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“Een bloem in de knop” 
 
Dat kwam uit mijn mond, toen wij tijdens de bestuurs-
vergadering van mei spraken over de wijziging van de naam 
‘Montfortaans Project’ in ‘Montfortaanse missie in Neder-
land’. Dit om te verduidelijken dat het hier niet gaat om een 
project van Stefan Musanai en Charles Leta, maar van alle 
montfortanen in Nederland. Terwijl wij hier zo over spraken 
moest ik terugdenken aan hoe het allemaal begonnen is. 
Vóór het Generaal Kapittel van 2017 spraken wij meerdere 
malen, vaak in aanwezigheid van de toenmalige generaal-
assistent Dwi, over het oprichten van een internationale 
communiteit in Leuven. In het kapittel zelf werd er bijna niet 
meer over gesproken. Dan is het december 2017. Jim Brady 
en Marco Pasinato komen naar de BDNL-vergadering in 
Vroenhof. Zij openen min of meer onze toekomst als zij het 
voorstel doen om twee confraters uit Indonesië naar 
Nederland te zenden. Daarover wordt binnen de PR en extra 
BPR’s gesproken en er komt draagvlak voor dit voorstel.  
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In oktober 2018 komen Stefan en Charles naar Nederland!  
In 2019 zijn zij vooral doende met de taal en het leren 
kennen van onze samenleving en manier van kerk-zijn. Op 
Wereldmissiedag 2020 mag ik beiden installeren als pastor in 
Genhout en Schimmert. Inmiddels vormen Genhout en 
Schimmert een federatie met Hulsberg, is George Dölle de 
pastoor van Genhout en Schimmert en zijn Stefan en Charles 
kapelaan. Met hun pastoraat à la Montfort gaat de 
montfortaanse missie in ons land verder. 
 
Kijkend naar het hele gebeuren zie ik het als een bloem in de 
knop, die – hoop ik vurig – steeds meer tot bloei zal komen. 
 

Peter Denneman smm 
 

 

Giftencommissie 

Jaarverslag 2021 
 

De eerste helft van 2021 vergaderde de Giftencommissie in 
dezelfde samenstelling als de jaren daarvoor met Theo van der 
Geest als voorzitter, Peter Hoogland en Jan Lathouwers (deze 
laatste als tijdelijke vervanging van Piet Schoen tot aan het 
Provinciaal Kapittel) als commissieleden. De Commissie 
vergaderde (schriftelijk) op 10 maart en 9 juni 2020. 
 
Op het Provinciaal Kapittel van 15 en 16 juni 2021 werd Theo van 
der Geest herkozen als voorzitter en werden twee nieuwe 
leden benoemd, zijnde Piet Derckx en Jacques Maas. 
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Theo van der Geest         Piet Derckx                        Jacques Maas 
(voorzitter) 

 
De vergadering van 22 september vond fysiek plaats in 
Vroenhof, maar de vergadering van 1 december 2021 schriftelijk, 
vanwege aangescherpte maatregelen rondom Covid-19 en 
inperking van reisbewegingen en contactmomenten. Dit was 
even wennen, maar had verder geen invloed op de beoordeling 
van alle aanvragen. 
 
Wederom kwamen veel extra aanvragen binnen vanwege de 
voort durende Covid-19 pandemie. Wereldwijd zijn nog steeds 
extra middelen nodig om te kunnen voorzien in levensonder-
houd en gezondheid. Waar mogelijk werd een bijdrage 
geleverd om de leefomstandigheden te verbeteren. 
 
In totaal kwamen er 82 aanvragen binnen, hetzelfde aantal als 
in 2020. 
 
Net zoals in 2020 bleek dat meerdere stichtingen een te groot 
deel van de inkomsten aan fondswerving besteden. Hier wordt 
nog steeds kritisch op beoordeeld, daar de voorkeur van de 
Giftencommissie met name uitgaat naar beginnende, 
kleinschalige projecten. 
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De meeste verzoeken kwamen van stichtingen die actief zijn in 
Afrika (50), gevolgd door Azië (17), Europa (10) en Amerika (5). 
 
Gehonoreerd werden 44 aanvragen, 11 minder dan in 2020. 
 
Afgewezen werden 38 aanvragen. Reden hiervoor kan zijn dat 
het project niet past binnen de richtlijnen van de 
Giftencommissie, de aanvragen structureel worden, een te 
hoog percentage bestemd is voor fondswerving, 
overheadkosten etc. 
 
Verzoeken van montfortanen in 2021: 
Antoon van Noije uit Brazilië vroeg een bijdrage voor de 
aankoop van een 2e hands bus c.q. rijdende winkel om 
inkomsten te kunnen genereren. 
 
Aloisius Banggur, de overste van de delegatie in Papua New 
Guinea, deed een aanvraag voor een bijdrage in de 
renovatiekosten van een aangekocht huis en het aankopen van 
meubilair, zodat dit huis verhuurd kan worden en daarmee 
opbrengsten kunnen worden gegenereerd. 
 
Wim Peeters uit Indonesië vroeg een bijdrage in de onkosten 
vanwege de vele af te nemen PCR-testen en antigen-testen bij 
de confraters om bijvoorbeeld ziekenhuisbezoeken bij 
medebroeders af te kunnen leggen. 
 
Kasimir Jumat uit Indonesië vroeg een bijdrage voor de bouw 
van een fatsoenlijke keuken in de pastorie van de St. Antonius 
Padua parochie te Mbeling, bisdom Ruteng, Indonesië. 
 
Alle verzoeken van confraters werden gehonoreerd. 
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Behalve de doorgaande hulp vanwege Covid-19, werden 
toezeggingen gedaan voor projecten die te maken hadden met 
de bouw of het onderhoud van scholen voor kansarme 
kinderen, de (ver)bouw van klinieken, behandelen van 
klompvoetjes en kinderen met waterhoofdjes, het creëren van 
opvangplekken voor kinderen en eenzame ouderen, de aanleg 
van waterputten, het faciliteren van fietsambulances en het 
opzetten van een digitaal monitoringsysteem voor onderhoud, 
reparaties etc. 
 
Er werd bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan een weeshuis-
project voor wees-, straat- en zwerfkinderen in Kinshasa, voor 
de aankoop van beddengoed, kasten en keukenapparatuur. 
 
In Nanu Oya, Sri Lanka, werd de bijdrage besteed aan onder-
wijs, beroepsgerichte cursussen en basale behoeften op het 
gebied van wonen. 
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Zo kon in Srumbung, Indonesië, een leerwerkplaats voor 
gehandicapte kinderen gerealiseerd worden en konden 
operaties uitgevoerd worden bij kinderen met schisis in Jakarta. 
 
Voor de opzet van een bedrijf (zaden, gereedschap, benzine), 
inclusief één jaar coaching door een landbouwkundige in 
Rivercess, Liberia, werd geld gedoneerd. 
 
De Zusters Franciscanessen werden geholpen met de helft van 
de benodigde bijdrage voor de aanschaf van protheses en spal-
ken voor een rehabilitatiecentrum in West-Timor, Indonesië. 
 
In Kenia, Afrika, kon geholpen worden met de opstart van een 
3-jarig project voor oogonderzoeken bij schoolkinderen en de 
gevolgen van Covid-19. 
 
Een bijdrage was bestemd voor o.a. zorg, ontwikkeling, 
scholing en therapie voor kinderen, de training van ouders, het 
verstrekken van hulpmiddelen, bemoediging en ondersteuning 
in Bangladesh, Azië. 
 
Last but not least, werd een flinke bijdrage gegeven voor de 
wederopbouw van 30 scholen die schade hadden geleden na 
de aardbeving van 14 augustus 2021 in Haïti. 
 
Een kleine greep uit de veelvoud van aanvragen in 2021. Elk jaar 
weer blijft het verrassend te zien hoeveel vrijwilligers actief zijn 
voor zoveel goede doelen. Er wordt met grote inzet gewerkt 
om de helpende hand te bieden in het leven van velen, waar 
ook ter wereld. Het maakt blij als Giftencommissie iets te 
kunnen betekenen voor mensen in nood. 

Monique Heijman 
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Ontmoeting BDNL-missionarissen 
 
Van 4 tot en met 6 april 2022 vond, na meerdere malen 
uitgesteld te zijn vanwege Covid-19 maatregelen, eindelijk 
een vervolg ontmoeting plaats van de jonge missionarissen 
uit België, Duitsland en Nederland (BDNL). Dit keer in het 
klooster in Marienheide (Duitsland). Aanwezig waren: Aimé, 
Nepo en Ghislain uit België, Jesu Manickam, Francis, Anand, 
Rayappa en Ravi uit Duitsland en Stefan en Charles uit 
Nederland. Peter Denneman (ov. NL) en Gerd-Willi Bergers 
(ov. D) waren als begeleiders aanwezig. Van het Generaal 
Bestuur was Marco Pasinato aanwezig. Helaas kon Jos Van 
den Bergh (ov. B) vanwege corona niet aanwezig zijn. 
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Op maandagmiddag en dinsdagmorgen liet de groep zich 
inspireren door met name Cantiek 9 ‘De charmes van de 
zachtmoedigheid’, Cantiek 26 ‘Het handwerk van de dank-
baarheid’ en Cantiek 148 ‘God verborgen in mijn naaste’. De 
sessie begon met een inleiding van een tiental cantieken, 
waarna iedereen mocht aangeven wat hem inspireerde in 
een specifieke Cantiek, waarom dat was en of het mogelijk is 
de boodschap van Montfort te transformeren naar het hier 
en nu. 

 
 
De dinsdagmiddag werd besteed aan een gedeelte van de 
cursus ‘Empowerment van jonge SMM-priesters’ van 
psychiater Monica Applewhite (USA) en een programma ter 
preventie van misbruik en bescherming van de kwetsbaren. 
Er werd aandacht besteed aan seksueel misbruik, ook dat 
binnen onze Kerk en onze katholieke instellingen, wat de 
gevolgen zijn voor de slachtoffers en hoe je zelf kunt 
handelen om niet in de val van machtsmisbruik, geestelijk 
misbruik en seksueel misbruik, te lopen. 
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Aan het eind van de middag was er ruimte om te reflecteren 
met Marco Pasinato. 
 
Woensdag, na de ochtendviering en het ontbijt, keerde 
iedereen huiswaarts. Marco Pasinato reisde af naar het 
klooster Vroenhof (Houthem), alwaar een meerdaagse 
visitatie met het Provinciaal Bestuur, de confraters, de 
econoom, administratie en archivaris en de secretaresse van 
het provincialaat, geagendeerd was. Bij de organisatie van 
de volgende bijeenkomst, liefst op grotere schaal, wordt 
getracht hier eveneens meerdere jonge medebroeders uit 
de diverse landen in Europa bij te betrekken. 
 
De deelnemers lieten o.a. weten: tevreden te zijn over de 
inhoud, die goed was voorbereid en geanimeerd verliep; 
diep geraakt te zijn door medebroeders, vooral wat betreft 
de reflectie op spiritualiteit; de montfortaanse spiritualiteit 
opnieuw te zien als een essentiële behoefte ten aanzien van 
persoonlijke groei én ten behoeve van het pastoraal werk; je 
hart te laten beroeren door de Cantieken en te worden 
uitgedaagd de inspiratie van Montfort in het nu naar de 
mensen te brengen. 
 

 
 
 

       Stefan Musanai smm / Monique Heijman 
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Visitatie 
door 

Marco Pasinato 
 
 
 

 
Op 24 maart jl. kondigde Marco Pasinato, één van de 
assistenten van generaal-overste Luiz Stefani in Rome, aan 
de provinciaal-overste van de Nederlandse Provincie, Peter 
Denneman, aan, dat hij namens het Generaal Bestuur 
voornemens was op korte termijn naar Nederland af te 
reizen voor een visitatie. Afgesproken werd hiermee te 
starten op 7 april 2022, direct na de BDNL-bijeenkomst in 
Duitsland. Marco is verantwoordelijk voor de visitatie van 
alle entiteiten in Europa tijdens dit mandaat van het 
Generaal Bestuur. Hij gaf aan gesprekken te willen voeren 
met alle confraters persoonlijk en daarna een gezamenlijk 
communiteitsgesprek. Indien mogelijk wil hij de confraters, 
die zelfstandig wonen, bezoeken. Met de econoom, de 
archivaris en de secretaresse zal daarna een gesprek worden 
gevoerd. Enerzijds wil hij luisteren en informatie verzamelen 
voor het bestuur en ook ter voorbereiding van het Generaal 
Kapittel. Anderzijds wil hij de confraters informeren over de 
ingeslagen koers van de wereldwijde congregatie en 
eventuele vragen daarover beantwoorden.  
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In 2018 zijn bijna in alle entiteiten nieuwe, jonge, oversten 
gekozen en aangesteld door het Generaal Bestuur. Hierdoor 
is de congregatie, op bestuurlijk vlak, behoorlijk verjongd. 
 
Tijdens het Provinciaal Kapittel van 15 en 16 juni 2021 was 
Marco namens het Generaal Bestuur aanwezig. Hem is 
daardoor reeds duidelijk voor welke uitdagingen de Neder-
landse Provincie staat o.a. inzake het 2-sporenbeleid. 
Vroenhof inrichten als het klooster waar de zorg voor de 
ouder wordende confrater kan worden verleend. Met de 
aangrenzende ‘Residentie Vroenhof’ is overeengekomen dat 
via hen (Nobama Care), wanneer dit nodig is, nachtzorg zal 
worden geleverd. In alle kamers zullen brandmelders en CO²-
melders worden aangesloten en de lift zal gemoderniseerd 
worden. De verwarming is in augustus 2021 helemaal 
vernieuwd en overal is LED-verlichting aangebracht. Het 
klooster in Schimmert zal voorbereid worden en te zijner tijd 
verbouwd en ingericht als onderkomen voor de confraters 
uit Indonesië’. NB: de oudere confraters die nu in Schimmert 
wonen hoeven niet te verhuizen; alleen als ze meer zorg 
nodig zouden hebben. De zelfstandig wonende confraters 
zullen wanneer het moment daar is, om bovengenoemde 
redenen, in de communiteit Vroenhof gaan wonen. 
 
Het dagprogramma zag er als volgt uit: donderdag 7 april 
gesprekken met de confraters in Vroenhof en aansluitend 
een communiteitsgesprek; vrijdag 8 april een telefonisch 
gesprek met Pierre Robertz en ’s-middags gesprekken met 
de 3 in Brabant zelfstandig wonende confraters; zaterdag  
9 april gesprekken met de confraters in Schimmert en 
aansluitend eveneens een communiteitsgesprek. 
 



44 

 

confraters 
in Brabant 

 
 
 
 
 
 

 
Op maandag 11 april gesprekken met Servé Kengen (admi-
nistratie/archief provincialaat) en Monique Heijman 
(secretariaat provincialaat). Op dinsdag 12 april het bijwonen 
van de vergadering van de Provinciale Raad en individuele 
gesprekken met econoom Jan Lathouwers en provinciaal-
overste Peter Denneman. 
 
Dat de Nederlandse communiteiten dagelijks de eucharistie 
vieren en de rozenkrans bidden, plus een gezellig samenzijn 
in de avond, werd door pater Marco zeer gewaardeerd. Hij 
liet weten dat dit niet in elke entiteit een vanzelfsprekend-
heid is, net zomin als het voorlezen van de namen van de 
overleden montfortanen wereldwijd na elk dagelijks middag-
maal. Hij sprak zijn dank uit voor de goede ontvangst door 
de Nederlandse montfortanen. 
 
Deze dankbetuiging is wederzijds want iedereen heeft 
kunnen vertellen hoe zijn gezondheid is, waar hij vreugde uit 
haalt, waar het soms niet zo lekker loopt binnen de 
communiteit of met confraters en hoe hij de toekomst van 
de Nederlandse Provincie ziet. Hier en daar werd een 
suggestie gedaan om een bepaald onderwerp in het 
Generaal Kapittel van 2023 te bespreken. 
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Dank aan Marco voor zijn fijne manier van omgang, 
vraagstelling en met name het luisteren. Wij wensen hem 
succes met het bezoeken van de overige Europese entiteiten 
binnen zijn mandaat en het verzamelen van informatie bij 
alle montfortanen die van invloed kan zijn op het welzijn en 
voortbestaan van de congregatie. 
 

Monique Heijman 
 
 

Afscheid Herman Jansen 
 

 
Met ingang van 1 mei 2022 
werd door de bisschop van 
Roermond, aan Herman 
Jansen eervol ontslag 
verleend als pastoor van de 
parochies HH. Nicolaas en 
Barbara en OLV van 
Altijddurende Bijstand te 
Valkenburg, H. Johannes de 
Doper te Oud-Valkenburg en 
H. Mauritius te Schin op Geul. 
Zestig jaar priester en 40 jaar 
werkzaam in de parochie(s). 
 
Op zondag 24 april 2022 werd met een viering in kleine  
kring afscheid genomen van Herman als pastoor van de  
HH. Nicolaas en Barbara-parochie in Valkenburg a/d Geul. 
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Als verrassing werd het lijflied van de montfortanen, ‘Animés 
de L’Amour’, ten gehore gebracht en ook was er een 
verrassingstekst voor het communielied. Dit zorgde voor 
een vleugje emotionaliteit. Herman blijft voorlopig wonen in 
de pastorie en zal priesterlijk dienstwerk blijven verrichten in 
genoemde parochies, alles in overleg met pastoor Dieteren. 
Met grote dankbaarheid kijkt Herman terug én terecht. 
 

Peter Denneman smm 
 

Verslag van de CGE (Conseil 

Général Extraordinaire)-2022 

van dag tot dag 
Vanuit Casa di Preghiera ‘Domus Aurea’ in Rome 
 
Dinsdag 17 mei 2022 
De gebruikelijke opening met een toespraak van Luiz en een 
voorstellingsronde. Daarna horen we dat het in het komend 
Generaal Kapittel niet zal gaan om nieuwe items, maar meer 
om het verdiepen van hetgeen in het vorig kapittel is 
genoemd als uitdaging en de concretisering daarvan. In dat 
kader is het Vademecum al verschenen en is de voorberei-
dingsgroep aan de slag gegaan. Doris en Jean Paul vertellen 
wat tot nog toe in dat kader is gebeurd. Tussendoor werd 
opgemerkt dat van de smm 1/3 ouder is dan 90 jaar, 1/3 
tussen de 60 en 90 jaar en 1/3 jonger dan 60 jaar. We staan 
als smm op het kruispunt van overleven of continuïteit. Bij 
de voorbereiding kiezen we voor de synodale aanpak.  
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We weten dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Ik 
concretiseer dit door te vertellen over ‘voortgang van de 
montfortaanse missie in Nederland’. Medewerkers zijn 
doeners en bidders. De middag begint met onze status-
wijziging (zie het artikel hierna). De aanvraag wordt met 
algemene stemmen goedgekeurd en de overgang naar 
Nederlandse Vice-Provincie treedt met ingang van 1 juni 2022 
in werking. 
 
Vervolgens over het montfortaans erfgoed in Saint-Laurent-
sur-Sèvre, Montfort-sur-Meu en Pontchâteau. Dat kost geld. 
Daarbij zijn de montfortanen in Frankrijk geen rechtsper-
soon. De Vastgoedvereniging van de montfortanen doet het 
beheer en het onderhoud. 
 
Woensdag 18 mei 2022 
Allereerst staat op het programma IMA, in het bijzonder de 
poging om een IMA-fonds op te richten. Dat is niet gelukt:  
8 entiteiten zagen het zitten. Geen merendeel dus.  
Niet alle aanvragen bij IMA kunnen worden gehonoreerd. 
Verzoek om transparantie in de besteding. Verantwoording 
afleggen aan de donorentiteiten. Dan seksueel misbruik.  
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Van comité tot commissie. Verbreden: naar grensover-
schrijdend gedrag. In België, Nederland en Duitsland eigen 
organen. VOG: verklaring Vrijstelling grens Overschrijdend 
Gedrag. En dan ook nog graag een perspectiefomkering, 
zodat het slachtoffer vooral in het vizier komt. Nu teveel 
gericht op de dader. En verder: wie bemensen deze 
commissie, niet dat ‘de eigen slager het vlees keurt’. Na de 
middag in groepen uiteen om na te gaan hoe de uitdagingen 
van Kapittel 2017 hun uitwerking hebben gehad in smm.  
Azië en Oceanië, Amerika en Haïti en Nicaragua en Canada, 
Afrika en Madegaskar, Europa, vormen de groepen. In onze 
groep gaat het over de kanteling binnen het bestuur, het 
opzij schuiven van de ‘seeds communities’. Het aanbod om 
moederland en missieland met elkaar te verbinden, zoals 
Nederland met Indonesië. Van ‘Pelgrims zonder grenzen’ zijn 
wij aan het worden ‘Broeders zonder grenzen’. Het leven is 
weer teruggebracht door de kinderen! Het begin is er, maar 
we zijn er nog lang niet. Ook nu lopen we tegen grenzen 
aan.  
 
Uit het verslag van de andere groepen vatte Jean Claude 
samen: de pandemie heeft creativiteit online bevorderd, 
maar persoonlijk contact blijft heel belangrijk. 
Niet-montfortanen betrekken bij de missie, niet als hulpje, 
maar een echte relatie met hen van de grond krijgen. Op een 
professionele wijze zijn de uitdagingen uit het vorige 
Generaal Kapittel opgepakt; talen, culturen, vergt veel 
luisteren en erbij stilstaan, dat heeft ook met broederschap 
te maken; personeelstekort is een algeheel probleem, maar 
ga er creatief mee om, laat het je niet verlammen in de 
missie. 
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Donderdag 19 mei 2022 
We praten over de afvaardiging naar het Generaal Kapittel 
en of het juist is om waarnemers uit Nicaragua, Kroatië en 
Polen uit te nodigen en wat te doen met het VK, als huis 
verbonden aan het generalaat? Algemeen wordt positief op 
dit verzoek van het Generaal Bestuur gereageerd. Ook als 
het gaat om het uitnodigen van smm’ ers die met een sociaal 
project doende zijn, zoals Toon van Noije. Vervolgens de 
vragenlijst die ieder te beantwoorden krijgt. Jos en ik 
spreken af dat Nederland de begeleidende brief en België de 
vragen gaat vertalen. Voor zover ik het nu kan overzien lijkt 
mij het beste dat ieder de lijst met de uitnodiging krijgt om 
die op een bepaalde datum in te vullen…. Maar we praten er 
later nog wel verder over.  
 
In de middag worden we uitgenodigd om na de paraliturgie 
in de vergaderzaal op kamer de vragen in te vullen. 
 

Dan weer plenair. Ons 
wordt gevraagd om de 
ingevulde papieren in te 
leveren. Ik merk op dat 
wij als oudere provincie 
de vragen bij ‘Uitdaging  
noviciaat en verdere 
opleiding’ niet kunnen 

beantwoorden, want we hebben geen jongeren in opleiding.  
Daarna spreken we over het uitnodigen van associés bij het 
Generaal Kapittel. Pleidooi om hen wel uit te nodigen. Ik 
roep in herinnering wat er gebeurde in het Generaal Kapittel 
van 2017.  



50 

 

Niet-montfortanen gaan aan de loop met de spiritualiteit van 
Montfort. Luiz heeft er zelfs een keer een brief aan gewijd. 
Dus weet wie je uitnodigt. Blijf kritisch! Dit wordt door 
meerderen beaamd. 
 
Vrijdag 20 mei 2022 
De ochtendviering wordt verzorgd door Italië en Engels-
sprekend Afrika. De vergadering gaat akkoord met het 
motto voor het Generaal Kapittel van 2023: ‘Dare to take 
risks for God and humanity: Our creative fidelity’.  
Daarna volgt overleg over het logo en de meerderheid kiest 
voor onderstaand logo. 
 
 

 
 
Vervolgens de agenda van 1 t/m 21 mei 2023 in Rome. Na de 
koffie neemt Luiz de procedures door omtrent: leiding van 
het kapittel, sessies, keuze van generaal-overste en zijn 
raadsleden Over dat alles kunnen voorstellen ingestuurd 
worden tot 20-11-2022.  
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Tot slot zien we een video over de nieuwe stichting in 
Mexico en over Indonesië. 
 
In de avond is er, tezamen met de bewoners van het genera-
laat, een BBQ in de tuin van het generalaat op Monte Mario. 
 
Zaterdag 21 mei 2022 
Vandaag de afsluiting van de CGE die begint met terug te 
kijken op het hele proces. Tevredenheid heeft de overhand.  
 

 
 
Vervolgens de slotviering, waarin generaal-assistent Wismick 
Jean Charles voorgaat en in zijn verkondiging refereert aan 
het begin (1871) van de montfortaanse missie in Haïti.  
Dan aperitief, lunch en vertrek. 
 

Peter Denneman smm 
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Statuswijziging 
van onze Provincie 

naar Vice-Provincie 

In het Provinciaal Kapittel van juni 2021 is hiertoe besloten, 
zoals verwoord in de brief van 2 mei 2022 aan het Generaal 
Bestuur. 
 

 
                                           Valkenburg a/d Geul, 2 mei 2022 
 
motivatie voor het verzoek van de Nederlandse 
Provincie tot wijziging van haar juridische status naar 
Nederlandse Vice-Provincie (te behandelen tijdens de 
CGE van mei 2022) 

 
 
Het Provinciaal Bestuur van de Nederlandse Provincie heeft op 6 
oktober 2021 het verzoek tot deze statuswijziging voorgelegd aan 
het Generaal Bestuur, conform het besluit van het Provinciaal 
Kapittel van 15 en 16 juni 2021. 
 
Gezien ons aantal leden en onze vergevorderde leeftijd, is het 
waarschijnlijk niet meer mogelijk een volgend Provinciaal Kapittel 
te houden. Om die reden ons verzoek de huidige status van onze 
entiteit te wijzigen van provincie naar vice-provincie. 
 
Dankbaar kijken wij terug op al hetgeen wij als montfortaanse 
provincie gedurende vele jaren in buitenland en eigen land 
hebben kunnen doen.  
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Zo hebben wij het charisma van Montfort kunnen uitdragen. Door 
het komen van confraters uit Indonesië zal het uitdragen van het 
montfortaans charisma in ons land behouden blijven en dat tot 
ieders tevredenheid. 
 
Met broederlijke groet 
namens de Nederlandse confraters 
en het Provinciaal Bestuur, 

 
Peter J. Denneman smm 

provinciaal overste 

 
Op dinsdag 17 mei buigen de deelnemers van de CGE zich 
over onze aanvraag. Eerst wordt gelezen wat de Statuten 
over statuswijzigingen vermelden en daarna vertel ik wat 
onze redenen zijn tot indiening van het wijzigingsverzoek. 
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Op het eind van mijn betoog verzeker ik iedereen dat de 
montfortaanse missie in Nederland doorgaat. Ik krijg 
hartverwarmende- en vooral dankbare reacties jegens onze 
provincie: 
 
Columbia: Enrique Velasquez zet de toon en spreekt als 
verantwoordelijke van één van de dochters van de 
montfortaanse missionarissen uit moederland Nederland. Hij 
drukt zijn erkentelijkheid uit en maakt duidelijk dat er nog 
veel overblijft van wat de Nederlanders gebracht hebben: er 
zijn Nederlands klinkende namen van straten en pleinen, 
over enkele paters wordt nog steeds gepraat, zij maken deel 
uit van het collectief geheugen en blijven leven in het hart 
van de mensen. 
Engels sprekend Afrika: Paul Lonely Mashonga spreekt als 
overste van Malawi en maakt duidelijk dat de Nederlandse 
missionarissen een grote rol hebben gespeeld in het 
ontstaan van de missie in Malawi: ‘Wij zijn  gesticht door de 
Nederlandse missionarissen’, zegt hij. Met grote dank om 
wat jullie naar ons toe gebracht hebben en wat jullie voor 
ons nog blijven betekenen. 
Peru-Brasil: José Angel: alles wat er nu is in Brazilië is door 
Nederlandse missionarissen begonnen en sommigen zijn 
vaak teruggekeerd, omdat ze er hun hart verloren waren. 
Anderen zijn tot op hoge leeftijd gebleven. 
India: Peter Mascarenhas  laat horen dat er een nauwe 
samenwerking is geweest die sterk gewaardeerd wordt. 
Achteraf stelde hij ook de vraag: “Is er vandaag vooruitzicht 
voor de toekomst?”. 
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België: Jos Van den Bergh: toen kardinaal Mercier 100 jaar 
geleden om montfortanen uit Nederland bedelde, was de 
reden dat er in Leuven een grote beweging ontstaan was 
rond de broederschap Maria Koningin van de Harten (met 
priester Poppe). Montfort was door zijn geschriften bij ons 
bekend geworden vooraleer er montfortanen aanwezig 
waren, al waren de Franse montfortanen door België 
getrokken (D’ Hoppe is er een spoor van gebleven) om naar 
Schimmert toe te komen. Wij voelen nog steeds de afkomst 
en verbondenheid en zijn nooit echt helemaal los geweest 
van Nederland. Wij hebben grote hulp gehad van hen, ook 
de laatste jaren.  Het aandeel van de Nederlanders in de 
Belgische groep is aanzienlijk geweest en gebleven, omdat 
enkele Nederlanders bij ons ook Belg zijn geworden (in 
1966). Op zijn minst zijn wij van Nederland een ‘jongere 
broer’ gebleven, met dank om de vertrouwde band die er 
nog is en zal blijven. 
Indonesië: Anton Tensi noemt zijn provincie een toch 
bijzondere dochter van de montfortanen uit Nederland, daar 
zijn nog duidelijk de sporen van. De missionarissen hebben 
zich echt toegewijd om mogelijk te maken wat er nu bestaat 
aan opleiding, wat er gegeven is, financieel en spiritueel. 
Portugal: Amilcar José Alves Tavares komt met lof over de 
montfortaanse missionarissen in Portugal, waar (als ik het 
goed gevolgd heb) 37 broeders als missionaris gekomen zijn. 
Hij is zelf missionaris geweest in Brazilië en heeft de kwaliteit 
van de missionarissen ook daar gekend. 
 
De aanvraag wordt met algemene stemmen goedgekeurd 
en de overgang naar Nederlandse Vice-Provincie treedt met 
ingang van 1 juni 2022 in werking. In de brief van 19 mei 
wordt dit bevestigd.                                     Peter Denneman smm 
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Casa Generalizia 

MISSIONARI MONFORTANI 
Viale dei Monfortani, 65 

00135 ROMA 
ITALIA 

Tel. (0039) 06.30.50.203 
 

Sec.Gen. 12-2022 

Rome, 19 mai 2022 
 

 

 

 

Aux Supérieurs des Provinces, Vice-Provinces et Délégations générales 

To Superiors of Provinces, Vice-Provinces and Genera/ Delegations 

 

 
 

PAYS-BAS: CHANGEMENT JURIDIQUE 

 
Le Père Luiz Augusto STEFANI, S.M.M. 

Supérieur Général de la Compagnie de Marie, 

après la consultation du Conseil Général Extraordinaire de mai 2022 

et avec Ie consentement de son Conseil (cf. Constitutions n. 169), 

Ie 17 mai 2022, 

accepte Ie changement juridique 

des Pays-Bas, qui, 

de Province, deviennent Vice-Province. 

Le changement est effectif à partir du 1er juin 2022. 

 
****** 

 
NETHERLANDS-NEW JURIDICAL STATUS 

 
Father Luiz Augusto STEFANI, S.M.M. 

Superior Genera! of the Company of Mary, 

after the consultation with the Extraordinary Genera! Council of May 2022 

and with the consent ofhis Council (cf. Constitutions n. 169), 

on 17 May 2022 

accepts the change of juridical status 

of the Netherlands, 

from a Province toa Vice-Province. 

The change is effective from 1st June 2022. 

 

 

 
 

Fratemellement - Fratemally, 

 

 
 

ere Jeji-mîfony Paul Kalarickal, S.M.M. 

Secrétaire général - Secretary Genera! 
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Onze overledenen 
 

In St. Dorothée, Laval (Canada), overlijdt op 25 februari 2022 
Mgr. Gérard-Joseph Deschamps smm. Eerste bisschop van Daru-
Kiunga en bisschop emeritus van Bereina (PNG). Hij werd  
92 jaar en was 73 jaar montfortaan. 
 
Op 6 maart 2022 overlijdt in Bari (Italië), op 75-jarige leeftijd 
Gilberto Magni smm. Hij was 58 jaar montfortaan. 
 
Nico Rokx, regelmatig bezoeker in de kapel van klooster 
Vroenhof, overlijdt op 15 maart 2022. Hij werd 86 jaar. 
 
In de leeftijd van 61 jaar overlijdt op 17 maart 2022 in Mbarara 
(Oeganda) John Mary Ahimbisibwe smm. Hij was 25 jaar 
montfortaan. 
 
Op 22 maart 2022 overlijdt op 82-jarige leeftijd in Kerkrade 
Frits Schrouff, broer van Jeu Schrouff smm z.g. 
 
In Bogotá (Colombia), overlijdt op 28 maart 2022 op 93-jarige 
leeftijd Ignacio José Vicente (Nacho) Beltrán Crux smm. Hij 
was 70 jaar montfortaan. 
 
Op 84-jarige leeftijd overlijdt op 13 april 2022 Pierre Bonhom-
meau smm in Cholet (Frankrijk). Hij was 63 jaar montfortaan. 
 
Maurice Dupé smm, 93 jaar oud en 63 jaar montfortaan, 
overlijdt op 18 april 2022 in Saint-Laurent-sur-Sèvre 
(Frankrijk). 
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Op zeer jonge leeftijd, 35 jaar, overlijdt in Antananarivo 
(Madagaskar) op 19 april 2022 Lucien Rijaniaina smm. Hij was 
5 jaar montfortaan. 
 

Hoop 
Diep in onszelf dragen wij de hoop. 

Is ze niet daar, dan is ze nergens. 
Hoop is een bewustzijn 

en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt. 
Hoop is voorspellen noch vooruitzien. 

Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift, 
ligt voor anker voorbij de horizon. 

Hopen, in deze diepe en krachtige betekenis 
is anders dan blij zijn om wat goed gaat 

of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft. 
Hoop is de kunst om ergens aan te werken 

omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet optimisme, 
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, 
ongeacht de afloop. 

 
Václav Havel 
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Pelgrimszegen 
 

Dat gezegend is deze tijd  
van groei en bloei. 

Dat gezegend is deze periode 
van minderen en loslaten. 

 
Dat uw rennen wandelen 

en uw prestatiezucht 
genieten wordt. 

 
Dat juist nu uw huis 

meer een thuis wordt 
en vriendschapsbanden 

sterker worden. 
 

Neem de tijd om stil te staan 
bij hetgeen u draagt. 

Leef in verbondenheid met uw ziel 
en met respect voor uw lichaam. 

 
Geniet van wat mensen u bieden 
en van wat de natuur u schenkt. 

 
Heb een goede tijd en ga 

met de kracht van de hemel, 
het licht van de zon, 

de jacht van de wind, 
de vastheid van de aarde. 

 
Peter Denneman smm 


