
 

 Geboren, 

heden in de stad van David: uw Redder. 

Hij is de Messias, de Heer. 

En dit is daarvan het teken: 

gij zult een klein kind vinden.    Lukas 2: 11-13. 

 

Advent en Kersttijd 2022 

 

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, 

 

We horen de blijde boodschap die de engel als tolk van God laat 

weerklinken in het geboorteverhaal van Jezus bij de evangelist Lukas: 

‘Ik verkondig u een grote vreugde: heden is u een Redder geboren!’ 

 

De herders die bij hun kudde waken in de nacht, worden op dat 

ogenblik omstraald door een groot licht en ze luisteren verbaasd en 

blij naar hemelse gezangen.  

Het verhaal heeft altijd tot onze verbeelding gesproken. Hier  

wordt een gevoelige snaar aangeraakt bij ons diepste verlangens, 

waar in onze emoties de vreugde ontspringt. 

 

Op dit feest van Kerstmis 2022 moge het niet anders zijn: Vrede en 

vreugde op aarde voor alle mensen van goede wil. 

 

 

Wellicht rijst de vraag: Is vreugde mogelijk in onze wereld, waar de vrede niet enkel wordt 

bedreigd maar heftig geschonden, waar dagelijks vele bloedige offers worden gebracht aan het 

apocalyptische monster dat oorlog heet? Waar het wrede conflict in Oekraïne trieste gevolgen 

heeft voor miljoenen onschuldige mensen. 

Gods bode zegt ons aan dat er een Redder is geboren. Jezus is geboren, God-met-ons is zijn naam. 

Hoe staat die God bij al het geweld aan de kant van zijn mensen? 

Jezus-Messias openbaart ons de Vader als een God van genade. Tegelijk stelt Hij ons zelf, als Gods 

geliefde kinderen, verantwoordelijk voor het realiseren van Gods visioen voor heel zijn schepping. 

Ieder van ons mag architect zijn in het grote heilsplan, en zelfs God blijkt niet in staat ons dit 

voorrecht te ontnemen.  

Als dan de relatie met God verloopt via de relatie met mensen, als waarachtige godsdienstigheid 

samenvalt met menselijkheid  en zich onder meer bewijst door inzet en sociale rechtvaardigheid, 

dan kunnen we niet ontkennen dat het Kerstmysterie ons heel persoonlijk raakt en opvordert. We 

kunnen ‘er iets aan doen’, hoe bescheiden dat ook moge zijn.  

Die zekerheid moge ons vervullen van huiver en stille vreugde.  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 2022  17 u 00  Eerste Vespers 

     20 u 30  KERSTWAKE met Eucharistie 

• Op 25 december 2022  10 u 00  Hoogmis 

       en op 1 januari 2023  17 u 00  Vespers 

     20 u 00  Completen 

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

 

Flitsen uit de Congregatie van Schotenhof 2022 

 

De voorjaarsstormen en het insect dat ‘letterzetter’ heet, hebben flink huisgehouden in onze tuin 

en geleid tot de nodige schade en kapvergunningen.  

De moestuin en de serre leverden een overvloed van verse groenten en aardappelen. 

Met ontroering hebben we in dankbare feestvreugde het diamanten professiejubileum gevierd van 

Zr. Marina en Zr. Caritas. In onze huiskapel mochten we onze nieuwe buren verwelkomen voor de 

doop van hun kindjes Jules en Ellie. 

Het generaal kapittel, in 2020 uitgesteld wegens de pandemie, kon dit jaar in september doorgaan 

en bracht de oversten en afgevaardigde van Turvey en Ribeirão Preto naar Schotenhof, altijd een 

moment van blij weerzien en vlotte samenwerking. 

In de grote vakantie werd op het Vita et Pax College een volledig nieuw sanitair blok geïnstalleerd 

en werd blok B, het oudste gedeelte van de school, gesloopt. Daarna zijn de werken aan het 

vernieuwde blok B gestart, die intussen aan een hoog tempo gestadig vorderen, met een 

beloftevolle streefdatum qua voltooiing en ingebruikname in de volgende lente. 

De kapelconcerten brachten ons mooie muziek van hoog niveau, een waar genot voor wie 

kwamen luisteren. 

Zijn ons sinds december 2021 voorgegaan naar ‘Leven en Vrede’: 

• In Italië: Sr. Oliva M. Munerato en Sr. Constantina M. Maresca. 

• In Turvey: Br. Herbert M. Kaden (101 jaar). 

• Jeroom Beernaert, schoonbroer van Moeder Priorin Erica. 

• Reddy Niemann, zus van wijlen zuster Benedict. 

• Van onze school: oud-leerling Augustijn Clauw, oud-leerkracht Josée Van Tichelt, 

poetsdame Christiane Courtois, en Bart Artois, de man van leerkracht Els Taverniers. 

• Van onze beste vrienden: Geo van Leeuwen, Anne Audenaerde-Gerits en Paula Bequet-

Vinck. 

• Nog vele anderen uit familie-, gasten-, school- en vriendenkring, allen door ons herdacht in 

onze Allerzielenviering, maar te talrijk om de lijst met alle namen hier te vermelden. 

 

Hun aller gedachtenis houdt stand voor eeuwig. 

We wensen u van harte een gezegend Jaar des Heren 2023. 

 


