Gods liefd’ op aarde neergedaald
Ligt in een stal op stro te slapen.
De stille herders van de schapen,
zij hebben het alom verhaald.
Hier slaapt, der wereld toevertrouwd,
die was voor d’ aanvang van de tijden,
het Kind waarom Maria schreide,
Waarover elk de handen vouwt.
Ida G. M. Gerhardt

Advent en Kersttijd 2017
Lieve familie, vrienden en gasten van de priorij,
Wat voor mensen ondenkbaar is, heeft God verzonnen en gedaan.
‘In de overmaat van liefde waarmee Hij ons heeft bemind’, zo zingen we daarover in de
kersttijd.
Godsmannen hadden voor Israël een Messias voorspeld, een redder, een bevrijder. Maar
niemand kon vermoeden hoe de Schepper van hemel en aarde tot ons zou komen. Als een
mensenkind uit de moederschoot van Maria.
In Jezus heeft God zich aan de wereld toevertrouwd. We kunnen dit mysterie niet
doorgronden. Wel weten we dat Hij zich telkens weer opnieuw aan mensen toevertrouwt. De
ster staat stralend boven Bethlehem. En alle stille herders worden uitgenodigd alom de blijde
boodschap te verhalen. En mee te zingen in een koor van lichtgestalten: Eer aan God en aan
de mensen vrede.

Nu de kerstperiode in aantocht is, nodigen we U van harte uit om samen met ons biddend
Kerstmis en Nieuwjaar te vieren en we vermelden hier de uren van de voornaamste
gebedsdiensten:
 Op 24 december 2017

17 u 00
20 u 30

Eerste Vespers
KERSTWAKE met Eucharistie

 Op 25 december 2017
en op 1 januari 2018

10 u 00
17 u 00
20 u 00

Hoogmis
Vespers
Completen

Benedictinessen, Priorij Regina Pacis, St.-Amelbergalei 35, 2900 Schoten, België

Flitsen uit Schotenhof 2017
Na het overlijden van haar zus Matilda is voor Zr. Constantina Maresca een goede verblijfplek gevonden in
het rusthuis Casa San Michele Arcangelo, Via Carlo Amalfi 12, 80063 Piano di Sorrento (Italia). M. Priorin en
Zr. Eugenia bezochten haar daar in de maand mei en konden vaststellen dat ze er gelukkig is en goed
omringd en verzorgd wordt.
Op Beloken Pasen vierden we met intense vreugde het gouden professiefeest van Zr. Godefriede.
We mochten in onze kapel de doopviering beleven van Natan Cools en Alexander Goossens.
Op 29 september ging in onze kerk E.H. Paul Lansu voor bij de uitvaartliturgie van E.H. Karel Eilers.
Twintig jaar heeft Karel Eilers bij ons gewoond en met ons lief en leed gedeeld. Hij was niet enkel
voorganger bij de dagelijkse eucharistie, hij ging ook voor bij de liturgische hoogfeesten en bij bijzondere
topevenementen, ook bij jubilea en begrafenissen. Karel hield van de benedictijnse spiritualiteit en nam
graag deel aan het koorgebed. Terwijl hij ongestoord zijn activiteiten kon voortzetten bij Pax Christi, en vele
andere taken op zich kon nemen, leefde hij toch voornamelijk op het ritme van het kloosterklokje. Hij had
een vaste stek in onze kloosterrefter en ook in het gastenverblijf, waar hij voor talloze gasten een
gewaardeerde gesprekspartner is geweest en vaak een vriend is geworden.
In de laatste week van oktober werd in de priorij de driejaarlijkse vergadering van het definitorium
gehouden, met ontmoeting en uitwisseling van onze huizen. Bij die gelegenheid werd Sr. Sophia M. Jacamon
aangesteld als overste van Moustier-en-Fagne. Bij deze gelegenheid danken we Mère Christine M. FierensRouffaer die deze diensttaak 37 jaar met toewijding en ijver heeft vervuld.
In de advent houden we onze retraite en Paul Lansu zal ons conferenties geven over vergeving en verzoening
en het ideaal van de evangelische geweldloosheid.
Er werden in 2017 grote infrastructuurwerken uitgevoerd: aanpassing van de lift aan de Europese normen,
buitenschilderwerken van de priorij, vervangen van de koepels van de kerk, kappen en snoeien van bomen
in de tuin. Het grootste werk dat kon worden gerealiseerd was evenwel het bouwen van vier nieuwe
klaslokalen voor de school, waaronder een labo voor fysica en een labo voor chemie. Zo werd een goede
werkplek geschapen voor de recent opgerichte studierichting wetenschappen-wiskunde.
Dit jaar zijn ons voorgegaan naar ‘Leven en Vrede’:
 In Brazilië: oblaat Xaveer Yolanda Van Severen (zus van oblaat Mia) en Sueli Danhone
 In Italië: Rosalia d’ Esposito (zus van +D. Placida) en Matilda Maresca (zus van Domna Constantina).
 In Nederland: Wim Hermans (broer van +Zr. Perpetua), Pieter Rijnja (broer van +Zr. Renildis) en
Joop van Rijn-Huigens (schoonzus van Zr. Deocara).
 In België: Pater Scheutist Jos Bastiaensen (sinds november 2015 was hij onze trouwe celebrant), E.H.
Karel Eilers en Irma Peeters-De Kooning (schoonzus van Zr. Eugenia).
 Nog vele andere bekenden uit onze gasten- en vriendenkring.
Hun gedachtenis houdt stand voor eeuwig.
We wensen u van harte een zalig kerstmis en een gezegend Jaar des Heren 2018.

