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FDNSC Generalaat, Rome                                                      Bulletin voor GVHS, Nr 20,  mei 

2021 

Beste Zusters en Vrienden,  

In onze laatste nummer van ‘Nieuws 

van het Generalaat’ hebben onze 

zusters hun ervaringen verteld met 

betrekking tot de Covid-pandemie. We 

hebben leed en ongelijkheid gezien, 

maar ook veerkracht, vrijgevigheid en 

creativiteit. Reflecterend op hun 

ervaringen, vroegen veel zusters zich 

af: "Wat is de zin van dit alles? Wat 

hebben we ervan geleerd? Hoe zal dit ons gedrag na de pandemie beïnvloeden? Hoe zal onze 

toekomst eruit zien?" 

In zijn boek "Laat ons dromen; de weg naar een betere toekomst" spoort Paus Franciscus ons 

aan om te zorgen dat de pijn niet tevergeefs is geweest. Om beter uit deze crisis te komen, 

moeten we helder zien, juiste keuzes maken en juist handelen. De Paus nodigt ons uit om 

samen te praten over hoe we dat kunnen doen. Laten we samen durven dromen. (Zie de tekst 

op de omslag van het boek "Laat ons dromen") 

In dit nummer vindt u een samenvatting van het boek van de Paus, gemaakt door Pater Hans 

Kwakman. In "Wist u dat..." kunt u lezen over enkele acties die binnen onze Chevalier-

familie hebben plaatsgevonden en wordt u uitgenodigd om er nog een schepje bovenop te 

doen. Hierna volgen de evenementen op de wereldkalender voor GVHS. Zoals gebruikelijk 

sluiten we af met een gebed.  

PAUS FRANCISCUS DROOMT VAN EEN WEG NAAR  

EEN BETERE TOEKOMST.  
 

Begin December 2020 publiceerde Paus Franciscus in samenwerking met de schrijver Austen 

Ivereigh, een nieuw boek met de titel: “LET US DREAM: The Path to a better Future” 

(“Laat ons dromen: de Weg naar een betere Toekomst”). Omdat het een boek is en geen 

officieel kerkelijk document kan de Paus wat vrijer schrijven over zichzelf en over wat hem 

aan het hart gaat in de wereld van vandaag. Hij was het boek al begonnen te schrijven voor de 

uitbraak van de COVID-pandemie, maar de huidige Corona-crisis versterkt zijn overtuiging 

dat de wereld aan een radicale vernieuwing toe is.  

 

 

 

FDNSC  

verenigd in hun inzet voor 

Gerechtigheid, Vrede en Heelheid 

 van de Schepping
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Het boek volgt de bekende driedeling: “Time to See, 

Time to Judge, Time to Act.” tijd om te zien wat er 

in de wereld om ons heen gebeurt, in positieve en 

negatieve zin; tijd om de diepere oorzaken te zoeken 

van de crisis die de wereld doormaakt; tijd om een 

plan van handelen uit te zetten. In het eerste deel 

bekritiseert de Paus het huidige economische en 

culturele systeem, voor zover dat vooral gericht is op 

het maken van zo groot mogelijke winst en het 

bevorderen van materiele welvaart, vooral voor de 

eigen kring. Daardoor raakt de rijkdom van onze planeet aarde uitgeput en wordt de kloof 

tussen arm en rijk steeds groter.   

Gewoonlijk gaan wij bij oplossing van problemen rechtstreeks van het probleem naar een 

voorstel tot een oplossing, waarbij ieder probleem vaak geïsoleerd behandeld wordt. Wat het 

boek interessant maakt, is het feit dat de Paus in het tweede deel de weg van 

“onderscheiding” (de Ignatiaanse weg van de “onderscheiding der geesten”) volgt. De 

centrale vraag daarbij is door welke “geest” wij ons wat betreft maatschappelijke 

ontwikkelingen laten leiden: door de geest van zelfzucht en verrijking van de mensen in onze 

eigen kring, of door de Heilige Geest. De Heilige Geest inspireert ons om ons in te zetten 

voor het gemeenschappelijk welzijn en om 

solidair te zijn met de armen. Daarbij dienen 

wij de armen bij te staan, niet als objecten van 

hulp, maar als medemensen, die in staat zijn 

voor zich zelf op te komen. Ook wat de 

toekomst van de Kerk betreft stelt zich de 

vraag of wij alleen maar luisteren naar mensen, 

die het met ons eens zijn, of ook proberen de 

mensen, die met ons van mening verschillen te 

begrijpen en met hen samen op te trekken. 

Gods Geest spoort ons aan tot dialoog en 

overleg, ook met mensen met wie wij van inzicht verschillen.   
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In het derde deel doet de Paus 

concrete voorstellen om tot een 

nieuwe samenleving te komen. 

Allereerst moeten mensen in 

Kerk en Maatschappij beter 

gaan beseffen dat wij allemaal 

tot één volk behoren: het volk 

van God. Bovendien zijn wij 

allemaal geworteld in de aarde 

en delen wij het leven met 

zoveel andere schepselen. Een 

betere toekomst dient daarom gebouwd te worden op het fundament van solidariteit: wij zijn 

voor elkaar verantwoordelijk en de rijkdom van de aarde moeten wij samen delen. 

Bijvoorbeeld met het geld dat nu aan bewapening wordt besteed zouden wij een groot deel 

van de armoede in de wereld kunnen overwinnen. Daarom, zo zegt de Paus, is “het tijd om de 

mogelijkheid te onderzoeken van het universele basisinkomen (UBI), een inkomen voor alle 

burgers, waaraan geen voorwaarden verbonden zijn."  Vrij uitgebreid gaat hij ook in op de 

rol van de vrouw in Kerk en Maatschappij, de protestbewegingen, de behandeling van 

migranten en het wijdverspreide populisme.  

De Paus blikt ook terug op drie moeilijke periodes in zijn leven, die hij zijn persoonlijke 

COVID-ervaringen noemt en waar hij, naar eigen zeggen, een beter mens van geworden is. 

Tijdens zijn tweede jaar aan het diocesaan seminarie van Buenos Aires, 21 jaar oud, stierf hij 

bijna aan een longinfectie. “Ik kan meevoelen hoe het mensen vergaat, wanneer zij door het 

coronavirus aan een beademingsapparaat liggen”. Hij nam toen het besluit Jezuïet te 

worden. In 1986 ging hij naar Duitsland, om er materiaal voor een doctoraatsthesis te zoeken 

en voelde zich er helemaal niet thuis. De derde crisisperiode was toen hij tussen 1990 en 

1992 naar het Argentijnse Cordoba werd gestuurd, omdat hij als novicemeester, provinciaal 

overste en huisoverste veel te streng was opgetreden. Het werd een tijd van loutering, die 

hem meer verdraagzaam en geduldig maakte en hem het vermogen gaf om te vergeven. Hij 

las toen ook de 37 delen van Ludwig Pastor “De Geschiedenis van de Pausen”, wat als vrucht 

heeft gehad, zo bekent de Paus, dat nu niets van wat er in de Kerk, het Vaticaan en de curie 

gebeurt, mij nog kan verbazen. 

Hans Kwakman msc 

Wist u dat…..? 

 ….de Paus alle christenen en mensen van goede wil heeft uitgenodigd om hem te 

helpen zijn droom te verwezenlijken? Wat kan ons 

antwoord zijn om de doelstellingen te bereiken die 

de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele 

Menselijke Ontwikkeling heeft geformuleerd en die 

wij in het laatste  Bulletin voor GVHS hebben 

vermeld?  
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1. Hoe kunnen we reageren op de roep van de aarde? Kunnen we schonere, 

hernieuwbare energie gebruiken en het gebruik van fossiele brandstoffen 

verminderen om koolstofneutraliteit te bereiken? Kunnen we ons inspannen om 

de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen, om voor iedereen de toegang 

tot schoon water te garanderen, enz. 

 

2. Hoe kunnen we reageren op de schreeuw van de armen: Kunnen we het 

menselijk leven vanaf de conceptie tot aan de dood en alle vormen van leven op 

aarde beschermen, met extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals inheemse 

gemeenschappen, migranten, kinderen die gevaar lopen om als slaaf verhandeld te 

worden, etc.? 

 

3. Wat betreft de Ecologische Economie: Kunnen we ons inzetten voor 

duurzame productie, Fairtrade, ethische consumptie, ethische investeringen en 

investeren in hernieuwbare energie? Kunnen we afstappen van fossiele brandstoffen 

en van elke economische activiteit die schadelijk is voor de planeet en de mensen? 

 

4. Wat betreft het aannemen van een eenvoudige levensstijl: Kunnen we 

zuinig zijn met het gebruik van hulpbronnen en energie, plastic voor eenmalig 

gebruik vermijden, een meer plantaardig dieet volgen en de vleesconsumptie 

verminderen, meer gebruik maken van het openbaar vervoer en vervuilende 

transportmiddelen vermijden, enz.? 

 

5. Wat betreft ecologisch onderwijs: Kunnen we de onderwijsleerplannen in 

onze onderwijsinstellingen herzien in de richting van integrale ecologie? Kunnen wij 

een ecologisch bewustzijn bevorderen, zodat jongeren, leraren en leidinggevenden 

zich geroepen voelen om integrale ecologie te bevorderen en tot actie worden 

aangespoord, enz.? 

 

6. Wat betreft ecologische spiritualiteit: Kunnen we een religieuze visie op 

Gods schepping herstellen, meer contact met de natuurlijke omgeving aanmoedigen 

in een geest van verwondering, lofprijzing, vreugde en dankbaarheid? Kunnen we 

scheppingsgerichte liturgische vieringen bevorderen en ecologische catechese, 

gebed, retraites, vorming ontwikkelen enz.? 

 

7. Wat betreft betrokkenheid van de gemeenschap en participerende actie 

om zorg te dragen voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal niveau: Kunnen we actievoeren en campagnes van anderen 

ondersteunen? Kunnen we geworteld zijn in lokaal territorium en ecosystemen van 

de wijk aanmoedigen, enz? 

 

 Durven we de uitdaging van Paus Franciscus aan te gaan, om zeven jaar lang aan 

deze doelen te werken om ecologische duurzaamheid te bereiken? De inzet voor 
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integrale ecologie zou niet de zoveelste inzet moeten zijn, die bovenop het gewone 

communiteitsproject komt, maar het communiteitsproject zou jaarlijkse doelen 

kunnen integreren die gebaseerd zijn op de zeven doelen om de overgang naar 

integrale ecologie te maken. 

 

 Zoals de Paus deed, zouden we de methode Zien - Oordelen - Handelen kunnen 

gebruiken om onze specifieke doelen te formuleren en een concreet actieplan te 

maken. Hier volgt een door JPIC Rome gegeven hulpmiddel om deze methode op 

uw specifieke situatie toe te passen.  

 

 
 
 
 
 
 

              

 
Waar en met wie - 
jezelf lokaliseren 
om het proces te 
beginnen 
 
Wiens ervaring 
wordt besproken? 
 
 
Zijn er groepen die 
buiten beschouwing 
worden gelaten 
wanneer de 
ervaring wordt 
besproken? 
 
 
Waar zijn de armen 
en onderdrukten in 
het proces? 
 

 
Communicatie 
 
Politiek 
 
Financiën 
 
Natuurlijke 
hulpbronnen 
 
Technologie 
 
Mogelijkheden om  
te netwerken 
 
Gebruik van 
onderzoeksrapporten 
 
Mensenrechten 
 
Duurzame 
ontwikkelings-
doelstellingen 

 
Visie en spiritualiteit 
 
Door middel van 
documenten van  
de Congregatie  
 
Bijbelteksten 
 
Kerkelijke 
documenten 
 
Compendium van  
de Sociale Leer  
van de Kerk 
 
Invloed van Paus 
Franciscus 
 
Catechismus van de 
Katholieke Kerk 
 
Geestelijk lezing 
 
Definitie van GVHS 
 

 
Wie neemt deel aan de 
planning? 
Wat zijn de implicaties van 
de processen die worden 
gebruikt om passende 
antwoorden te vinden? 
 
Relatie tussen de betrokken 
groepen 
Duidelijkheid over 
specifieke actie:  
Wie, wat, waar, wanneer  
en waarom 
 
Hoe kan onze actie de 
situatie veranderen? 
 
Hoe weten we of het succes 
heeft? 
 
 

ZIEN (OBSERVEREN)                         OORDELEN (ONDERSCHEIDEN)     HANDELEN (TRANSFORMEREN) 

 Veel meer hulpmiddelen om je eigen plan te maken zullen beschikbaar worden gesteld 

op het Laudato Si Actie Platform https://www.laudatosi.org/ en op  

https://www.sowinghopefortheplanet.org/search-resources 

Ervaringen 
Sociale 

Analyse  

Theologi-

sche 

Reflectie 

Concrete 

Plannen 

https://www.laudatosi.org/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/search-resources
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 We doen al veel! Hier volgen enkele acties die in onze 

Congregatie hebben plaatsgevonden.  

 

Zr. Immaculata schreef over de Adventsactie in de 

Nederlandse Provincie om vervolgde christenen te steunen: 

Juist voor het begin van de Advent kregen we een 

Adventskalender toegestuurd. Deze kwam van de Stichting 

‘Open Doors’, die hulp biedt aan vervolgde christenen 

wereldwijd. Op de kalender waren 28 deurtjes, één voor elke 

dag van de Advent. Op elk deurtje stond een foto en in een 

bijgaand boekje konden we het daarbij behorende verhaal lezen 

met een gebedsintentie. 

Elke dag werd een deurtje geopend en dan kon daar een muntstuk geplakt worden. 

Dat gebeurde trouw - door een van onze zusters of msc’ers. Op het einde van de 

actie konden we een mooi bedrag overmaken aan de Stichting. Door deze actie 

kregen we een beeld van de omvang van de christenvervolging in alle delen van de 

wereld.  

We blijven bidden voor al onze bedreigde en vervolgde medechristenen. 

 

Onze drie Generaten baseren dit jaar hun Facebook Berichten voor de Eerste 

Vrijdag van de maand op deel 5 van de Online Spiritualiteitscursus van Pater Hans 

Kwakman. In dit deel reflecteert Pater Hans op elementen van de Spiritualiteit van het 

Hart in de Encycliek Laudato Si van Paus Franciscus.  

Met de Facebook Actie zetten we elke maand een stap op weg naar duurzamer leven. 

Elke stap is verdeeld in drie punten: bewustwording, gebed en actie. U kunt zowel de 

online cursus als de Facebook Berichten vinden op onze website: 

https://www.olshgen.com/ 

 

Op 5 februari volgden Pater André, Rita Cleuren en Zr. Elly een Webinar "Laudato Si 

promoten in je congregatie: 

bewustwording bevorderen". Zr. 

Juana MSC zei: We kunnen niet alles 

doen, maar laten we iets meer doen! 

 

Op 8 februari, de feestdag van de 

heilige Bakhita, namen sommigen van 

ons deel aan de Online 

Gebedsmarathon tegen Mensen-

handel. Dat was een geweldige 

multiculturele ervaring.  

 

Als reactie op ons laatste Bulletin voor GVHS, waarin we schreven over het 

Zevenjarenactieplan, ontving Pater André al enkele berichten van leden van de 

https://www.olshgen.com/
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Chevalier-familie, die belangstelling toonden voor dit programma. Wij hopen dat nog 

enkele communiteiten, apostolaten of leden van de Chevalier-familie zouden willen 

overwegen deel te nemen. Als u dat doet, laat het ons dan weten, zodat we u op de 

hoogte kunnen houden van meer concrete plannen. Voor de 7 Laudato Si doelen zijn er 

7 Platforms. Elk platform zal een lijst met mogelijke acties opstellen om voor te stellen 

aan alle groepen en entiteiten die aan het 7-jarenprogramma willen deelnemen. 

 

Zr. Merle gaf een online vastenmeditatie gebaseerd op het 

boek van Paus Franciscus "Laat ons dromen" aan de 

medewerkers van de Katholieke School Sint Alphonsus in 

Cebu in de Filipijnen. De communiteit van de FDNSC in 

Manila deed ook mee. Tijdens de bezinning vroegen de 

deelnemers zich af: “Hebben we onze gaven gebruikt om 

anderen leven te geven? Of waren we alleen maar 

onverschillig? Of hebben we zelfs geprofiteerd van het lijden van anderen? Hebben wij 

de Heer gekozen als ons voorbeeld en onze gids?” Zij concludeerden: “Nu is het tijd 

om te handelen, tijd om te geven vanuit onze gaven, om te genezen, om te zorgen en 

om te delen.”  

 

Zoals vele religieuze instituten hebben wij reeds veel initiatieven ontwikkeld om de 

integrale ecologie te bevorderen. Maar er is behoefte om samen verder te gaan, binnen 

en buiten de Chevalier-familie. De Dicasterie hoopt dat elk jaar nieuwe 

gemeenschappen zich bij het initiatief zullen aansluiten. Dat zou leiden tot een groeiend 

netwerk van gemeenschappen die geïnspireerd zijn door Laudato Si. Dan zouden we 

snel de kritische massa bereiken die nodig is voor systematische verandering. 

Wetenschappers vertellen ons dat wanneer tussen de 21 en 25 procent van de bevolking 

verandering omarmt, het sociale systeem zal veranderen. Dus, laat het ons alstublieft 

weten als u met uw groep wilt onderzoeken of u aan dit wereldwijde initiatief kunt 

deelnemen.  

  

Gebeurtenissen op de Wereldkalender voor GVHS  

16 mei, Internationale Dag van het Samenleven in Vrede: Middels deze dag worden we 

aangemoedigd om in vrede samen te leven door naar anderen te luisteren, hen te erkennen en 

te respecteren. De nadruk ligt op integratie en tolerantie. Het doel is om alle 

gemeenschappen, religies en rassen te verenigen. 

Gebed: God, wanneer mensen om ons heen het niet met elkaar eens zijn en verschillend 

denken, leer ons dan te luisteren en te proberen te begrijpen. God, zoveel mensen hebben 

pijn, leer ons de weg naar vrede. 

 

21 mei, Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en 

Ontwikkeling: om mensen te helpen om het belang in te zien 

van culturele diversiteit en harmonie. 
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Gebed: Moge de Vader, die een levendige wereld vol diversiteit schiep, met ons meetrekken 

als wij het leven in al zijn volheid omarmen. Moge de Zoon, die ons leert zorg te dragen voor 

vriend en vreemdeling, met ons meegaan als wij proberen goede buren te zijn in onze 

gemeenschappen. Moge de Geest, die onze barrières doorbreekt en gemeenschap koestert, 

met ons zijn als wij de moed vinden om een plaats te creëren waar iedereen welkom is.  

 

5 juni, Wereldmilieudag: om mensen bewust te maken van de 

noodzaak om het milieu te beschermen en te verbeteren. 

Gebed: Heer, geef ons de wijsheid om goed voor de aarde te 

zorgen. Help ons om nu te handelen voor het welzijn van al uw 

schepselen en van toekomstige generaties. Help ons instrumenten te 

worden van een nieuwe schepping, gegrondvest op het verbond van uw 

liefde.  

 

20 juni, Wereldvluchtelingendag: Met deze dag eert men de kracht en de moed van 

vluchtelingen. Ook stimuleert men de publieke bewustwording en ondersteuning van mensen 

die hun vaderland moesten ontvluchten vanwege een 

conflict of een natuurramp. 

Gebed: God van liefde en mededogen: mogen wij altijd 

uw Geest herkennen in het vluchtelingengezin,  

dat veiligheid zoekt om te ontkomen aan geweld; 

in de migrerende werknemer, die voedsel op onze tafels 

brengt; 

in de asielzoekers, die gerechtigheid nastreven voor hun families; 

in de niet-begeleide minderjarige, reizend in een wereld vol gevaren. 

Geef ons harten die openbreken wanneer onze broeders en zusters zich tot ons wenden. 

Geef ons harten die niet langer doof zijn voor hun stem in tijden van nood. 

 

23 juni, VN Dag voor de Openbare Dienstverlening:. De dag is bedoeld om de waarde en 

de kracht van dienstbaarheid aan de gemeenschap te vieren en ons te laten beseffen dat 

democratie en succesvol bestuur berusten op een bekwaam ambtenarenapparaat. 

Gebed: Liefdevolle Vader, U hebt ons het belang van dienstbaarheid geleerd door de vele 

voorbeelden die uw Zoon, Jezus Christus, ons heeft gegeven. Geef ons de kracht om Zijn 

voorbeeld na te volgen en onze gemeenschappen te dienen, ieder met onze eigen gaven en 

talenten.  

 

30 juli, Werelddag tegen Mensenhandel: met deze dag wil de VN 

bewustzijn creëren inzake mensenhandel en wereldwijde 

inspanningen aanmoedigen om deze misdaad te bestrijden. 

Gebed: O God, als we horen van kinderen en volwassenen die 

worden misleid en naar onbekende plaatsen worden gebracht voor 

seksuele uitbuiting, dwangarbeid en het 'oogsten' van organen, zijn 

onze harten bedroefd en boos dat hun waardigheid en rechten 
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worden geschonden. Wij veroordelen deze moderne vormen van slavernij en bidden met de 

heilige Bakhita dat er een einde aan komt. 

 

9 augustus, Internationale Dag van de Inheemse Volken in de Wereld: om behartiging en 

bescherming van de rechten van de inheemse bevolking overal ter wereld te bevorderen. 

Daarnaast erkent men met deze dag ook de prestaties en bijdragen van inheemse volkeren om 

wereldproblemen zoals milieubescherming te verlichten. 

Gebed: O God van elk volk en elke stam, vergeef het kolonialisme dat ons verleden bevlekt, 

de onwetendheid die ons toestond te denken dat we het huis van een ander konden opeisen als 

het onze. Herinner ons eraan dat wij allen verzameld zijn in uw gemeenschap. Versterk de 

hoop in onze harten door Jezus Christus, die kwam opdat alle mensen in waardigheid zouden 

kunnen leven. Amen. 

22 augustus, Internationale Dag voor de Herdenking van Slachtoffers van Geweld 

gebaseerd op Religie of Geloof: een dag die door de VN 

is uitgeroepen om staten aan te moedigen hun 

inspanningen ter bestrijding van onverdraagzaamheid, 

discriminatie en geweld tegen personen wegens 

godsdienst of overtuiging te vergroten. Op deze dag 

brengen wij hulde aan hen die hun leven hebben verloren, 

zijn aangevallen, bedreigd of vervolgd wegens hun godsdienst of overtuiging. 

Gebed: Wij vragen U ons te zegenen als wij het geschenk van godsdienstvrijheid bewaken. 

Maak ons sterk van hart en geest om onze vrijheid te verdedigen wanneer die bedreigd wordt; 

geef ons de moed om onze stem te verheffen namens uw Kerk en het geweten van alle 

mensen.  
 

Gebed  

Liefhebbende God, Schepper van hemel en aarde en al wat daar leeft, 

U schiep ons naar Uw beeld en maakte ons rentmeesters van de 

schepping. U zegende ons met de zon, het water en weelderig land, 

zodat allen gevoed kunnen worden. 
  
Verlicht ons verstand en raak onze harten aan, 

opdat we zorg dragen voor het geschenk van Uw schepping. 

Help ons om bewust te zijn dat ons gemeenschappelijke huis 

niet alleen van ons is, maar van al uw schepselen 

en van alle toekomstige generaties, 

en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te behouden. 

Mogen wij alle mensen helpen het voedsel en de middelen te verkrijgen die zij nodig hebben. 
  
Wees in deze moeilijke tijden aanwezig bij mensen in nood, 

vooral bij de armsten en hen die het grootste risico lopen om buitengesloten te worden. 

Verander onze angst en gevoelens van isolement in hoop en saamhorigheid,  

zodat we een ware bekering van het hart kunnen ervaren. 
  
Help ons om met creatieve solidariteit de gevolgen van deze wereldwijde pandemie aan te 

pakken. Geef ons de moed om de veranderingen te omarmen die nodig zijn 
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op de weg naar het algemeen welzijn. 

Mogen we nu, meer dan ooit, voelen 

dat wij allen onderling verbonden  

en van elkaar afhankelijk zijn. 

Sta ons toe te luisteren en te reageren 

op de roep van de aarde en de roep van de armen. 

Moge het huidige lijden de geboortepijn zijn 

van een meer solidaire en duurzame wereld. 
  
Zo bidden wij,  

onder de liefdevolle blik van Maria, Hulp van Christenen, 

door Christus, onze Heer. 

Amen. (CAFOD, Gebed voor de vijfde verjaardag van Laudato Si') 


