Nieuwsbrief 2014 / 4
12 november 2014
UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

Zusters en broeders
Al enkele maanden wordt er van diverse zijden nagedacht over en plannen gemaakt voor
de invulling van het Jaar van het Godgewijde Leven 2015. In deze nieuwsbrief brengen
we u een overzicht van de stand van zaken. Bij het begin van het jaar 2015 treedt ook
het nieuwe URV-bestuur aan. Ook dat verdient een vooruitblik.
2015 – Jaar van het Godgewijde Leven
Paus Franciscus heeft 2015 aangekondigd als het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’. Het
gaat van start op 30 november 2014 (eerste zondag van de advent) en wordt afgesloten
op 2 februari 2016 (dag van het godgewijde leven).
In een brief "Gaudeamus..." (Verheugt u...), richt de Congregatie van de Religieuzen
(voluit: de Congregatie van de Instituten van het Gewijd Leven en van de Sociëteiten van
het Apostolisch Leven) zich tot alle mannen en vrouwen van religieuze orden en
congregaties, en van verenigingen van apostolisch leven.
Het document gaat uit van een aantal uitspraken en oproepen van
Paus Franciscus, waarbij de volgende toch wel een zeer centrale
plaats inneemt: “Het gaat erom alles achter te laten om de Heer
te volgen. Neen, ik wil niet zeggen radicaal. Evangelische
radicaliteit is niet alleen iets van religieuzen, maar wordt van allen
gevraagd. Religieuzen volgen de Heer echter op een speciale
manier, op een profetische wijze. Ik verwacht dit getuigenis van
jullie. Religieuzen, zowel mannen als vrouwen, moeten in staat
zijn om de wereld wakker te schudden.”
De Paus nodigt ons uit om onze roeping te hernieuwen en ze met
vreugde en passie te beleven, zodat de alomvattende daad van
liefde een continu proces van volwassenwording is, - “word
volwassen, word volwassen, word volwassen”, als permanente
ontwikkeling, waarin het ‘ja’ van onze wil één wordt met Zijn wil, en intellect en gevoel
verenigt. “De liefde is nooit beëindigd en voltooid; zij verandert en rijpt in de loop van
het leven en blijft net daarom trouw aan zichzelf.”
Uitspraken als ‘De omarming van de Heer doorgeven’ en ‘tederheid doet ons goed’
klinken verrassend door in het tweede deel van de brief. Voor Paus Franciscus is het
teken van broederlijkheid de tederheid, een “eucharistische tederheid”, omdat “de
tederheid ons goed doet”. De broederlijkheid heeft “een enorme kracht om mensen
bijeen te brengen, [...] de broederlijkheid, zelfs met alle mogelijke verschillen, is een
ervaring van liefde die conflicten overstijgt.”
De brief eindigt met een tiental vragen die ons helpen bij een persoonlijke of
gezamenlijke bezinning, in de concrete situatie van ons dagelijks bestaan. Niet in de
beslotenheid of de afzondering van onze kloosters en monasteria maar ‘samen op weg’,
te midden van de vragen, de noden en de verwachtingen van deze tijd.
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Het logo voor het jaar van het Godgewijde Leven

Evangelisch
Profetisch
Hoopvol

Het godgewijd leven
in de Kerk vandaag

Het logo voor dit bijzondere jaar toont de duif, een klassiek beeld dat de werking van de
Geest symboliseert. Met haar vleugel ondersteunt ze een veelzijdige wereld. Beschermd
door de andere vleugel, drijft ze op de wateren, gevormd uit een weefsel van mozaïeken,
van waaruit drie sterren opstijgen.
Ontmoeting met Mgr. José Rodriguez Carballo
Op woensdag 5 november 2014 waren we met 110 religieuzen en andere
geïnteresseerden uit gans Vlaanderen samen in het Vormingscentrum Gislain in Gent,
voor een ontmoeting met Mgr. José Rodriguez Carballo, secretaris van de Congregatie
voor het Gewijd Leven in Rome.
In zijn toespraak maakte mgr. Carballo een ‘radiografie’ van het
godgewijde leven: een persoonlijke beschouwing bij de
ontwikkelingen die zich wereldwijd afspelen binnen het
religieuze leven. Zijn eigen ervaring, als provinciaal overste van
de Minderbroeders-Franciscanen in Spanje (Santiago), en later
als algemeen overste van de hele orde, heeft hem ongetwijfeld
een ruim inzicht gegeven om het religieuze leven globaal en in
al zijn verscheidenheid te kennen en te waarderen.
We kunnen ons bezorgd maken om de vele, menselijke tekortkomingen in de wereld van
het religieuze leven. We kunnen zelfs bedroefd worden bij het zien van de kleine kanten
in de beleving ervan.
Het doet pijn om steeds weer dingen te moeten loslaten (instituten, werken, visies…).
Het gemeenschapsleven komt op de helling te staan als het aantal leden te klein wordt of
als er geen natuurlijke opvolging meer is voor oversten op leeftijd.
We kunnen ons overmatig bekommeren om het dalend aantal roepingen en om de graad
van uittredingen en exclaustraties. Je hoort vaak spreken over een gebrekkige motivatie
bij kandidaten wat in een latere fase leidt tot afhaken. Men zegt dat opleiding en vorming
onvoldoende aandacht krijgen, dat individualisme en drang naar zelfrealisatie het
godgewijde leven sluipend ondermijnen…
Daartegenover staan echter zoveel positieve
ontwikkelingen binnen het religieuze leven waar
we ons terecht over kunnen verheugen. De geest
van het Vaticaans Concilie is doorgedrongen tot
in de verste uithoeken van de Kerk en heeft ook
het religieuze leven een nieuw elan gegeven. De
zoektocht naar de eigen bronnen, de eigen
spiritualiteit en het eigen charisma, was voor de
meeste instituten een zeer vruchtbare oefening.
Men voelt weer een open blik op de wereld, met
aandacht voor de eigen cultuur, een gezonde

URV-Nieuwsbrief 2014/4 – 12 november 2014

pagina 2 van 4

autonomie van de persoon en de eigenheid van het man- en vrouw-zijn. Religieuzen
hebben weer een helder gevoel van kerk-zijn, willen deel uitmaken van die kerk en van
daar uit op weg gaan, zonder een kritische geest tegenover de Kerk te verliezen. Er is de
vaste wil om, onder leiding van de Geest, de weg te gaan van zichzelf naar de anderen,
van het middelpunt naar de periferie.
Het verheugt ons dat er wereldwijd nieuwe stichtingen en eigentijdse vormen van
gemeenschapsleven ontstaan. Vaak kiest men, net zoals Jezus, uitdrukkelijk voor de
verdrukten aan de rand van de maatschappij: een authentiek evangelisch leven in dienst
van de armen.
Religieuzen willen anderen ook deelgenoot maken aan contemplatie en mystiek; aan de
eigen spiritualiteit, de inspiratie en de dynamiek. Men kiest voor een religieus leven dat
anderen erkent en verrijkt, gesterkt door een verdiept geloofs- en gemeenschapleven.
Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaf mgr. Carballo antwoord op vragen
die hem door een aantal aanwezigen werden gesteld. Hij kondigde daarbij ook aan dat er
vanuit het Decasterium in Rome gewerkt wordt aan een document speciaal gericht aan
de leden van slotkloosters en monasteria. Twee elementen die daarin zeker aan bod
zullen komen zijn ‘het leven in beslotenheid’ en het autonome karakter van elk
monasterium. Het zijn twee dingen die in een moderne wereldopvatting en in kleiner
wordende gemeenschappen voor heel wat praktisch problemen kunnen zorgen.
De bijeenkomst eindigde met een overzicht van de initiatieven die vanuit de Congregatie
voor het Gewijde Leven genomen worden naar aanleiding van het jaar van het
godgewijde leven. De voornaamste daarvan zijn: een oecumenisch colloquium (januari
2015), een seminarie voor vormingverantwoordelijken (april 2015) en een workshop voor
jongeren en jonge religieuzen (september 2015). Ter afsluiting van dit bijzondere jaar zal
er een driedaagse samenkomst zijn van afvaardigingen van alle religieuzen met Paus
Franciscus met op het einde (2 februari 2016) een plechtige dankviering.
Voor de URV was deze ontmoeting zeker een geslaagde dag en veel meer dan een
formele bijeenkomst met de afgevaardigde van de paus in Rome. Dat bleek ook uit de
afsluitende broodmaaltijd die verliep en een gezellige, opgeruimde sfeer. Het was een
mooie aanloop naar het jaar van het godgewijde leven dat voor ons ligt. Het woord
vreugde was niet uit de lucht en dat willen we ook meedragen een gans jaar lang!
Het jaar van het godgewijde leven op onze website www.urv.be
Via een eigen pagina op onze website willen
we u regelmatig op de hoogte houden van de
initiatieven in het kader van het jaar van het
godgewijde leven en de verdere ontwikkelingen.
U vindt er ook meer informatie over de hierboven
reeds vermelde initiatieven: de brief "Verheugt
u...", integraal of als stof tot bezinning, het logo
en de ontmoeting met mgr. Carballo.
Met de hulp van een gebedskaart willen we, een
gans jaar lang, iedereen uitnodigen om dit jaar
samen, biddend te beleven en te ondersteunen.
Er wordt gewerkt aan een LED-fietslichtje met logo en tekst... 'het licht uitdragen' is
nog steeds een belangrijk aspect van het getuigenis dat religieuzen, door hun leven en
werken, willen brengen.
Via interviews willen we religieuzen uit andere continenten aan het woord laten en
betrekken bij de acties hier.
Het jaar wordt afgesloten op 30 januari 2016. Op die dag zullen alle religieuze
gemeenschappen, in gebed verenigd, een aangepaste vesperdienst houden.
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Het jaar van het religieuze leven wil een boodschap uitdragen voor iedereen, niet enkel
voor de religieuzen zelf. Daarom zal nauw samengewerkt worden met andere
organisaties: de Vlaamse bisdommen - Kerk in Nood - Roepingenpastoraal - de
Interdiocesane Jeugddienst.
Nieuw bestuur
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld zal een nieuw bestuur vanaf 29 december
2014 het roer van de Unie van de Relgieuzen van Vlaanderen overnemen. Vooraf zullen
de nieuwe bestuursleden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter en een
penningmeester aanduiden. We geven hier nogmaals, in alfabetische volgorde, de namen
van de nieuwe bestuursleden die op 8 mei 2014 (AV in Blankenberge) werden verkozen.
 Zr. Catherine BOURDEAUX, Zusters van Maria van Nederbrakel, Gent
 Zr. Trees COOMAN, Zusters Clarissen, Oostende
 Pater Daniël DE RYCKE, Minderbroeders-Franciscanen, Sint-Truiden
 Br. Luc LEMMENS, Broeders van Liefde, Gent
 Zr. Gerda LENDERS, Zusters Kindsheid Jesu, Hasselt
 Pater Jef MATTON, Missionarissen van Scheut, Brussel
 Zr. Monique SCHOETERS, Zusters van het H. Hart van Maria, ’s-Gravenwezel-Schilde
 Pater Frederic TESTAERT, Paters Norbertijnen, Postel
 Zr. Rita VAN BRUGGHE, Hospitaalzusters van Sint-Jan, Brugge
 Zr. Lieve VERVOORT, Zusters van het Convent van Bethlehem, Duffel

URV-vormingsdagen en ontmoetingsdagen voor HO’n 2015
Wij herinneren u graag nog eens aan de URV-Vormingsdagen voor alle religieuzen.
Mevr. Annemarie Gielen van Pax Christi zal ons in drie conferenties wegwijs maken in de
problematiek van de vrede, dichtbij en veraf. Een thema dat niet alleen in deze
novemberdagen maar ook de komende jaren brandend actueel zal blijven.
Kijk nog eens na of de volgende datums in uw agenda vermeld staan en geef deze
informatie ook door aan de leden van uw gemeenschap via uw congregationele
nieuwsbrief en/of vormingsprogramma.
URV-vormingsdag Groenhove – Torhout op donderdag 5 maart
La Foresta – Vaalbeek op zaterdag 7 maart
Ter Dennen - Westmalle op dinsdag 24 maart
De URV-Ontmoetingsdagen voor Hogere Oversten
Duinse Polders, Blankenberge, van woensdag 6 tot vrijdag 8 mei 2015

Een jaar loopt ten einde…
November… de dagen worden nu wel héél kort en de laatste bladeren aan de bomen
zullen het niet lang meer houden. In gedachten en in gebed zijn we meer dan ooit innig
verbonden met onze medebroeders en medezusters, familie, vrienden en kennissen die
ons voorgingen en die we, vaak met moeite, moeten loslaten.
Het is de tijd bij uitstek om de gordijnen wat vroeger op de avond te sluiten en naar
binnen te keren. Hebt u het al eens geprobeerd? Bij het licht van de schemerlamp… stil
verwijlen bij wat voorbij is en bij wat nog komen moet? Met een hart vol dankbaarheid!
We doen dat ook bij het afsluiten van deze nieuwsbrief. Innig verbonden met u allen…
met een hart boordevol dankbaarheid!
Vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u raadplegen via de frontpagina van onze website: www.urv.be
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