Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft
niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Joh. 3, 16-17h

Advent en Kersttijd 2021
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,
Dat mensen redding en bevrijding nodig hebben, ervaren we iedere dag.
Redding uit nood, uit pijn en ziekte, uit armoede, uit eenzaamheid, uit vernedering,
uit verdriet, uit quarantaine en besmettingsgevaar, uit werkdruk en overbelasting,
uit burn-out en depressie, uit verslaving, uit de gevangenis, uit marginalisatie, uit
wanhoop, zinloosheid, haat en geweld, uit al wat afbreekt en vernietigt. Met vele
mensen zien wij uit naar Jezus-Verlosser die ons redt. We willen ook van harte
onze bijdrage leveren aan Jezus’ opdracht van redding en bevrijding voor mensen.
Maar ook de wereld van dieren, planten en gesteenten heeft nood aan redding, de
hele schepping kreunt en hunkert naar verlossing.
God heeft zijn eniggeboren Zoon gezonden, opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Kerstmis betekent voor heel de schepping een boodschap van hoop en vreugde.
Joy to the world: the Lord has come! And heav’n and nature sing, while fields and floods,
rocks, hills and plains repeat the sounding joy!
Vele experten, activisten en gewone mensen zoals wij, willen inspanningen leveren
om een einde te maken aan de praktijken van vernieling die onze planeet kwetsen
en dodelijk bedreigen. Profeten moeten vertellen wat er te doen staat. Wij willen in
Jezus’ voetspoor de aarde bewonen en beheren in eerbied en zorg voor al wat leeft.
In deze tijd van Advent en Kerstmis bidden we daarom vurig: ‘Red dan uw volk,
Heer, en wees ons genadig!’ 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 2021

17 u 00
20 u 30

Eerste Vespers
KERSTWAKE met Eucharistie

•

Op 25 december 2021
en op 1 januari 2022

10 u 00
17 u 00
20 u 00

Hoogmis
Vespers
Completen

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

Flitsen uit de Congregatie van Schotenhof 2021
Na de dood van Mère Christine in september 2020, zijn de twee overblijvende zusters van
Moustier, Sr. Sophia en Sr. Emmanuelle, uitgenodigd om onze communiteit te vervoegen,
maar zij hebben gevraagd om over te gaan naar de benedictinessen van de abdij van
Faremoutiers in Frankrijk en zijn hun proeftijd begonnen op 19 maart 2021. Het is met spijt
dat we beide zusters zien vertrekken, maar we wensen hun van harte het beste voor de
toekomst. Het ‘Spaans Huis’, waarin Père Emmnuel en Père Jean-Éric meer dan veertig jaar
mochten verblijven, werd op aandringen van de lokale aartsbisschop, Mgr. Dollmann,
verkocht aan het bisdom Cambrai, zodat de monniken er blijvend kunnen wonen.
Drie professiejubilea, gepland maar wegens de pandemie in 2020 uitgesteld, worden in
september 2021 ‘ingehaald’: platina voor Zr. Agatha, diamant voor Zuster Eugenia en goud
voor Zr. Miriam. Het worden onvergetelijke vieringen, met veel prettige ontmoetingen en
een gezellige openluchtreceptie in het groene decor van het plein vóór de kerk. Jammer
genoeg moet de jubileumviering van Zr. Marina vooralsnog worden verdaagd, omdat zij
vóór de geplande datum na enkele valpartijen werd opgenomen in het gemeenschapshuis
St. Camillus in Antwerpen. We zien uit naar een meer geschikt moment.
Op 20 september 2021 wordt tot onze grote vreugde in ons klooster in Turvey (Engeland)
M. Zoë M. Davis herkozen voor een zesde ambtstermijn. Omdat een visitatiereis naar
Brazilië nog steeds niet tot de normale mogelijkheden behoort, gebeurt de visitatie van deze
communiteit op grond van geschreven documenten, want een digitale poging blijkt niet
evident voor een land waar het internet verre van stabiel is. Er wordt toch gewerkt aan een
mogelijk digitale versie voor de verkiezing van de generaal overste en voor het aansluitend
kapittel van de congregatie.
Op school gaan in 2021 meerdere vertrouwde personeelsleden op pensioen. Met name
vermelden we Dominique Michielsen, die jarenlang vol ijver en competentie de
directiefunctie vervulde, en die nu wordt opgevolgd door Bart Roels (voorheen reeds vier
jaar lang mede-directeur). Bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 kan het Vita et Pax
College tot ieders tevredenheid weer starten met gewone lessen. We tellen 450 leerlingen en
bij de leerkrachten zes fijne ‘nieuwe krachten’, die constructief zullen meebouwen aan ons
opvoedingsideaal. Op initiatief van de school worden in de herfstmaanden in onze kerk een
reeks kapelconcerten georganiseerd, die een hoog niveau van muziek laten weerklinken.

De schooltuin ondergaat een metamorfose in het gebied rond de schoolpoort en de vijver.
In 2022 staan we voor een ingrijpende vernieuwing van de schoolgebouwen, die met zorg
wordt voorbereid en hopelijk tot ieders voldoening tijdig met succes bekroond.
Voor de priorij blijken voor het gastenhuis en de kerk grote dakwerken noodzakelijk,
werken die een paar maanden in beslag nemen, met wisselende weersomstandigheden.
Zijn ons sinds Kerstmis 2020 voorgegaan naar ‘Leven en Vrede’:
• Onze medezuster Petra Maria Verschueren.
• In Turvey Sr. Goedele De Belder, nicht van Zr. Hadewych.
• Priester-oblaat Jos Hendrickx.
• Freddy De Schutter, broer van Zr. Miriam.
• Naaste familieleden: Anne Coveliers, Cokkie Janssens, Ben en Els van Rijn, Charles
Boseret, Sébastien Lagneaux, Corine Kessel en Pater Marc Dufour.
• Nog zeer vele bekenden uit onze familie-, gasten-, school- en vriendenkring, allen
herdacht in onze Allerzielenviering, maar te talrijk om de hele lijst met alle namen
hier te vermelden.
• In Lendinara (Italië) Suor Oliva M. Munerato
Hun aller gedachtenis houdt stand voor eeuwig.
We wensen u van harte een gezegend Jaar des Heren 2022.

