR is al gesproken over hoe de KNR 
kan toewerken naar een document dat verwoordt hoe 
religieuzen in Nederland synodaliteit beleven, in praktijk 
brengen en welke verwachtingen en wensen er leven. 
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Het volgende gaat in dit kader plaatsvinden. 
Op 10 januari zal Mirjam Wijlens, door de paus aangesteld tot 
adviseur van de Synode van bisschoppen, in een Webinar 
van de KNR vertellen over het synodale proces. 
 
Vervolgens zullen er een serie van vier Webinars worden 
georganiseerd: maandag 7 februari, dinsdag 22 februari, 
donderdag 10 maart, woensdag 30 maart, telkens van  
14.30- 16.30 uur. Tijdens elke meeting worden een of twee 
thema’s van de Synode behandeld. Alle gesprekken zullen 
worden samengevat in een werkdocument dat de basis zal 
vormen van de reactie van de religieuzen in Nederland die 
naar de Congregatie voor de religieuzen wordt gestuurd. 
Deze zal besproken worden op een studiedag die op 28 april 
zal worden gehouden. Dit slotdocument zal tenslotte 
voorgelegd worden in de Algemene Vergadering van de 
Hogere Oversten op 9 juni 2022.  
Aanmelden voor de online meetings kan via CPR@knr.nl 
 

KNR 
 
Binnen het Provinciaal Bestuur bekijken wij binnenkort wat 
ons aandeel in dit synodale proces kan zijn.  
De 10 kernthema’s lijken mij actueel genoeg om met elkaar 
te bespreken! 
 

Peter Denneman smm 
 
 
  

mailto:CPR@knr.nl
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Voor een synodale Kerk 

communio | participatio | missio 
 
 
Gebed 'Wij staan voor U, Heilige Geest'  
 

Om het synodale proces te begeleiden heeft het Secretariaat van 
de Bisschoppensynode het gebed Adsumus Sancte Spiritus 
verspreid, in een iets vereenvoudigde vorm zodat het goed 
bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten. Het is 
een oud gebed tot de Heilige Geest, dat wordt toegeschreven aan 
de heilige Isidorus van Sevilla (560 - 636) en dat in de loop van de 
eeuwen vaak is gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten. Elke sessie 
van het Tweede Vaticaans Concilie begon met dit gebed. 
 
Wij staan voor U, Heilige Geest,  
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.  
U alleen hebben wij om ons te geleiden,  
maak dat U thuis bent in ons hart;  
leer ons de weg die wij moeten volgen  
en hoe wij deze moeten gaan.  
 
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;  
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.  
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,  
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.  
 
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,  
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven  
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid  
en van wat juist is.  
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Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent,  
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,  
in de eeuwen der eeuwen. 
 
Amen 

 
 

Zalig Kerstfeest 
 
 

 
In een kind echoot het verleden, 

schatert het heden en neuriet de toekomst. 
 

In een kind groet ons hartelijk 
een warme wereld van licht en vrede. 

 
In een kind blijkt het diepste, 

spreekt het liefste wat in mensen leeft. 
 

In een kind huist het volle leven, 
tikt de hemel de aarde zachtjes aan. 

 
Waar menselijkheid, liefde en aandacht 

geen woorden blijven, 
maar vlees en bloed worden, 

daar wordt God opnieuw geboren. 
 
 

Peter Denneman smm 
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