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Emmanuel Van Lierde  De religieuzen gaan 
een bijzonder jaar tegemoet. Sommige orden 
en congregaties vieren een jubileum. Denk 
aan de 200ste geboortedag van Don Bosco op 
16 augustus 2015 of de 800ste verjaardag van 
de bedevaart van Franciscus van Assisi naar 
Santiago, in oktober 2015. Bij de karmel ge-
denken ze dan weer de 500ste geboortedag 
van Teresa van Avila. Misschien inspireerden 
die jubilea mee paus Franciscus om een Jaar 
van het godgewijde leven uit te roepen.

“Ook paus Benedictus XVI was begaan met de 
religieuzen en trachtte frequent contacten met 
hen te hebben, maar Franciscus behoort zelf tot 
een orde en dat maakt het toch anders”, steekt 
David Kinnear Glenday van wal.  “Hij daagt ons 
vooral uit en vroeg of laat komt dan de vraag wat 
we met zijn woorden doen. Neem zijn exhortatie 
Evangelii gaudium. Volgen we de weg die hij daarin 
aanbeveelt? Zijn we bereid uit onze comfortzone 
te komen en naar de periferie te gaan?”

Profetisch
Al in zijn eerste interview met La Civiltà Cattolica 
stelde Franciscus dat religieuzen in de kerk de rol 
van profeet vervullen.  “Profetisch zijn betekent 
allereerst aandachtig kijken waar God vandaag 
in de wereld aan het werk is en beschikbaar zijn 
om met Hem mee te werken. Het klopt dat alle 
christenen geroepen en gezonden zijn, maar re-
ligieuzen beleven die missie radicaler en daar-
door worden ze profetisch”, verduidelijkt de se-
cretaris-generaal van de internationale koepel-
vereniging van mannelijke religieuzen.

“Wat religieuzen typeert, is zeker een radicale 
navolging van Christus. Verder een mobiliteit 
in hun zending. Een instituut als de kerk heeft 
structuren nodig, maar die lopen het risico de 
status-quo te handhaven. Religieuzen horen 
flexibeler te zijn zodat ze makkelijker kunnen 
inspelen op telkens nieuwe noden. Tot slot vind 
ik het belangrijk dat religieuzen een getuigenis 
geven van het interculturele samenleven; dat 
mensen uit diverse landen, culturen en ach-
tergronden vredevol en broederlijk onder het-
zelfde dak kunnen wonen. Een religieuze ge-
meenschap heeft pas betekenis als ze de vrucht 
is van de diepe ervaring van God. Daarmee heb 
ik misschien een spiritueel antwoord gegeven 

op de rol en de plaats van de religieuzen in de 
kerk, maar ik had evengoed een sociologisch 
antwoord kunnen formuleren. Wat zou de kerk 
zijn zonder de 800.000 zusters en 200.000 
mannelijke religieuzen? Neem dat miljoen krach-
ten weg en dan sneuvelt veel kerkelijke inzet, 
vooral aan de rand van de maatschappij.”

Periferie
Pater Glenday blijkt gevoelig voor de  “periferie”  
waarover de paus het zo vaak heeft.  “Voor mij be-
hoort dat echt tot het DNA van de religieuzen. 
Toen niemand begaan was met Centraal-Afrika, 
trok de stichter van mijn congregatie naar Soedan 

en vond hij dat missionarissen naar die periferie 
moesten gaan. Vandaag zijn er andere periferieën, 
geografisch en existentieel. Het kerstverhaal leert 
ons dat God zich toont in het kleine en het zwakke. 
De incarnatie in een kind opent volgens mij nieuwe 
spirituele wegen die nog altijd onvoldoende ver-
kend zijn. Het is niet door baby’s te omhelzen en 
te kussen dat we die kerstspiritualiteit beleven. 
Dat bedoel ik niet, wel dat we ten volle oog zouden 
hebben voor het kwetsbare en het fragiele. Als de 
paus ons oproept naar de periferie te gaan, bete-
kent dat evenmin dat we plots allemaal naar een 
plek in de marge moeten zoeken. Vele religieuzen 
zijn al present op die plaatsen en moeten niet iets 
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anders gaan doen dan wat ze al deden. Maar als 
ze goed naar deze paus luisteren, moeten ze mis-
schien wel hun mentaliteit waarmee ze hun werk 
doen, wijzigen. Om maar iets te zeggen: velen zijn 
individualistisch ingesteld en werken liefst op hun 
eentje, maar dat weerspreekt het gemeenschaps-
leven van religieuzen. We kunnen juist een be-
langrijk signaal geven aan onze individualistische 
tijdgenoten door een voorbeeld te geven van 
vruchtbaar samenwerken en broederlijk samen-
leven. Was het ook dat niet wat bij de eerste chris-
tenen opviel?”, vraagt de missionaris.

Wereldkerk tonen
De culturele en spirituele variëteit onder de religi-
euzen is enorm, gezien de vele orden en congre-
gaties die nu eens lokaal dan weer internationaal 
actief zijn.  “Oversten staan voor de uitdaging te-
gelijk het essentiële – het eigen charisma en de ei-
gen spiritualiteit die hun stichter voor ogen had – 
te behouden en een inculturatie te bewerken. Met 
andere woorden telkens weer te zoeken hoe de ei-
genheid vertaald kan worden naar de plaats en de 
tijd waarin een gemeenschap leeft. Bij internatio-
nale communauteiten is de multiculturaliteit een 
uitdaging maar ook een rijkdom. Ik vind het een 
belangrijk getuigenis dat onze kloosters tonen dat 
samenleven in diversiteit kan en het toont tegelijk 
de universaliteit van onze wereldkerk. Bij de religi-
euzen ontdek je plekken waar werkelijk de katholi-
citeit wordt beleefd. Het is niet gemakkelijk, maar 
wel iets om trots op te zijn”, stelt Glenday.

In Europa dalen de roepingen en sluiten kloos-
ters de deuren.  “Voor de betrokkenen is het een 
pijnlijk loslaten van hun levenswerk, maar ik zie 
dat ze bewust en eerlijk die laatste fase willen 
beleven. Ze kiezen ervoor dat proces niet louter 
passief te ondergaan, maar zoeken hoe ze toch 
hun spiritualiteit en werk kunnen doorgeven 
aan leken. De grootste zorg bij kloosters die op 
hun einde lopen, is wat er met hun geld en goe-
deren moet gebeuren. Hoe komt hun erfenis in 
goede handen zodat die voort wordt benut voor 
het dienstwerk van de kerk, maar zeker ook 
voor een goede oude dag voor de overblijvende 
hoogbejaarde religieuzen? Een gezond onder-
scheidingsvermogen helpt meestal de juiste be-
slissingen te nemen”, besluit de pater.
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Comboni missionaris
David Kinnear Glenday behoort tot de Comboni missionarissen van het hart van 
Jezus.  “Onze congregatie werd gesticht door Daniel Comboni, geboren in 1831 in Noord-
Italië. Hij trok als missionaris naar Soedan. Het overlijden van een medebroeder ontmoe-
digde hem niet, maar zette hem juist aan nog vuriger aan de slag te gaan.  ‘Ofwel Afrika, 
ofwel de dood’, liet hij optekenen. Zijn hele leven wijdde hij aan de verkondiging in Cen-
traal-Afrika en daartoe stichtte hij twee missiecongregaties, een voor mannen en een 
voor vrouwen. Nu zijn we met zo’n 1.600 mannen die nog altijd vooral in Soedan en Cen-
traal-Afrika aan de slag zijn. Zo’n honderd zijn er in Latijns-Amerika en een klein aantal is 
actief in Azië. Ook in Europa hebben we enkele huizen”, vertelt Glenday.

Zijn ouders – vader een Schot, moeder een Ierse – leerden elkaar kennen in India.  “Ik werd daar 
in 1949 geboren, maar groeide op in Schotland. Al vroeg wou ik missionaris worden en in een 
katholieke krant las ik een advertentie van de Comboni. Ik contacteerde hen, maar ze hadden 
geen huis in Schotland, wel een vormingscentrum in Engeland. Na die opleiding werd ik in 1977 
tot priester gewijd en vertrok naar Oeganda. Daarna was ik directeur van een tijdschrift over 
leiderschap in Kampala en vervolgens werd ik provinciaal in Londen. Tijdens het generaal ka-
pittel van 1991 koos de congregatie mij als algemene overste. Na mijn termijn van zes jaar was 
ik twaalf jaar werkzaam in Manilla op de Filipijnen en leidde daar ook een missietijdschrift, tot 
ze me in 2009 vroegen secretaris-generaal te worden van de Unie van hogere oversten.”  (EVL)

“Ook paus Benedictus XVI was begaan met de religieuzen en trachtte frequent contacten met hen te hebben, maar Franciscus 

behoort zelf tot een orde en dat maakt het toch anders”, stipt David Kinnear Glenday aan.  © evl

“Zonder het miljoen 
religieuzen sneuvelt 
veel kerkelijke inzet.”


