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Zusters en broeders 
 
Voor u ligt het tweede nummer van de URV-Nieuwsbrief. Het eerste nummer ontving u in januari 
2014. Het is de bedoeling om deze nieuwsbrief regelmatig te verspreiden. We hopen op die manier 
een beter contact uit te bouwen met alle religieuzen in Vlaanderen. Er zijn nog tal van initiatieven en 
evenementen waar we als religieuzen bij betrokken zijn. Een aantal onder ons kan dat helaas niet 
meer op een actieve manier meemaken vanwege de leeftijd of lichamelijke beperkingen. Zeker voor 
hen is het de moeite waard om op de hoogte te blijven. Gelieve deze nieuwsbrief daarom zo veel 
mogelijk te verspreiden naar uw gemeenschappen. Veel leesplezier! 
 

Nú is het de gunstige tijd! 

Met deze woorden bracht Michelina TENACE een boodschap van hoop en vertrouwen aan 
de 155 Waalse en Vlaamse verantwoordelijken van apostolische congregaties die op 1 
maart 2014 in het Guislaininstituut te Gent bijeen waren. De vormingsdag werd 
georganiseerd door de gedelegeerden van de UISG (Internationale Unie van Algemeen 
Oversten). He thema “ De dienst van het gezag in het religieuze leven” werd gekozen in 
opvolging van de Algemene Vergadering van de UISG die in mei 2013 te Rome plaats vond.  

Michelina Tenace getuigde van een sterk geloof in de zinvolheid en kracht van het religieuze 
leven. Wij worden geroepen om als ‘kinderen’ van de Vader en als ‘broers en zusters’ met 
elkaar te leven. Christen zijn is een vreugde, die we uit te dragen hebben. Ook al beleven we 
situaties van onmacht en missen we soms perspectief, vanuit onze verbondenheid met 
Christus krijgt onze dagelijkse realiteit een verrijzenisdimensie en wordt ons leven 
eeuwigdurend. Wie van deze ‘profetie’ durft leven, wordt zelf ‘profetisch’, bezield door de 
Geest. 

Wie graag de conferenties van Michelina Tenace leest, kan terecht op de website van de 
URV: www.urv.be. De conferenties van de UISG-samenkomst te Rome zijn te vinden op de 
website www.vidimusdominum.org en in het UISG-bulletin nr. 152/2013 
 
De URV-Vormingsdagen 2014 

De drie dagen in Ter Dennen (Westmalle – 20 maart), La Foresta (Vaalbeek – 25 maart) en 
Groenhove (Torhout – 31 maart) zijn goed verlopen met respectievelijk 129, 149 en 220 
deelnemers. De spreker, pater Benoît Standaert, monnik van de benedictijnerabdij van 
Zevenkerken, wist de aanwezigen te boeien met zijn conferenties over de interreligieuze 
dialoog… inderdaad een ‘avontuur’ zoals het thema van de dag aangaf en zoals ook bleek 
uit zijn talrijke ontmoetingen met gelovigen uit andere godsdiensten. Het was ook een sterke 
oproep om op lokaal vlak de dialoog met andersgelovigen aan te gaan en te verdiepen, met 
respect voor ieders eigenheid en geloofsovertuiging. 
 
Tine Ruysschaert: Menschen in den Grooten Oorlog 

De jaarlijkse ontmoetingsdagen voor hogere oversten en raadsleden in Blankenberge (7-8-9 
mei 2014) komen stilaan dichterbij. Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds werd aangekondigd 
wordt de avond van 7 mei ingevuld door Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer met een 
evocatie over ‘Menschen in den Grooten Oorlog’. 

Via deze weg nodigen we alle geïnteresseerden (religieuzen… maar ook familie, vrienden en 
kennissen) uit om deze voorstelling bij te wonen. Plaats: Duinse Polders, Ruzettelaan 195, 
8370 Blankenberge. Aanvang 20:00 uur stipt. Wij vragen wel een vrijwillige bijdrage bij de 
ingang. De richtprijs bedraagt 8,00 Euro. 
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Boek: ‘Tussen voltooien en verwachten‘ 

Mevrouw Ria Grommen, voor de meesten onder ons een goede bekende, is een van de 
begeleiders tijdens de komende Dagen van Blankenberge. Vanuit haar jarenlange ervaring 
schrijft zij een lange brief aan ons religieuzen. Een citaat uit de inleiding: 

“Een en ander is voor mij een appel om deze brief te schrijven: een brief van waardering 
voor jullie leven, een brief van nabijheid in de duistere uren, een brief van hoop dat nieuw 
leven zal doorbreken én van vertrouwen dat jullie daaraan kunnen bijdragen. 

De inhoud van deze brief komt grotendeels van jullie zelf, van de vele getuigenissen die ik 
mocht beluisteren en meemaken. Dank aan allen die mij woorden en inzichten aanreikten. Ik 
geef ze graag aan jullie door, getoetst aan en aangevuld met wat  ik zelf vanuit mijn vak, de 
psychogerontologie, kan aanreiken.” 

Het boek (72 blz. – A5 formaat) wordt nu persklaar gemaakt bij Uitgeverij Halewijn. Het zal in 
Blankenberge te koop worden aangeboden tegen de prijs van (vermoedelijk) 5-6 Euro. De 
totale oplage zal wellicht 1000 exemplaren bedragen. Aan de deelnemers aan de dagen van 
Blankenberge wordt aanbevolen om vooraf in de gemeenschap te bespreken hoeveel 
exemplaren ze voor hun congregatie willen afnemen. Degenen die niet aanwezig zijn kunnen 
zo mogelijk afspreken met een ‘gebuur’ die er wel zal zijn. 
 
The Sisters – voor jonge vrouwen van 16 tot 35 JAAR 

Gedurende vijf dagen wordt in samenwerking met Roepingenpastoraal een verkennende en 
intense tocht georganiseerd om gedurende 5 dagen 4 religieuze gemeenschappen te 
bezoeken. Van zondagnamiddag 6 juli tot donderdagmiddag 10 juli wordt achtereenvolgens 
een bezoek gebracht aan 1] de zusters van de Gemeenschap van Zaden van het Woord in 
Hasselt, 2] de zusters trappistinnen in Bocholt, 3] de zusters van Don Bosco in Heverlee en 
4] de zusters van de Monastieke Gemeenschap van Jeruzalem in Brussel. Vier verschillende 
gemeenschappen, vier verschillende levensritmes, charisma's en uitdagingen. 

Wat heb je nodig? Een open hart en bereidheid om even mee te leven met de zusters. 
Praktisch: een rugzak met een slaapzak, een slaapmatje en een bijbeltje. De verplaatsingen 
gebeuren met de trein, de bus en op maandag ook enkele kilometers te voet. 

Begeleiders: zusters Rafaela en Isabela 
Info: zaden.hasselt@gmail.com 
Bron: Roepingenpastoraal  
 
2015 – Jaar van het Godgewijde Leven 

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat van 21 november 2014 tot en met 28 oktober 2015 
het "Jaar van het Godgewijde Leven" zal gehouden worden om meer aandacht te besteden 
aan het religieuze leven binnen de Kerk. Er zijn drie voorname doelstellingen: 

1. de dankbare herinnering aan het recente verleden 
2. de toekomst met hoop omarmen 
3. het heden met passie te beleven. 

De URV wil dit jaar niet ongemerkt laten voorbijgaan. Het zal zeker onderwerp van bezinning 
zijn tijdens de vormingsdagen (Westmalle, Vaalbeek en Torhout) en tijdens de dagen voor 
hogere oversten in Blankenberge in 2015. In samenwerking met de vicariaten voor de 
religieuzen in de Vlaamse bisdommen en diverse andere organisaties (o.m. Kerk in Nood) 
zullen ook nog andere lokale en regionale activiteiten georganiseerd worden. U hoort er vast 
nog meer over. 
 

 

Dit was de tweede editie van de URV-Nieuwsbrief. Uw reacties, bemerkingen, suggesties… 
zijn welkom via het secretariaat: secretariaat@relieuzen.be  

Vroegere edities van deze nieuwsbrief kunt u raadplegen via de frontpagina 
van onze website: www.urv.be 
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