Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?
Huub Oosterhuis

Advent en Kersttijd 2020
Lieve familie, vrienden en gasten van de priorij,
Beste parochianen en lezers van ‘Kerk en Leven’,
Beste ouders, leerlingen, medewerkers en sympathisanten van de school,
Nooit konden wij vermoeden dat het jaar 2020 zou verlopen zoals het in feite is gebeurd.
Een jaar dat wereldwijd getekend is door een agressieve pandemie, die ziekte, aftakeling,
dood en wanhoop heeft gezaaid, die families heeft uiteengerukt, die mensen in
eenzaamheid heeft weggedrukt, die aanzienlijke groepen mensen heeft getroffen in hun
welzijn en bestaanszekerheid. Wanneer is deze verschrikking voorbij? Wanneer keren we
terug tot een normaal leven? Zal er ooit nog vrede zijn?
Zoals ieder jaar wordt een publieksprijs uitgereikt voor het religieuze en spirituele boek.
De winnaar voor 2020 wordt ongetwijfeld Roger Burggraeve, met zijn boek ‘Geen toekomst
zonder kleine goedheid. Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel
Levinas.’
Het belangrijkste of edelste van de mens, aldus Pater Burggraeve, is niet zijn verstand,
noch zijn wil, maar zijn lichamelijke raakbaarheid die niet alleen zijn emoties en begeerten
maar ook zijn verstand en wil in beweging zetten voor het andere dan zichzelf.
Dat is de ziel van ons genereus samenleven in verantwoordelijkheid: een appel dat
mensen telkens weer uit zichzelf, boven eigen baatzucht, roept en zendt. En die ziel is van
goddelijke signatuur. Door de Oneindige als ‘het Goede in ons’ worden we bezield en
gedreven naar het andere dan onszelf, dit is de ander in deze wereld, hier en nu en ver
weg, vandaag en morgen en overmorgen. In de goedheid is de Oneindige de ‘stem van
stilte’ die ons naar de ander toe spreekt omwille van de ander: ‘Hier ben ik’ (Me voici).
‘Hier ben ik’ in naam van God, zonder direct naar zijn aanwezigheid te verwijzen. ‘Hier
ben ik, kortweg (‘Me voici’, tout court). Niet toevallig noemt Levinas de kleine goedheid
‘de spiritualiteit van Gods voorbijgaan’.
Het Licht schijnt in de duisternis. In velen om ons heen gaat Gij ons, Heer, voorbij en blijft
Gij ons nabij. Red dan uw volk en wees ons genadig! Zalig Kerstmis!

Benedictinessen, Priorij Regina Pacis, St.-Amelbergalei 35, 2900 Schoten, België
Flitsen uit Schotenhof 2020
Veel grote onderhoudswerken zijn dit jaar niet mogelijk geweest, maar in januari wordt de
huiskapel geschilderd en later in het jaar ondergaat de kerk een flinke opknapbeurt.
We hadden in 2020 vier professiejubilea gepland: platina voor Zr. Agatha, diamant voor M.
Priorin en Zuster Eugenia en goud voor Zr. Miriam. Het feest van Zr. Erica kan nog vlak
vóór de uitbraak van de Covid-19-lockdown doorgaan, maar de coronacrisis dwingt ons –
helaas - de drie andere vieringen met familie en talrijke vrienden uit te stellen tot veiliger
tijden.
2020 was ook het jaar van de canonieke visitatiebezoeken. Dat lukt op de valreep voor
Schotenhof, Moustier en Turvey, maar de reis naar Brazilië wordt geannuleerd. De
verkiezing in Schotenhof gaat door en op 3 oktober wordt Zr. Erica herkozen voor een 6e
termijn van zes jaar. Maar de verkiezing in Turvey en het generaal kapittel moeten worden
verdaagd.
Het Vita et Pax-College bloeit en kent bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 weer een
flinke uitbreiding, we tellen meer dan 450 leerlingen. Bij de leerkrachten treffen we opnieuw
een opvallende groep nieuwe en dynamische jonge mensen aan, die willen meebouwen aan
ons opvoedingsideaal. Ook in de organisatie van het schoolleven grijpt corona vanaf maart
diepgaand in, en worden uitzonderlijke maatregelen en zelfs een tijdelijke sluiting
noodzakelijk voor het goede verloop.
Op 15 september 2020 overlijdt te Moustier en Fagne onze dierbare Mère Christine M.
Fierens-Rouffaer, die er van 1980 tot 2017 priorin is geweest. Zij was ook vicaria van de
congregatie van 1990 tot 2008. Door haar overlijden blijven er slechts twee zusters over in
de prieuré Saint Dodon.
Zijn ons sinds Kerstmis 2020 eveneens voorgegaan naar ‘Leven en Vrede’:
• Onze medezuster Deocara M. van Rijn.
• Gaby De Schutter, zus van Zr. Miriam.
• Miep Hermans, zus van wijlen Domna Clara, Zr. Perpetua en oblaat Gertrudis.
• Oblaat Lieve Rijssaert.
• Erik Roels, vader van directeur Bart Roels en schoonbroer van M. Priorin.
• Sr. Lucy Brydon van Turvey.
• Oud-leerkracht Françoise Loore.
• Naaste familieleden van de zusters en oblaten: Leo Boute en Zr. Lieve Boute, Ineke
Rijnja, Georgette Vandemoortele, Madeleine Coveliers, Dominique Limpens en
Louis Van den Wijngaert.
• Nog vele andere bekenden uit onze familie-, gasten-, school- en vriendenkring,
nominatim herdacht in onze Allerzielenviering, te veel om ze allen hier te vermelden.
Hun aller gedachtenis houdt stand voor eeuwig.
We wensen u van harte een gezegend Jaar des Heren 2021.

