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Hou het vol, in godsnaam! 

 
Theoloog Frans Bosman roept, bij gelegenheid van het  
900-jarig bestaan van de Norbertijnerorde, de religieuzen 
van vandaag op trouw te blijven aan hun bijzondere roeping: 
leven als dwaas omwille van Christus. 
 
Uit zijn boekje citeer ik:  
‘Ik weet dat u zich zorgen maakt, over de wereld die in brand 
staat, de planeet die zucht onder misbruik, mensen die huilen 
om een Godgeklaagde rechtvaardigheid. Ik weet dat u zich 
zorgen maakt over de Kerk in Nederland, niet zozeer over de 
gebouwen die gesloten worden, maar over de mensen die 
steeds minder de weg weten te vinden naar een leven dat u als 
het uwe gekozen hebt. Ik weet dat u zich zorgen maakt over 
uw eigen orde of congregatie, uw eigen huis of gemeenschap, 
dat het leven dat uw geestelijke voorouders hebben 
opgebouwd nu als zand door uw vingers lijkt te glippen.  
Ik weet dat u zich zorgen maakt. 
Maar ik verbied u zelfmoord te plegen! Ik verbied u uw heilige 
roeping tot dwaas omwille van Christus op te geven.  
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Ik vermaan u uw kracht niet te zien in aantallen novicen of de 
populariteit van uw gastenverblijf. Zolang u een teken van 
tegenspraak bent en blijft, is uw rol niet uitgespeeld… Hou het 
vol in Godsnaam!’ 
Tot zover de tekst uit het boekje ‘De eeuwige nar’ uitgeverij 
Berne-Media ISBN 978-90-8972-4229. 
 
Geen zelfmoord plegen… blijf een teken van tegenspraak… 
uw rol is niet uitgespeeld! Dat heb ik vooral ervaren toen wij 
in ons kapittel het 2-sporen beleid ter sprake brachten.  
 

 
 
Van de ene kant zorg hebben voor onze steeds ouder 
wordende confraters. Zij mogen terecht rekenen op een 
goede verzorging en een religieuze omgeving. Van de 
andere kant mogen wij ons richten op de toekomst. De toe-
komst is ingezet met het komen van de jonge confraters 
Stefan en Charles vanuit Indonesië. En dat gaat verder nu wij 
gevraagd hebben meerdere jonge confraters naar 
Nederland te zenden om te evangeliseren à la Montfort!!  
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Een kwestie van volhouden? Nee! Eerder een kwestie van 
geloven in het belang van het voortgaan van de 
montfortaanse presentie in de Lage Landen. Dat voelt goed 
en meer dan dat! 
 

Peter Denneman smm 
 
 

 

Uit de provinciale raad 
➢   van 11 mei 2021    

 
Opening door Peter Denneman en bezinning door Charles Leta 
Peter Denneman opent de vergadering en heet Jan, Charles en 
Monique van harte welkom. Charles Leta leest als bezinning 
een tekst voor van bisschop Frans Wiertz, genaamd ‘Kerk en 
Media, een spannende relatie’. 
 
Provincialaat 
uitnodiging namens de Broederschap Zoete Lieve Vrouw voor 
deelname aan de uitvoering van de Maria-cantieken in de  
St. Janskathedraal te Den Bosch op 30 mei 2021 
Op 30 mei zullen de Maria-cantieken gezongen worden in de  
St. Janskathedraal in Den Bosch. Peter Denneman zal een 
inleiding over Montfort houden. De viering zal zowel live, 
alsook via livestream, uitgezonden worden. 
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Ter voorbereiding van het kapittel 
2-sporen beleid 
Hoe moeten de montfortanen in Nederland verder? Hopelijk 
gaat het kapittel ermee akkoord dat we een 2-sporenbeleid 
voor de toekomst uitzetten. Enerzijds dat de oudere confraters 
zo goed mogelijk verzorgd worden. Als de confraters in 
Schimmert blijven wonen zou het fijn zijn als de verzorging 
hetzelfde verloopt als in Vroenhof, met hulp van Cicero. De 
werkdruk voor het personeel is soms groot en er dient naar 
wisselwerking tussen het personeel van Schimmert en 
Vroenhof toegewerkt te worden.  
 
Anderzijds een verzoek neerleggen bij het Generaal Bestuur om 
één of twee confraters uit Indonesië naar Nederland te laten 
komen. Het klooster in Schimmert zal dan behouden en zelfs 
gerenoveerd worden en de huidige kamers zullen vergroot 
worden. Mocht hiervoor gekozen worden, dan dient goed 
gekeken te worden welke confraters naar Nederland komen; ze 
moeten passen in het Montfortaans Project. Wachten we op 
het kapittel of leggen we de vraag al voor aan de overste van 
Indonesië, Anton Tensi? Hierdoor krijgen we in ieder geval al 
een indruk van de mogelijkheden en horen wij hoe in Indonesië 
gedacht wordt over dit verzoek van de Nederlandse Provincie. 
 
ondersteuning provinciaal bestuur 
In Tilburg, bij Peter Denneman, heeft een gesprek 
plaatsgevonden met een eventuele kandidaat, zijnde Roemer 
Boogaard. Roemer bevestigt op 7 mei 2021 via e-mail aan Peter 
dat hij bereid is, onder een aantal voorwaarden, zijn 
medewerking te verlenen. Peter vraagt de bestuursleden wat 
zij vinden van het aantrekken van een niet-montfortaan als 
adviseur van het Provinciaal Bestuur.  
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Jan en Charles geven aan dat het fijn zou zijn als iemand met 
het bestuur wil meedenken, zeker als die zakelijk adviseur 
bekend is met de montfortaanse gedachte. 
 

 
 
matrix voors en tegens Provincie tegenover Generale Delegatie 
Jan heeft hiervoor advies gevraagd aan Jos Van den Bergh van 
België, die het traject van Provincie naar Generale Delegatie 
reeds doorlopen heeft. Daarnaast heeft Jan de statuten en 
constituties bestudeerd. 
 
Provincie versus Generale Delegatie. De verplichtingen die je 
hebt zijn bij een delegatie iets gemakkelijker. Er is wel een 
bestuur nodig, maar er hoeft geen kapittel meer gehouden te 
worden. Twee keer per jaar dient er een ledenvergadering 
gehouden te worden. De confraters zijn niet verplicht hieraan 
deel te nemen. Op financieel gebied verandert er niets. Alleen 
bij financieel wanbeleid mag en zal het Generaal Bestuur 
ingrijpen bij een delegatie. 
De overgang van provincie naar generale delegatie neemt drie 
jaar aan voorbereiding in beslag, pas dan mag je je een 
delegatie noemen.  
 
Wat adviseert het bestuur het kapittel? Rekening houdend met 
de confraters die er nu zijn en hun gevorderde leeftijd, kan het 
beste voor een delegatie gekozen worden. Iedereen is nog 
eens 3 jaar ouder gedurende de overgangsperiode. Provincie 
blijven wordt dan erg lastig. 
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Financiële Zaken 
aanvraag ondersteuning noviciaat in Haïti 
Balaswamy Kata, de generaal econoom, heeft een aanvraag 
voor ondersteuning voor de bouw van een nieuw noviciaats-
huis in Haïti, doorgestuurd. De officiële aanvraag van het 
generalaat hieromtrent is nog niet ontvangen. Het gaat om een 
bijdrage van € 34.000,-.  Het bestuur wacht het officiële verzoek 
van het generalaat aan de provinciaal overste af, alvorens dit 
onderwerp in de vergadering te bespreken. 
 
nieuwe verwarmingsketel Vroenhof 
Begin mei waren er problemen met warm water en werd een 
storing aan de verwarmingsketel in Vroenhof verholpen. De 
monteur gaf aan dat er op korte termijn een nieuwe 
verwarmingsketel geplaatst zal moeten worden. 
 
Pastoraat Stefan Musanai en Charles Leta 
De pastorale activiteiten lopen redelijk goed. John deelt gemak-
kelijker de vieringen met Stefan en Charles, zodat iedereen aan 
de beurt komt. Een ziekenzalving in de avonduren bijvoorbeeld 
staat hij nu gemakkelijker af aan een van de jonge confraters. 
 
De kerkbesturen van Schimmert en Genhout proberen samen 
te werken met de parochie Hulsberg in verband met de 
federatievorming. Het initiatief van Hulsberg is goed, maar 
Stefan en Charles kunnen er niet aan meewerken. De 
fundamentele reden is het nakomen van de gemaakte afspraak 
tussen de montfortanen en het Bisdom. 
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Project van Stefan Musanai en Charles Leta 
Het project moet qua naam niet opgehangen worden aan 
Stefan en Charles; dit ervaren zij als belastend. Het gaat om een 
project van de congregatie. Stefan en Charles zijn enkel de 
uitvoerders. Dit is inderdaad niet correct. Voortaan zal 
gesproken worden over het ‘Montfortaans Project’. 
 
Om verder te kunnen met het project dienen er verschillende 
mensen gevraagd te worden die advies kunnen geven over het 
plan: gelegenheden creëren waar jongeren over hun geloof 
kunnen praten. In de Missiebrief van BEMIN wordt omschreven 
dat: ‘de kracht van buitenlandse missionarissen is o.a. dat ze niet 
de bleuheid hebben die de ‘gereserveerde’ Nederlanders hebben 
om over hun geloof te praten’. De jeugd staat veel 
onbevangener tegenover hun geloof dan ouderen, mede 
omdat ze de polarisatie niet hebben meegemaakt en een paar 
andere negatieve zaken die gespeeld hebben. Peter zal samen 
met Charles en Stefan een stappenplan opstellen. 
 
KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) 
verslag online Regiodag d.d. 14 april 2021 
Peter wijst op het concept ‘Religieus Leven in Ontwikkeling’ 
Beleidsplan KNR. Vroeger regelde dit instituut veel zaken zelf. 
Tegenwoordig neemt het KNR niet alles meer zelf in de hand, 
maar verwijst men naar bepaalde zaken. De dienstverlening 
gaat door, maar daarnaast wordt tevens gefaciliteerd. Project 
KNR ‘Theologie van het religieuze leven nu en in de toekomst’, 
wordt nu ter hand genomen. In gesprek komen met jongere 
religieuzen, het reflecteren van oudere religieuzen van welke 
gesprekken men uiteindelijk een boek wil uitgeven.  
Wat is het bijzondere van religieus Leven? Heeft religieus leven 
toekomst in Nederland en waar moeten we dan aan denken? 
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verslag bijeenkomst ‘Atelier Huis van de Roeping’ d.d. 16-04-2021 
Het is de eerste keer dat Peter hieraan deelneemt (via Zoom). 
Bijzonder wat de trappist, abt Bernardus Peeters van Konings-
hoeven, hierover vertelt. Roeping wordt uiteindelijk langs 
verschillende wegen uitgezuiverd; hier is goed over nagedacht 
en het is zeker boeiend hoe ze dit hebben opgezet. Wanneer 
mensen zeggen dat ze iets voelen voor het religieus leven 
nemen ze contact op met het KNR. Binnen KNR hebben ze een 
brede kring van religieuzen en wanneer iemand contact 
opneemt om te spreken over roeping, kijkt men wie van de 
aanwezige religieuzen verder met de mogelijke kandidaat in 
gesprek kan gaan. Dit is een goede ontwikkeling, want dan 
komt de beoordeling echt bij de religieuzen te liggen. 
 
BEMIN (Beraad Missionarissen in Nederland) 
verslag 37e vergadering BEMIN d.d. 30 april 2021 
Het concept van de missiebrief is opnieuw bekeken en zal 
binnenkort gedrukt worden. Gerard Moorman is met de 
missiebrief bij Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-
Leeuwarden, op bezoek geweest. De bisschop had weinig 
inhoudelijke toevoegingen. De samenwerking WNM (Week van 
de Nederlandse Missionarissen), BEMIN en NIM (Nijmeegs 
Instituut voor Missieweten-schappen) is besproken. WNM wil 
nu een bijeenkomst organiseren voor buitenlandse 
missionarissen die naar Nederland zijn gekomen en bekijken of 
de behoefte er is elkaar vaker te ontmoeten. 
 
In het najaar wordt ook weer een cursus ‘Kerkelijke 
Inburgering’ georganiseerd. 
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De opvolging van het voorzitterschap door Peter Denneman is 
beklonken. Vanaf nu is Peter ad interim voorzitter van BEMIN. 
 
Rondvraag 
Charles laat een voorbeeld zien van de Facebook website van 
de Zusters Dominicanessen van Neerbosch. Hij wil voor de 
montfortanen ook zo’n website bouwen. De montfortanen, 
dus wederom niet onder de noemer ‘Stefan en Charles’. Dit 
Facebook-account zal bestaan naast de ‘ouderwetse’ website 
van de montfortanen, maar er kunnen wel over en weer linkjes 
met betrekking tot geplaatste artikelen gedeeld worden.  
Via Facebook is de jongere generatie gemakkelijker bereikbaar. 
Het bestuur vindt dit een goed idee. 
 

➢   van 2 juni 2021    
 

Opening en bezinning door Peter Denneman 
Peter Denneman opent de vergadering en heet Jan, Charles en 
Monique van harte welkom. Als bezinning leest Peter een 
gedeelte voor uit de Missiebrief ‘Geroepen tot Verbondenheid’ 
van BEMIN. 
 
Provincialaat 
terugblik op concert Maria-cantieken - St. Janskathedraal  
Den Bosch d.d. 30 mei 2021 
Veel mensen die het concert via livestream hebben gevolgd, 
hebben Peter Denneman laten weten dat ze het heel mooi 
vonden. Peter vond het een bijzondere- en sublieme 
gebeurtenis om mee te mogen maken dat de Maria-cantieken 
van Montfort in de St. Jan in Den Bosch werden gezongen. Het 
klonk prachtig en was een hele belevenis. 
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Een korte terugblik is te vinden op de Facebookpagina van de 
Nederlandse montfortanen, zijnde ‘Montfortanen Nederland’. 
In de meimaand bad of zong men zondags om 16:00 uur Maria-
Vespers, nu werden ter afsluiting van de Maria-maand de 
cantieken van Montfort gezongen. Uitvoerenden waren: een 
sopraan, alt, tenor en bas. Begeleiding: vleugel, cello en 
saxofoon. Volgend jaar mei wil men wederom de cantieken in 
de St. Jan laten horen!  

 
In Dongen worden de Maria-cantieken op 12 september 2021 
gezongen. 
 
Montfortaans Project 
Charles vertelt dat er een grote stap is gezet. Er zijn drie 
personen van de parochie Schimmert en één persoon van de 
parochie Genhout benaderd. Op 8 juni a.s. komt iedereen 
samen, inclusief Peter Denneman, om over het project te 
praten en wederzijdse ervaringen met jongeren te delen. 
 
missionarissen uit Indonesië naar Nederland 
Peter heeft een balletje opgegooid in Rome en is nu in 
afwachting van de reactie van de generaal overste, Luiz Stefani. 
Anton Tensi gaf aan dat dit de eerste jaren niet kan, omdat 
andere entiteiten al de belofte gedaan is op korte termijn 
missionarissen uit Indonesië te zenden.  
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Het provinciaal bestuur hoopt dat een oplossing gevonden 
wordt om sneller missionarissen naar Nederland te laten 
komen. 
 
Financiële Zaken 
offerte van Reijnen Monumenten m.b.t. het leveren en plaatsen 
van 4 menhirs in hardsteen en het verwijderen van de boom met 
boomstronk op het kerkhof in Schimmert 
Zoals bekend komen er, als je het kerkhof opkomt rechts in de 
hoek, vier menhirs. Eén menhir met een algemene tekst 
(zonder namen) voor de zusters, twee menhirs in het midden 
met namen van de in Oirschot begraven confraters en één 
menhir met de namen van de confraters die in Beresteijn 
begraven waren en zijn herbegraven in Schimmert. Dit zal ruim 
voor de Requiemviering van november 2021 gereed zijn. 
 

 
 
Jaarrekening Montfortanen 2020 
Het bestuur gaat akkoord met de jaarrekening 2020, behou-
dens de gemaakte opmerkingen tijdens de vergadering van de 
Financiële Commissie en de tekstuele aanpassingen waarom 
verzocht is. Voor het kapittel is er een jaarrekening in afge-
slankte vorm, als winst- en verliesrekening, toegevoegd. 
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verzoek ondersteuning renovatie Onze Lieve Vrouwe Abdij in 
Oosterhout 
Jan heeft een filmpje bekeken over Onze Lieve Vrouwe Abdij. 
De omvang van de abdij wordt na verbouwing weer zoals 
vroeger. Het bestuur besluit een bijdrage in de verbouwings-
kosten te leveren. 
 
Generalaat 
verzoek financiële hulp voor noviciaatshuis in Haïti 
Er wordt aan de Nederlandse Provincie gevraagd om een deel 
van het totaalbedrag te voldoen dat nodig is voor de bouw van 
het noviciaatshuis. Het bestuur beslist dat het een substantieel 
bedrag aan Haïti zal schenken. Sinds de aardbeving van 2010 is 
tot de dag van vandaag nog steeds heel weinig herbouwd; ook 
een reden voor een schenking. In plaats van internationale 
noviciaten zie je nu veel plaatselijke noviciaten ontstaan. Dat is 
prettig voor mensen met een roeping. Zij kunnen zich daardoor 
uitdrukken in hun eigen taal en hoeven niet meteen naar een 
ander land of werelddeel af te reizen om te onderzoeken of ze 
een heuse roeping hebben. 
 
Pastoraat Stefan Musanai en Charles Leta 
Het oorspronkelijke plan van het Bisdom was federatievorming 
die verder gaat dan Hulsberg, Schimmert en Genhout. Er gaat 
een gerucht rond in Schimmert dat deze drie parochies een 
samenwerkingsverband zouden aangaan, hetgeen tevens zou 
betekenen dat er één pastoraal team komt. Peter Denneman 
heeft dit met Hub Gorissen besproken en aangegeven dat zo’n 
pastoraal team ingaat tegen het bisdombeleid inzake de 
federatievorming. De montfortanen hebben met het Bisdom 
afgesproken dat Stefan en Charles alleen het pastoraat in 
Schimmert en Genhout zullen doen.  
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Pastoor Dölle van Hulsberg heeft met Peter gebeld om een 
afspraak in te plannen. Op 22 juni a.s. zal dit gesprek plaats-
vinden. Daarbij zijn eveneens aanwezig: een bestuurslid van het 
parochiebestuur van Genhout en uiteraard Stefan en Charles. 
Het is belangrijk vast te houden aan de benoemingsbrief van 
het Bisdom, ook om duidelijk te maken dat montfortanen geen 
wereldgeestelijken zijn. Montfortanen zijn religieuzen die niet 
volledig in het parochiepastoraat willen opgaan, waar je te 
maken krijgt met velerlei overlegstructuren die veel tijd vergen. 
 
BEMIN 
Peter Denneman denkt dat het goed is als Stefan en Charles 
een keer meegaan naar de vergadering van BEMIN. Peter heeft 
de vrijdag voor Pinksteren de Missiebrief aangeboden aan abt 
Bernardus Peters. De abt heeft nadien een brief aan Peter 
gestuurd, met een bedankje voor deze bemoedigende brief en 
hij was blij dat de KNR eraan had meegewerkt. De abt wenst 
BEMIN veel succes. 
 
Rondvraag 
Charles heeft informatie over zijn vorderingen met social 
media. Via linkjes op de website kunnen mensen eenvoudig 
doorgeleid worden naar de verschillende sociale media 
kanalen. Behalve op Facebook, ‘zitten’ de montfortanen op 
YouTube en Instagram. Blijkbaar is er ook een Twitter-account, 
waarmee nog niet veel gedaan is. Charles gaat dit verder 
uitdiepen. Jasper Jaspers (Yoman Reclame Bureau) heeft 
daarvoor enkele werkzaamheden verricht. In overleg met Henk 
Vaessen (ICT) en Servé Kengen, worden spullen aangeschaft 
waarmee filmpjes van een goede kwaliteit gemaakt kunnen 
worden. 
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Jan bedankt Peter voor de fijne bestuursperiode van de 
afgelopen drie jaar. Het was zijn eerste keer en in het begin was 
het erg wennen. Het duurde even voordat hij vol mee kon 
draaien (naast Peter en toen nog Simon) en niet meer te 
zenuwachtig was om opmerkingen te durven maken. 
 
De huidige bestuursleden stellen zich allemaal opnieuw 
verkiesbaar. 
 
 

 

Onze overledenen 
 

In Moramanga (Madagaskar) overleed op jonge leeftijd Paul 
Razafitsiarovana smm op 22 mei 2021. Hij werd 58 jaar en was  
28 jaar montfortaan. 
 
Op 27 mei 2021 overleed te Rotselaar (België) op 76-jarige 
leeftijd Jean Bovens smm. Hij was 57 jaar montfortaan. 
 
In Panningen overleed op 14 juni 2021 de zus van Piet Derckx, 
Els Sijben-Derckx. Zij is 85 jaar geworden. 
 
In Frankrijk overleed Jean Jagu smm op 25 juni 2021. Hij werd 86 
jaar en was 64 jaar montfortaan. 
 
Op 1 juli 2021 is Fun Philippi overleden. Hij was een schoonbroer 
van Hub Reijnaerts. 
 
Els Leerschool-Heijnen, zus van Charles Heijnen, overleed op  
6 juli 2021 op 93-jarige leeftijd. 
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Nieuws uit de provincie 
 
Gir Op ’t Veld eet ’s-middags weer mee met de confraters en 
neemt deel aan de vieringen. Lichamelijk gaat het niet zo 
goed, omdat hij te weinig eet. Hij wordt gestimuleerd meer 
te eten, waardoor hij hopelijk minder vermoeid zal zijn. 
 
Daags na de 305e sterfdag van Montfort kwam na lange tijd 
de kleine regionale communiteit Brabant (Theo van der Geest, 
Richard Schreurs en Peter Denneman) weer bijeen, bij Theo 
van der Geest in Oirschot. Eind mei vond de tweede bijeen-
komst plaats, dit keer bij Richard Schreurs.  
 
Pierre Robertz voelde zich niet goed na de 1e vaccinatie. De 
dokter heeft vitamine C en D aanbevolen en nu gaat het 
beter. 
 

 
Op vrijdag 21 mei 2021 heeft Peter Denneman, 
namens BEMIN (Beraad Missionarissen in 
Nederland), bij gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan, een nieuwe missiebrief aangeboden 
aan de voorzitter van de KNR, abt Bernardus 
Peeters. Buitenlandse missionarissen in 
Nederland en bevlogen jongeren die samen 
werken aan verbondenheid, dat is de 
toekomstvisie van BEMIN. 
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Pee de Waard schrijft dat er veel sterfgevallen zijn in Brazilië, 
in één dag bijna 4.000 doden en 8.000 besmettingen. De 
vaccinatie stagneert, omdat het vaccin laat is aangekocht en 
de president (Jair Bolsonaro) laks reageert op Covid-19. Een 
Parlementaire Commissie gaat nu het falende beleid onder 
de loep nemen. Door de fysiotherapie gaat het lopen Pee al 
een stuk beter af en ook zijn conditie wordt beter. 
 
Antoon van Noije schrijft dat hij ontsnapt is aan het corona-
virus, maar dat hij wel andere gezondheidsproblemen heeft. 
Amper 3% van de bevolking heeft de tweede vaccinatie 
gekregen. Er zijn wachtlijsten om in een ziekenhuis opgeno-
men te worden en om begraven te worden. Voor het eerst in 
de Braziliaanse geschiedenis gaan er meer mensen dood dan 
er geboren worden. Het leger staat gelukkig niet achter de 
president, anders zou een staatsgreep al een feit zijn. Door 
de pandemie zijn er minder inkomsten voor de Sitio en meer 
uitgaven. Er is meer huiselijk geweld en er komen steeds 
meer kinderen binnen, zoveel dat een tijdelijke ruimte geor-
ganiseerd moest worden om ze onder te kunnen brengen. 
Elk kind dat binnen gebracht wordt moet tien dagen in 
quarantaine en dat valt niet mee. 

 
In juli naar Nederland komen zal niet lukken, misschien in 
december 2021. Het zou leuk zijn weer eens sneeuw te 
kunnen zien. 
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Herman Jansen bouwt zijn pastoorschap in Valkenburg 
langzaam af. Hij geeft aan dat hij mag rekenen op zijn 
collega’s die diensten van hem zullen overnemen. 
 
Herman leverde de navolgende tekst aan: 
 
‘Geachte redactie van Pro Nostris, 
 
Ik bied u een aantal Corona-spreuken aan, eventueel wekelijks 
te verversen. Ze kwamen zomaar bij mij op in de huidige 
Coronatijd. Het is immers ook een tijd van bezinning en 
reflectie. 
 
1. We zijn allemaal BOA’s van en voor elkaar: 
 B (= Bezorgd) 
 O (= Om) 
 A (= Anderen) 
2. Stralende ogen boven het mondkapje nemen de taak over 
van een stralende glimlach onder het mondkapje. 

 
3. Ogen zien verder dan 1,5 meter. 
4. Verdrietige ogen vragen zonder woorden aandacht. 
5. Afstand houden is niet hetzelfde als afstandelijk worden. 
6. Samen en saamhorigheid worden niet beperkt door fysieke 
afstand. 
7. (K)lock downs hoeven niet down te maken. 
8. Er zijn vele lege plekken in onze kerkvieringen. In ons hart 
zijn alle plekken (over)bezet.’. 
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Een bedankje werd ontvangen door de Giftencommissie 
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Gewijzigde telefoonnummers 
 
Piet Schoen is van kamer gewisseld 
in Vroenhof (van de warme achter-
zijde naar de koelere voorzijde van 
het klooster). Hierdoor is zijn 
telefoonnummer gewijzigd. 
Piet is nu bereikbaar op nummer: 

+31(0)43-608 82 14. 

 
 

 
Pierre Robertz is niet verhuisd, maar heeft wél een nieuw 
telefoonnummer gekregen. Hij is tegenwoordig bereikbaar 
op nummer +31(0)343-446 473. 
 

Zomervakantie 2021 
 
Peter Denneman : 12-08 t/m 30-08 
Charles Leta  : 28-07 t/m 06-08 
Jan Lathouwers : 02-08 t/m 06-08 
Servé Kengen  : 07-07 t/m 18-07 
Monique Heijman : 19-07 t/m 09-08 
 
Het provincialaat is vanaf 16 juli tot 10 augustus gesloten! 
Voor dringende zaken kan contact opgenomen worden met 
provinciaal overste, Peter Denneman: 
provinciaal@montfortanen.nl of +31(0)622765210. 

mailto:provinciaal@montfortanen.nl
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Uit de wereldwijde congregatie 
 
Verhuizing vanuit het vertrouwde Leuven 
 

Dat moet het ongetwijfeld 
geweest zijn voor onze 
confraters in Kessel-Lo; het 
vertrouwde Leuven.  
Op 14 mei 2021 was het zover 
dat alles in Leuven was 
ingepakt, de tot dan toe 
bewoners van Diestsevest 117 
en 119 op bedevaart gingen 
naar het Maria heiligdom van  
D ’Hoppe en ondertussen de 
verhuiswagen hun spullen 
afleverde op de Jozef Pierre-
straat 39 in Kessel-Lo. 

 
Daar wonen onze Belgische confraters nu. Niet langer op 
afstand van hun buren, maar te midden van hun dorpsge-
noten. Dat is wennen. Ook voor de beeltenis van Montfort. 
Tot voor kort op veilige afstand van de voorbijgangers. Maar 
nu een vraag voor wie hem passeren: wie is die man met 
kruis en rozenkrans? Zo te zien heeft hij heeft er de vaart in. 
Wat is zijn naam? Dat zal allengs duidelijker worden. 
Onze medebroeders wonen er nog maar pas. 
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Monique en Peter waren er op 1 juli 2021 op bezoek. Voor 
Monique de mogelijkheid om kennis te maken met Godelief 
Ginneberge van het secretariaat en voor Peter om na lange 
tijd weer eens Jos Van den Bergh en zijn confraters te 
ontmoeten. Zoals we van onze Belgische confraters gewend 
zijn, werden wij gastvrij ontvangen. 
 
Met een zekere trots voerde Jos ons vanuit de kelders naar 
de bovenverdieping. Het huis heeft alles in zich om hier goed 
te kunnen aarden. Heel bijzonder dat zij behalve een kokkin 
die voor hen kookt, alles zelf runnen: schoonmaak, wassen, 
strijken, kleine klusjes in huis, tuinieren. Elke confrater heeft 
in deze zijn eigen taak. 
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Nieuw bestuur voor de vice-provincie India. 
 

 
Peter Mascarenhas smm 

 
Op 29 juni 2021 heeft Luiz Augusto Stefani smm, generaal-
overste, met instemming van zijn raad, Peter Mascarenhas 
smm benoemd tot overste van de vice-provincie India. 
 
De raadsleden zijn: 
 

 
Michael Sahayaraj James smm en Shibi Jose Thoomullil smm 
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Prem Kumar smm en Nagavara Ashwani Kumar Maddala smm 
 
Het mandaat van het nieuwe bestuur gaat in op 20 juli 2021. 
 

 
 

Nieuw Provinciaal Bestuur 
 
Een nieuw Provinciaal Bestuur is gekozen op de tweede dag 
van ons Provinciaal Kapittel d.d. 15 en 16 juni 2021.  
Eerder uitgesteld vanwege Corona, konden wij dit eindelijk 
houden en ook mochten wij weer gastvrij ontvangen wor-
den in het Bezinningscentrum van de ‘Zusters Onder de 
Bogen’ in Maastricht. 
 
Vooraf aan de keuze waren er eerst besprekingen over: de 
toekomstige status van onze provincie en besluiten wij bij 
het Generaal Bestuur een aanvraag in te dienen om vice-
provincie te worden. Dat heeft als voordeel dat we geen 
Kapittel meer hoeven te houden.  
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Vervolgens werd gesproken over het aantrekken van een 
extern deskundige om het bestuur te ondersteunen. In het 
kader hiervan waren er al kontakten gelegd met Roemer 
Boogaard, lid van de Financiële Commissie. Het Kapittel 
geeft toestemming om Roemer als adviseur voor de 
komende 3 jaar te benoemen.  
Over financiële steun aan België kan het Kapittel geen besluit 
nemen. De Belgische confraters zijn al wel verhuisd naar 
Kessel-Lo, maar over hun huidige financiële situatie 
ontbreken actuele gegevens. Het Kapittel machtigt het 
nieuwe bestuur om, na advies van de BPR, een besluit 
daarover te nemen. 
Vervolgens worden de Commissies besproken. Zeer tevre-
den over de inzet van de huidige drie leden van de Financiële 
Commissie wordt besloten hen te vragen hun bijdrage de 
komende drie jaren te continueren. Het Kapittel besluit tot 
het voortbestaan van de Giftencommissie. Er zullen wel 
enkele nieuwe leden door het bestuur gezocht moeten 
worden. De Commissie Spiritualiteit bestaat nog maar uit 
twee confraters. Voortbestaan wordt door het Kapittel 
bepleit, met de mogelijkheid niet-montfortanen hierbij te 
betrekken. 
Dan spreekt het Kapittel over de communiteiten. Men kiest 
voor het voortbestaan van de huidige twee lokale communi-
teiten.  
Het volgend punt: de toekomst van de smm in Nederland – 
Montfortaans Project. Na aanvankelijk kritische vragen naar 
het waartoe, wordt toch gekozen voor het voortzetten en 
verdere uitbouwen van het Evangeliseren à la Montfort.  
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Om die reden zal met instemming van het Kapittel bij het 
Generaal Bestuur een verzoek ingediend worden om op 
korte termijn nog twee confraters uit Indonesië naar 
Nederland te laten komen. 
 
Marco Pasinato die namens het Generaal Bestuur aanwezig 
is, spreekt zijn waardering uit voor wat er de afgelopen 
bestuursperiode tot stand is gebracht.  
 

 
 
Met de uitslag van de Peilingscommissie gaan we richting de 
verkiezing van provinciaal overste en twee raadsleden.  
Peter Denneman wordt gekozen tot provinciaal overste. 
Tot 1ste raadslid wordt Charles Leta gekozen en tot 2de raads-
lid Jan Lathouwers. Gedrieën accepteren zij de functie. 
 
Dan reizen we af naar Vroenhof voor de installatie van het 
nieuwe bestuur en de ondertekening door alle deelnemers 
aan het Kapittel van de notulen van dit Kapittel. 
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Het Provinciaal Bestuur kiest in haar raadsvergadering van  
6 juli 2021 Charles Leta tot vice-provinciaal en 
Jan Lathouwers tot provinciaal-econoom. 
 

 
 
Jan, Charles en ik gaan vol vertrouwen de toekomst tege-
moet. Dit om reden dat wij mogen rekenen op gebed en 
medewerking van onze confraters en de inzet van de 
medewerkers Monique Heijman en Servé Kengen. 
 

Peter Denneman smm 

 

Wie dan wel? 
Als wij niet meer geloven dat het kan 

Wie dan wel? 
Als wij niet meer vertrouwen op 

houden van 
Wie dan wel? 
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Als wij niet meer proberen 
om van fouten iets te leren 
Als wij het getij niet keren 

Wie dan wel? 
 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet 
Wie dan wel? 

Als wij niet meer weten wat er toe doet 
Wie dan wel? 

Als wij er niet in slagen 
de ideeën aan te dragen 

Wie dan wel? 
 

Als wij niet meer geloven dat het kan 
Wie dan wel? 

Als wij er niet mee komen, met een plan 
Wie dan wel? 

Als wij er niet voor zorgen 
dat de toekomst is geborgen 
voor de kinderen van morgen 

Wie dan wel? 
 

Paul van Vliet 

 
 

 



 


