BENEDICTINESSEN
Priorij “Regina Pacis” Schotenhof

Sint-Amelbergalei 35
B-2900 Schoten

Schotenhof, Advent 2016
Dierbare familie,
beste vrienden en medewerkers van de Priorij,
leerkrachten, ouders en leerlingen van ‘Vita et Pax’,

Wie een nare nacht heeft doorworsteld van angst, onzekerheid, pijn, zorgen en slapeloze uren, weet hoe
het voelt wanneer de dageraad zich aankondigt. Het eerste bescheiden streepje licht wordt dan dankbaar
begroet, omdat het groeiende daglicht nieuwe hoop verkondigt. Hoe troostend klinkt het vers uit de Lofzang
van Zacharias, een lied dat door onze gemeenschappen dagelijks in de Lauden wordt gezongen: ‘In zijn
milde erbarming heeft God ons bezocht, als de dageraad verschijnend aan de hemel’.
Erbarming, mededogen, onverdeeld goed zijn voor anderen, het zijn verwante begrippen en we vinden ze
terug bij alle mensen van goede wil, van noord tot zuid, van oost tot west. Het zijn terugkerende elementen
in de grote tradities van godsdienst en zingeving. Zo wordt in het boeddhisme ‘het grote mededogen’
nagestreefd, als de gedreven zorg dat andere voelende wezens niet zouden lijden. Typisch voor de islam,
het jodendom en het christendom is wel dat de barmhartigheid daar van God uitgaat en dat de gelovigen
worden uitgenodigd om op Hem te gelijken.
De Barmhartige en de Genadevolle, dit zijn voor de moslim de twee schoonste namen in de rij van de ‘99
schone namen’ die hij kent voor God. Alle hoofdstukken van de Koran beginnen met de vermelding van
deze twee namen, en zo leert de moslim dat hij door een genadevolle houding God moet vertegenwoordigen
tegenover zijn buren, alle andere mensen, de dieren en de natuur.
In het jodendom wordt de barmhartigheid beschouwd als een van de typische kenmerken van de jood.
God zelf wordt met een Aramese term die het begrip van de leven schenkende moederschoot oproept, de
Barmhartige genoemd en de Wet wordt beschouwd als Gods barmhartig geschenk aan Israël.
In de bergrede vraagt Jezus ons barmhartig te zijn zoals de Vader barmhartig is. Elke christen kan en moet
de barmhartigheid behartigen, zelfs tegenover zijn ‘vijanden’, omdat hijzelf van God barmhartigheid heeft
ondervonden.
Het voorbije jaar was door paus Franciscus uitgeroepen als een jaar waarin onze aandacht bewust zou
focussen op de goddelijke barmhartigheid. Officieel is dit genadejaar inmiddels afgesloten. Gods genade
heeft ons dit jaar veelvoudig bezocht en geraakt. Maar die ervaring wordt nooit afgesloten.
Liefde is het wezen zelf van God en zijn onvoorwaardelijke liefde neemt nooit een einde. Zoals we dat in
refreinvorm herhalen in psalm 136: ‘Eeuwig is zijn genade.’ Moge dit mysterie ons ontroeren en vervullen
van vreugde in de komende feestdagen: Zalig Kerstmis!

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 2016

17 u 00
20 u 30

Eerste Vespers
KERSTWAKE

•

Op 25 december 2016
en op 1 januari 2017

10 u 00
17 u 00
20 u 00

Hoogmis
Vespers
Completen

Flitsen uit Schotenhof 2016
Eerst enkele flitsen ‘schoolnieuws’. Op 4 februari werd op het Vita et Pax-College een interessante ‘trialoog’
gevoerd door onze oudste leerlingen met drie prominente vertegenwoordigers van de drie grote religies
die teruggaan op aartsvader Abraham: de islam, het jodendom en het christendom. Priester Rik Hoet,
rabbijn Aäron Malinsky en Ahmed Azouz, inspecteur-adviseur voor het vak islam, belichtten de kerninhoud
van hun eigen geloofstraditie, bespraken de knelpunten in het wederzijds contact, en pleitten voor een
vruchtbare uitwisseling en samenwerking van de gelovigen in een geseculariseerde samenleving.
Op een woensdag in mei gaf leraar Hans Nollet in zijn bevlogen stijl aan de zusters een pittige conferentie
over Justus Lipsius en zijn boeiend literair oeuvre. Van 21 tot 27 mei kregen het klooster en de school
een verrassingsbezoek uit Brazilië, van priorin Madre Maria Lúcia met schooldirecteur Andre Moreiro. Op
1 september traden Dominique Michielsen en Bart Roels aan als nieuw directie-duo. De studierichting
wetenschappen-wiskunde ging succesvol van start met tien leerlingen in het vijfde jaar. De zusters gaven
het startsein voor het bouwen van vier nieuwe klaslokalen, waarvan er twee worden ingericht als laboratoria
voor chemie en fysica.
Nu ook wat nieuwsflitsen ‘uit klooster, huis en tuin’. In februari werden enkele gevaarlijke bomen
krachtig bijgesnoeid. Bloemen- en groententuin overweldigden ons dit jaar met adembenemende
pracht en overvloedige vruchtbaarheid. In oktober en november werden de werken van de nieuwe
hoogspanningscabine tot een goed einde gebracht. Ook de modernisering van de lift stond op het
programma.
Op 7 april kregen we een delegatie van de monniken van Chevetogne op bezoek. Samen vierden we in de
Byzantijnse kapel de heilige Liturgie en verder genoten we van vele herinneringen aan de gemeenschappelijke
geschiedenis, de onstuimige beginperiode van de oecumenische beweging in België, met onze stichters
Dom Constantinus Bosschaerts en Dom Lambert Beaudouin als hartstochtelijke pioniers. Op 5 mei was
er de eerste communie van de Heilige Familie-parochie in onze kerk. In onze huiskapel hadden we dit jaar
ook weer meerdere doopvieringen van baby’s en ook al wat grotere kinderen: Iris D’Hooghe, Julie Van Roy,
Leonie, Julien, Rosalie en Paulette Claessens en Vic De Swert.
In mei reisden M. Priorin en Zr. Eugenia naar Italië om de verkoop van Villa Linda succesvol af te sluiten. In
juli kon M. Priorin met Zr. Emmy Vermeulen haar jubileumreis maken naar Rusland, waar ze diep getroffen
werd door de prachtige iconen, de indrukwekkende kerken en de alomtegenwoordige sporen en tekenen
van levend geloof.
Op 11 september waren we in Berkel-Enschot voor de Open Monumentendag, want daar werden in de
Oude Toren en in het atelier van een familielid werken tentoongesteld van onze Zr. Oda Swagemakers, die
dit jaar 100 jaar zou zijn geworden: beelden, schetsen en poëzie.
Op de UVC-sessies in Westvleteren en Drongen werd het thema van de goddelijke barmhartigheid vanuit
verschillende invalshoeken belicht. De genade van onze retraite met professor Hans Tercic mochten we
beleven en delen met enkele oblaten en uitgelezen gasten.
Van de familieleden en vele vrienden die dit jaar overleden zijn, vermelden we met name Lola Geerts
(schoonzus van Zr. Agatha), Ludovic Naets (schoonbroer van +Zr. Elisabeth), Annie Boute (zus van +Zr.
Nicole), Inka Klinkhardt, en protodiaken Attilla Schkoda. We gedenken hen met de mooie wens die
gebruikelijk is in de oosterse liturgie: ‘Eeuwige gedachtenis!’.
U allen die dit leest, wensen we van harte zalige kerstdagen en een voorspoedig en gezegend nieuw jaar
2017!

