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Was Triest aanwezig 
op de Synode?

Een grote sprong voorwaarts
Het is reeds enige tijd geleden dat er nog een nieuwsbrief 
over de causa van Petrus Jozef Triest verscheen.  U moogt niet 
denken dat de postulatio heeft stilgelegen, wel integendeel.

Onze ere-postulator, Br. Eugeen Geysen, heeft zijn titanen-
werk afgeleverd: de verzameling en ordening van alle do-
cumenten (brieven, conferenties, homilieën, regelboeken).  Dit 
grootse werk heeft niet minder dan 10 jaar in beslag geno-
men, en hij is dankbaar voor de grote hulp die hij heeft ge-
kregen van  o.a. Kaat Leemans, de archivaris van de Zusters 
van Liefde en Zuster Myriam Bogaerts, z.g. die als secretaris-
notaris alles grondig heeft geverifieerd en indien nodig zelfs 
opnieuw heeft overgeschreven.  Dat is het werk achter de 
schermen, maar het verdient vandaag voor het voetlicht te 
worden gebracht, want voor een historische causa zoals deze 
van Vader Triest zijn het vooral deze documenten die van 
groot belang zijn om het proces te kunnen voeren. 
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Omwille van gezondheidsproblemen werd besloten tijdelijk 
een vice-postulator te benoemen, en de drie congregaties 
vroegen aan Br. René Stockman, generale overste van de 
Broeders van Liefde,  het historische deel op zich te nemen en 
de biografie van Triest uit te schrijven.  Gezien hij reeds heel 
wat opzoekingswerk in het verleden heeft verricht rond de 
stichter en ook verschillende publicaties op zijn naam staan 
heeft, was het alleen een kwestie om keuzen te maken, en 
samen met Vaast Van Overschelde, historicus, werd de bio-
grafie afgewerkt.  Ook stelde hij een overzicht samen van 
de spiritualiteit van Triest aan de hand van een bloemlezing 
uit zijn teksten.

Nu kwam het grote werk om alles op een eenvormige manier 
te verzamelen, en de documentatiedienst van de Broeders 
van Liefde onder de leiding van Lieven Claeys kreeg deze 
opdracht, en in juni 2012 konden de generale oversten van 
de drie congregaties formeel de vraag richten aan de bis-
schop van Gent, Mgr. Luc Van Looy, om het proces te openen.  
Natuurlijk is de formele opening reeds gebeurd in 2001, 
waarmee de postulator aan de slag kon gaan, maar nu komt 
het moment dat alles moet nagekeken worden, zowel histo-
risch als theologisch om uiteindelijk tot het besluit te komen: 
jawel, Petrus Jozef Triest is een man die zijn 
geloof op een buitengewone manier heeft 
beleefd en die nog steeds uitstraling heeft 
tot op vandaag.  

De bisschop benoemde een nieuwe gede-
legeerde, E.H. Dirk Van Kerchove, ere-prin-
cipaal van het College in Geraardsbergen, 
en vanuit het Vaticaan kwam de vraag om 
alles volgens de juiste procedures uit te wer-
ken, conform de nieuwe normen die de Congregatie voor 
de Heiligverklaringen heeft uitgevaardigd.  Daarin wordt 
ook vermeld dat de postulator niet ouder dan 80 jaar mag 
zijn, en gezien de gezondheidstoestand van Br. Eugeen werd 
in overleg met hem overgegaan tot de benoeming van een 
nieuwe postulator: Dr. Waldery Hilgeman die in Rome ver-
blijft en reeds postulator is van verschillende causa’s.  Hij was 
onder andere de postulator van de causa van Zuster Mari-
anne Cope, de medewerkster van de heilige Pater Damiaan, 
die in oktober 2012 eveneens werd heilig verklaard.

  Ere-postulator Br. Eugeen Geysen met zijn titanenwerk
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Van 7 tot 28 oktober 2012 had in Rome de 13de Synode plaats 
van de bisschoppen.  Het thema was: “De nieuwe evangelisatie 
om het christelijke geloof over te brengen”.  We weten dat het 
één van de grote bekommernissen is van de huidige Paus Bene-
dictus XVI om nieuwe wegen te zoeken om in een sterk gesecu-
lariseerde maatschappij het geloof op een aangepaste doch 
authentieke wijze over te brengen.  De synode, die in eerste 
instantie een antwoord probeerde te zoeken voor een typisch 
westers probleem, werd echter opengetrokken en werd uitein-
delijk een bezinning hoe men vandaag wereldwijd het geloof 
als blijde boodschap kan aanbrengen.  

Zoals steeds was er een massa aan inbreng van de aanwezige 
synodevaders en experten, en het was moeilijk om tot besluiten 
te komen.  Er kwam wel reeds een slottekst die zeker de moeite 
is om door te nemen, en ook een aantal teksten van genodigden, 
o.a. van de Anglicaanse primaat Rowan Williams, zijn van hoog 
gehalte om voor een verdere bezinning meegenomen te worden.

Wanneer ik het nummer 12 van de slottekst lees, dan kom ik 
onder de indruk, want het lijkt of we er een weerkaatsing in zien 
van ons charisma dat we hebben ontvangen via onze Stichter Pe-
trus Jozef Triest.  Hij was natuurlijk niet aanwezig op de synode, 
maar het doet deugd de grondwaarden van zijn leven zo goed 
vertaald te zien in een tekst die ongeveer 200 jaar later als een 
besluit van een bisschoppensynode verschijnt.

De titel van dit nummertje is heel gevat: “Contemplatie van het 
mysterie en zich opstellen aan de zijde van de armen”.  Er wordt 
gesteld dat dit de twee uitdrukkingen zijn van een leven in ge-
loof waarvan we vandaag moeten getuigen: een leven in con-
templatie en een leven met en in dienst van de armen.

Rowan Williams sprak over de contemplatie als een revolutie.  
Alleen wanneer we ons plaatsen voor het gelaat van God zullen 
we het ware gelaat van de mens ontdekken en zullen we een bij-
drage kunnen leveren voor de humanisatie van de wereld.  “Om 
volledig humaan te zijn moet men zich laten herscheppen in het 
beeld van de humaniteit van Christus welke de perfecte humane 
vertaling is van de relatie van de Zoon met de Vader en die zich 
uit in een liefdevolle en een zichzelf wegschenken in aanbidding 
en een zich eveneens in liefde wegschenken aan de medemens, 
heel speciaal de armen”. Voor Petrus Jozef Triest was de con-
templatie de grond van alle activiteit en voortdurend spoorde 
hij zijn zusters en broeders aan om voor alles contemplatieve 
religieuzen te zijn die goede tijd zouden besteden om met God 
en God alleen te zijn.  Hijzelf toonde doorheen zijn intens ge-
bedsleven wat dit mocht betekenen, en vooral in de periode dat 
hij vijf jaar ondergedoken moest leven in Ronse groeide hij uit 
tot een spirituele, ja, zelfs mystieke man, die naderhand zoveel 
sprak en schreef over het wondere van Gods liefde in zijn leven.  
Het is niet toevallig dat hij het devies “God is liefde” zowel 
aan zijn Zusters als Broeders van Liefde gaf als grondgedachte 
om van te leven.  Wanneer hij in een homilie spreekt over de 
eucharistie als uiting van Gods liefde voor de mens, kan hij zijn 

vurigheid niet bedwingen: “Als God ons zo een dierbare schat 
heeft nagelaten in zijn testament, welke dankbaarheid, welke 
tederheid, welke eerbied zijn jullie Hem dan verschuldigd?  Hoe 
zouden jullie dan moet branden van liefde, als je het geluk hebt 
je God werkelijk te nutten?  Mijn hart, versterkt door uw genade, 
zal branden van minne voor U”.
Het synodedocument nog steeds in het nummer 12 ontwikkelt 
dan heel gevat de tweede uitdrukking van een leven in geloof: 
de zorg voor de armen.

“Het andere symbool van authenticiteit van de nieuwe evange-
lisatie heeft het gelaat van de arme.  Onszelf plaatsen aan de 
zijde van deze die gewond door het leven gaan is meer dan een 
sociale actie, het is een spirituele actie want het is Christus’ ge-
laat dat in het gelaat van de arme schijnt.  Daarvoor is de aan-
wezigheid van de arme in onze gemeenschap zo heilvol, want 
het verandert de persoon meer dan gelijk welke uiteenzetting 
kan doen, het leert ons trouw te zijn, het doet ons de broosheid 
van het leven begrijpen en het vraagt ons te bidden, m.a.w. het 
brengt ons rechtstreeks tot Christus”.

Wanneer we dan opnieuw naar Vader Triest luisteren, dan is dit 
als een echo van de tekst van de synode: “We zullen naar de 
zieken gaan met een ootmoedige eerbied door in hen Jezus zelf 
te zien die lijdt in hen.  Gij zijt geroepen om een andere Jezus 
Christus te zijn.  Het leed van de wereld troosten, de tranen van 
wenenden drogen, zwakzinnigen verzorgen, stommen doen spre-
ken, de doven doen horen,…  dat heeft Jezus Christus ook ge-
daan.  Indien bepaalde zieken ons zouden afschrikken, moeten 
we dat sterk geloof in het werk zetten door Jezus zelf te zien.  
Het is de liefde die ons kracht geeft om alle verdriet en afkeer te 
verdrijven.  Liefde geeft krachten die de natuur niet kan geven”.

De tekst eindigt met de caritas te verbinden aan de inzet voor 
meer gerechtigheid, een inzet voor een meer rechtvaardige we-
reld waar de menswaardigheid steeds meer gepromoot en geres-
pecteerd wordt.  Ook dat is Triest ten volle uit als hij voor meer 
dan 30 jaar als lid van de Commissie van de Godshuizen in Gent 
zich dag en nacht geeft om de armen en de zieken van de stad 
nabij te zijn en ook naar meer duurzame oplossingen te zoeken.  
De stichting van zijn congregaties is daar het levende bewijs van.  
Door samen te werken met velen en hen te motiveren om voor de 
armen te zorgen heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd om 
een betere wereld te creëren heel speciaal voor de armsten.  “Is 
dat niet voor hen een zonne scheppen, een nieuwe aardbodem 
voortbrengen?  Is dat niet hen doen verrijzen en ze trekken uit de 
schoot van de dood?”, waren zijn woorden die heel zijn inzet in 
dat breder perspectief van de gerechtigheid plaatste.  

Neen, Triest blijft met zijn voorbeeld en boodschap een merk-
steen voor vandaag waar we niet omheen kunnen en ook niet 
omheen mogen.  We kunnen alleen maar dankbaar zijn naar 
hem als stichter te mogen opkijken.

 Br. René Stockman, Vice-Postulator

Met de afwerking van het basisdossier voor de causa zitten we 
nu in een stroomversnelling, en we hopen dat dit tempo mag 
worden aangehouden.

Momenteel is men bezig zowel de theologische als de historische 
commissie samen te stellen en ook een nieuwe secretaris-notarius 
moest worden benoemd, want na het overlijden van Zr. Myriam  
Bogaerts had Zr. Reinhilde Raymaekers van de Zusters van Lief-
de deze taak overgenomen, maar volgens de nieuwe normen 
kan een lid van de congregaties die de causa inleiden deze 
taak niet vervullen.  Na overleg werd besloten om Dhr. Lieven 
Claeys daarvoor te vragen, aangezien hij reeds betrokken is bij 
het vele materiële werk dat de causa vereist.

Twee zaken zijn nu belangrijk: dat alle commissies hun werk 
goed mogen vervullen en ook snel mogen handelen zodat de 
bisschop hopelijk een positief besluit kan uitspreken zodat het 
ganse dossier naar Rome kan worden overgebracht en dat er 
nog meer gebeden wordt om de zaligverklaring te bekomen.  
Vader Triest is reeds een stichtend voorbeeld voor velen, maar 
hij mag dat ook worden voor nog meer en dat zelfs voor de 
ganse wereldkerk.  Dus aan allen die de causa welgezind zijn 
vragen we uw gebed, opdat 2013 een belangrijk jaar mag 
worden waar de grote sprong voorwaarts mag gebeuren met 
de causa van onze geliefde Stichter Petrus Jozef Triest.

Br. René Stockman, Vice-Postulator
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cundair onderwijs en 
licentiaat in de klassieke filologie. 

Leraar aan het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo 
en Principaal van het Sint-Catharinacollege 
te Geraardsbergen (tot 2012). Momenteel di-
recteur van de pauselijke missiewerken van 
het bisdom Gent.  Ridder van de orde van het 
H.Graf te Jeruzalem en voorzitter van Pro Pe-
tri Sede voor het bisdom Gent. Verantwoorde-
lijke voor de Romebedevaarten van Pro Petri 
Sede.

POSTULATOR VOOR 
DE CAUSA P.J. TRIEST

Waldery
Hilgeman (°1982), 
is doctor in het Ker-
kelijk en Burgerlijk 
Recht aan de Pau-
selijke Universiteit 
van Lateranen en 
studeerde aan ver-

schillende andere pauselijke universiteiten. 
Hij heeft een diploma van het Studium van de 
Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklarin-
gen voor de opleiding van postulatoren. Dr. 
Hilgeman is reeds meerdere jaren postulator 
van verschillende heilig- en zaligverklarings-
processen binnen en buiten Italië o.a. Kard. 
François-Xavier Nguyen Van Thuân, Kard. 
Michael Maurice Otunga en President Julius 
Nyerere.  Hij heeft verschillende functies aan 
Kerkelijke Rechtbanken in Rome, Brazilië en 
Nederland.

De Algemene Oversten zijn blij met de 
stroomversnelling in het proces

Was Triest aanwezig 
op de Synode?
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Was Triest aanwezig 
op de Synode?

Een grote sprong voorwaarts
Het is reeds enige tijd geleden dat er nog een nieuwsbrief 
over de causa van Petrus Jozef Triest verscheen.  U moogt niet 
denken dat de postulatio heeft stilgelegen, wel integendeel.

Onze ere-postulator, Br. Eugeen Geysen, heeft zijn titanen-
werk afgeleverd: de verzameling en ordening van alle do-
cumenten (brieven, conferenties, homilieën, regelboeken).  Dit 
grootse werk heeft niet minder dan 10 jaar in beslag geno-
men, en hij is dankbaar voor de grote hulp die hij heeft ge-
kregen van  o.a. Kaat Leemans, de archivaris van de Zusters 
van Liefde en Zuster Myriam Bogaerts, z.g. die als secretaris-
notaris alles grondig heeft geverifieerd en indien nodig zelfs 
opnieuw heeft overgeschreven.  Dat is het werk achter de 
schermen, maar het verdient vandaag voor het voetlicht te 
worden gebracht, want voor een historische causa zoals deze 
van Vader Triest zijn het vooral deze documenten die van 
groot belang zijn om het proces te kunnen voeren. 
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STEUN DE CAUSA  •  U kan de causa steunen door uw gebed, maar ook via 
een vrije bijdrage voor deze nieuwsbrief, door een eenmalige of periodieke 
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Omwille van gezondheidsproblemen werd besloten tijdelijk 
een vice-postulator te benoemen, en de drie congregaties 
vroegen aan Br. René Stockman, generale overste van de 
Broeders van Liefde,  het historische deel op zich te nemen en 
de biografie van Triest uit te schrijven.  Gezien hij reeds heel 
wat opzoekingswerk in het verleden heeft verricht rond de 
stichter en ook verschillende publicaties op zijn naam staan 
heeft, was het alleen een kwestie om keuzen te maken, en 
samen met Vaast Van Overschelde, historicus, werd de bio-
grafie afgewerkt.  Ook stelde hij een overzicht samen van 
de spiritualiteit van Triest aan de hand van een bloemlezing 
uit zijn teksten.

Nu kwam het grote werk om alles op een eenvormige manier 
te verzamelen, en de documentatiedienst van de Broeders 
van Liefde onder de leiding van Lieven Claeys kreeg deze 
opdracht, en in juni 2012 konden de generale oversten van 
de drie congregaties formeel de vraag richten aan de bis-
schop van Gent, Mgr. Luc Van Looy, om het proces te openen.  
Natuurlijk is de formele opening reeds gebeurd in 2001, 
waarmee de postulator aan de slag kon gaan, maar nu komt 
het moment dat alles moet nagekeken worden, zowel histo-
risch als theologisch om uiteindelijk tot het besluit te komen: 
jawel, Petrus Jozef Triest is een man die zijn 
geloof op een buitengewone manier heeft 
beleefd en die nog steeds uitstraling heeft 
tot op vandaag.  

De bisschop benoemde een nieuwe gede-
legeerde, E.H. Dirk Van Kerchove, ere-prin-
cipaal van het College in Geraardsbergen, 
en vanuit het Vaticaan kwam de vraag om 
alles volgens de juiste procedures uit te wer-
ken, conform de nieuwe normen die de Congregatie voor 
de Heiligverklaringen heeft uitgevaardigd.  Daarin wordt 
ook vermeld dat de postulator niet ouder dan 80 jaar mag 
zijn, en gezien de gezondheidstoestand van Br. Eugeen werd 
in overleg met hem overgegaan tot de benoeming van een 
nieuwe postulator: Dr. Waldery Hilgeman die in Rome ver-
blijft en reeds postulator is van verschillende causa’s.  Hij was 
onder andere de postulator van de causa van Zuster Mari-
anne Cope, de medewerkster van de heilige Pater Damiaan, 
die in oktober 2012 eveneens werd heilig verklaard.

  Ere-postulator Br. Eugeen Geysen met zijn titanenwerk
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PETRUS JOZEF TRIEST VANDAAG

Br. René Stockman

Uitgeverij Halewijn, 
2009, 228 p.
prijs: 18 euro

Een vernieuwde biografie, 
een verdiepende kijk op 
zijn spiritualiteit en de 
betekenis van P.J. Triest 
voor de mens vandaag. 
In korte tijd uitgegroeid tot 
hét standaardwerk.

NOVEEN P.J. TRIEST
Br. René Stockman

prijs: 0,50 euro

Negendaagse 
gebedscyclus
op voorspraak van
P.J. Triest.

TRIEST EEN VADER VOOR VELEN

Br. René Stockman

32 p.
prijs: 3 euro

Biografisch beeldverhaal 
over P.J. Triest

avondmeditaties
evening meditations
Personeelskoor P.C. Dr. Guislain, Gent
Tekst:  Br. René Stockman,fc
Orgel: Alexis Werbrouck, osb en Dirk Bruggeman
M.m.v. Mannenkoor De Kompanen
Directie en algemene leiding: Koen Minnaert

P.J. TRIEST

BROEDERS VAN LIEFDE

AVONDMEDITATIES P.J. TRIEST  [CD]
Personeelskoor P.C. Dr. Guislain, Gent

prijs: 12 euro

Gezongen 
avondgebed 
afgewisseld met 

meditaties over het leven van Petrus Jozef 
Triest (uitgewerkt en ingesproken door Br. 
René Stockman).

DE GOEDE MIJNHEER TRIEST

Br. René Stockman

1998, 128 p
prijs: 8 euro

Een zeer leesbare bio-
grafie van P.J. Triest

GEBED ZALIGVERKLARING

prijs: 0,30 euro

Drieluik met gebed voor 
de zaligverklaring en 
korte biografie P.J. Triest.

Over P.J. Triest....
BESTELLEN  •  Deze uitgaven zijn te bestellen via Causa P.J. Triest, Lieven 
Claeys, Stropstraat 119, 9000 Gent of telefonisch 09/241.19.16 of via 
e-mail: CausaTriest@fracarita.org.


