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VOORAF
______________

O

GOEDE VRIENDEN,
p 3 mei 2016 kwamen de drie algemene oversten van de Triestcongregaties samen om na te denken
over het verdere verloop van de
Causa. Immers, na de afsluiting
van de diocesane fase zijn we met
de Causa in een nieuwe fase getreden. De oversten hielden eraan allen die hebben
meegewerkt aan de diocesane fase hartelijk te danken voor het gigantische werk dat ze hebben verricht.
Zij die aanwezig waren op de afsluitende plechtigheid in de Sint-Baafskathedraal te Gent op zondag 15
november 2015 waren onder de indruk van de bundeling van niet minder dan 22.000 pagina’s met geschriften van en over Vader Triest, de getuigenissen
en de uitgebreide biografie. Met de goedkeuring van
de Bisschop van Gent kon de diocesane fase worden
afgesloten en alles naar het Vaticaan worden overgebracht. U leest verder in deze nieuwsbrief wat nu het
vervolg zal zijn.

Tenslotte werd nagedacht hoe het bezoek aan de
plaatsen waar Triest leefde en werkte beter kan georganiseerd worden en werd de suggestie gedaan om
gebedsgroepen rond Vader Triest op te starten in de
verschillende congregaties en de verschillende continenten.
In naam van de drie congregaties, de Zusters van
Liefde van Jezus en Maria, de Broeders van Liefde en
de Zusters Kindsheid Jesu, roepen we u allen op om
verder te bidden voor de zaligverklaring en uw leven
echt te laten inspireren door de woorden en het voorbeeld van de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest, die we
zo vertrouwelijk Vader Triest blijven noemen.
Br. René Stockman
Promotor van de Causa
Dienaar Gods Petrus Jozef Triest

De nieuwsbrief verderzetten: dat was één der besluiten
van de vergadering en hierbij bieden we u het eerste
nummer aan van de nieuwe versie: digitaal verspreid,
met de mogelijkheid om deze ook af te drukken en in
drie talen: het Nederlands, het Frans en het Engels.
Ook een website zal worden gecreëerd om jullie constant op de hoogte te houden van de verdere evolutie
van de Causa.
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NIEUWS
VAN DE CAUSA
AFSLUITING VAN DE
DIOCESANE FASE VAN HET
PROCES VAN
ZALIGVERKLARING
Op zondag 15 november 2015 was het zover: het diocesane proces van de zaligverklaring van de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest
kon plechtig worden afgesloten in de SintBaafskathedraal te Gent, op dezelfde plaats
waar het proces op 26 augustus 2001 werd
geopend.
Veertien jaar zijn verstreken waarbij velen hebben
meegeholpen om een lijvig dossier samen te stellen
waaruit zal moeten blijken dat Vader Triest op een
buitengewone wijze de christelijke deugden heeft beleefd. Twijfelen we daaraan? Na het doorworstelen
van de vele documenten van en over hem helemaal
niet meer, en ook met het beluisteren van de getuigen
zijn we nog meer overtuigd geworden: Vader Triest
blijft leven in de harten van velen en zijn charisma inspireert vandaag nog velen.
Bij de opening werd Br. Eugeen Geysen, Broeder van
Liefde, officieel aangeduid als de postulator, en we blijven hem dankbaar voor het pionierswerk dat hij heeft
verricht. Maar de oogst van zijn werk heeft hij niet
meer mogen zien. Het is Dr. Waldery Hilgeman die na
de dood van Br. Eugeen het roer heeft overgenomen
en met de hulp van velen het werk heeft verdergezet. En die velen hebben gezwoegd: om documenten
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FINAAL WERD EEN
DOSSIER VAN MEER DAN
22.000 PAGINA’S VERZAMELD

op te zoeken, om documenten te scannen, om documenten te vertalen, om documenten te ordenen, om
documenten te ondertekenen. Finaal werd het een
dossier van 22.000 pagina’s, keurig in dozen verzameld, gereed om verzegeld te worden en naar Rome
te worden overgebracht. De promotor van het Recht,
Kanunnik Jürgen François, heeft op een nauwkeurige
wijze zijn opdracht vervuld en kon dan ook aan Mgr.
Luc Van Looy, bisschop van Gent, een positief eindverslag geven dat alles volgens de regels was verlopen. Eerw. Heer Dirk Van Kerchove, die als gedelegeerde van de bisschop optrad, heeft ervoor gezorgd,
in nauw overleg met de postulator, dat alles binnen
de vooropgestelde termijn kon verlopen en heeft met
het geduld hem eigen de vele getuigenissen aanhoord
die belangrijk zijn voor een historisch proces. Het coördinerende werk werd door de notaris verricht, Dhr.
Lieven Claeys, en hij zorgde ervoor, met de ploeg die
steeds maar uitbreidde, om de eindstreep te bereiken.
Neen, we kunnen hier de namen niet noemen van allen die hebben meegewerkt, maar zeker is dat allen
op de een of andere wijze onder de indruk zijn gekomen van wie Vader Triest was en is. Onze dankbaarheid gaat naar hen allen!
Met een verzorgde plechtigheid, voorgegaan door
de bisschop, werd formeel het diocesaan proces afgesloten, en velen mochten getuige zijn van dit uniek
gebeuren. ’s Anderendaags vertrokken de verzegelde
kisten naar Rome waar ze op 19 november officieel
werden overhandigd aan de Secretaris van de Congregatie van de Heiligverklaringen, Aartsbisschop Bartolucci. Br. René Stockman als gedelegeerde van de
drie congregaties en Dr. Waldery Hilgeman als postulator mochten de kisten plaatsen naast deze van een
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andere Dienaar Gods uit Vlaanderen, Pater Constant
Lievens, wiens proces van zaligverklaring eveneens
in 2001 was gestart en in 2015 werd afgesloten. Vader
Triest was in goed gezelschap. En daarmee werd een
nieuwe pagina geopend: de Romeinse fase van het
proces van de Zaligverklaring.

de Heiligverklaringen, zal deze op zijn beurt daarvan
aan de Heilige Vader verslag uitbrengen, waarbij het
decreet kan worden uitgevaardigd dat voortaan de
Dienaar Gods Eerbiedwaardig mag worden genoemd.
Daarmee wordt het proces afgesloten en is het wachten op een mirakel om finaal de zaligverklaring, en bij
een tweede mirakel de heiligverklaring, uit te spreken.

Wat zal er nu verder gebeuren?

Velen vragen ons hoe lang dit proces zal duren? Daar
is natuurlijk moeilijk een sluitend antwoord op te geven, maar aangezien we quasi zeker zijn dat technisch
het dossier in orde is, en we reeds een heel pak werk
hebben verricht ter voorbereiding van de postulatio,
mogen we misschien de termijn van 5 jaar vooropstellen dat Vader Triest Eerbiedwaardig mag worden genoemd. Maar het kan natuurlijk ook langer duren.

Een eerste volgende stap was de formele opening van
het dossier in de Congregatie van de Heiligverklaringen. Dit gebeurde in februari 2016 en formeel werd
het diocesaan proces als geldig verklaard en werd
gestart met het inbinden van het lijvige dossier. Eerstdaags verwachten we een exemplaar van dit dossier
dat in het generalaat van de Broeders van Liefde in
Rome zal worden bewaard.

En ondertussen? We blijven bidden voor de zaligverklaring, opdat nog meer mensen in de Kerk geïnspireerd mogen worden door het leven van onze geliefde
Stichter Vader Triest.

Vervolgens zal een technische commissie worden geïnstalleerd die zal nagaan of het dossier voldoet aan
de vooropgestelde normen en volgens deze normen
werd samengesteld. Gezien de deskundigheid en de
ervaring van onze postulator verwachten we hierbij
geen problemen. Wanneer deze commissie het licht
op groen zet, zal een inhoudelijke commissie worden geïnstalleerd die zal bestuderen of de Dienaar
Gods Petrus Jozef Triest de christelijke deugden op
een heldhaftige wijze heeft beleefd. Ondertussen zal
de postulator ook de postulatio moeten uitschrijven,
waarin juist deze heldhaftigheid moet worden aangetoond, in lijn met wat in het dossier te vinden is. Hierbij
zijn de biografie en de getuigenissen zeer belangrijk
en eigenlijk doorslaggevend.
Wanneer deze commissie een positief eindverslag zal
voorleggen aan de Prefect van de Congregatie van
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MET EEN VERZORGDE
PLECHTIGHEID WERD
FORMEEL HET DIOCESAAN
PROCES AFGESLOTEN
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EEN WOORD VAN______________
VADER TRIEST VOOR VANDAAG

“We zullen naar de zieken gaan met een ootmoedige eerbied
door in hen Jezus zelf te zien die lijdt in hen. Indien bepaalde
zieken ons zouden afschrikken, moeten we dat sterk geloof in
het werk zetten door Jezus zelf te zien. Met de ogen van het
geloof zullen we de zieken met ijver en vurigheid dienen. Het is
waar dat mensen een ingeboren afkeer hebben om dit werk te
doen. Maar de liefde moet de plaats innemen van de natuur;
het is de liefde die ons kracht moet geven om het verdriet, de
afkeer en de ongerustheid te verdrijven. Liefde geeft krachten
die de natuur niet kan geven.”

LIEFDE
GEEFT KRACHTEN
DIE DE NATUUR
NIET KAN GEVEN

uit “Kort begrip van de deugden en volmaaktheden
nodig voor het kloosterleven”, 1833

V

oor Vader Triest was het woord van
Jezus dat we kunnen lezen bij Matteüs bepalend: “Al wat je gedaan hebt
aan één van de geringsten van mijn
broeders, heb je aan Mij gedaan”
(Mt. 25, 40). Hierbij identificeert Jezus zich in de medemens die we dienen. Het is Jezus zelf die we moeten zien, ontmoeten
en liefhebben in de medemens, in de zieke, in de arme
die we dienen. Dat is de sleutel van onze naastenliefde. Dat brengt onze naastenliefde op een goddelijk
niveau! Vader Triest maakte dat heel concreet in zijn
leven en hij gaf het ook als boodschap mee aan zijn
broeders en zusters. Hij begreep dat het dienstwerk
dat ze verrichtten soms veeleisend was, lastig om te
dragen. Dat deed hem in één zin de kern van zijn charisma uitdrukken: “Liefde geeft krachten die de natuur
niet kan geven”. Wanneer we louter steunen op onze
menselijke capaciteiten, lopen we het gevaar ontmoedigd te worden. Vandaag spreken we over burn-out
en stress, de gevaarlijke ziekten van de huidige maatschappij. Er is zoveel reden om overspannen te worden, om ontmoedigd te worden, en om de neiging in
ons te voelen opkomen om er de brui aan te geven.
Dat is allemaal heel menselijk. Triest geeft ons een
remedie tegen de burn-out: ons iedere dag opnieuw
laten beschijnen door Gods liefde, om met Gods liefde
naar de medemens te kunnen gaan, gesterkt door zijn
genade en kracht. Neen, dat zijn geen woorden uit het
verleden, maar dat is een raadgeving die het blijvend
doet.

Deze woorden krijgen nog een grotere authenticiteit omdat Vader Triest dit zelf beleefde. Het was bij
hem geen theoretisch discours. Het was de dragende
kracht van zijn leven, van zijn werken, van zijn inzet
voor de zieken en de armen. Gods liefde en de naastenliefde werden bij Triest op dezelfde lijn geschreven,
ze vloeiden uit en in elkaar.
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WE BIDDEN
IN DEZE GEEST
______________

HEER JEZUS,
het klinkt zo sterk in de boodschap
die U ons wou meegeven:
“Alles wat je doet aan de minsten
van mijn broeders en zusters,
heb je aan Mij zelf gedaan”.
Het is een overweldigende boodschap,
een boodschap die we nooit voldoende kunnen
doordringen.
Help ons dan iedere dag opnieuw U te zien,
U te ontmoeten en U te beminnen in de medemens
die U op onze weg plaatst.
De medemens die ziek is,
de medemens die arm is,
de medemens die op de vlucht is,
de medemens die in nood is.
Maar ook de medemens
waarmee ik samen leef en werk,
de medemens in wiens vriendschap ik mag delen
en de medemens die me minder goed gezind is.
Allen dragen in zich uw beeltenis.
In hun gelaat mogen we uw gelaat ontwaren.
Open dan mijn ogen om U te zien
in iedere medemens
en U zo beter te leren kennen door hen.
Open dan mijn ogen om U te ontmoeten
in iedere medemens
en zo van elke ontmoeting
een godsontmoeting te maken.
Open dan mijn ogen om U te beminnen
in iedere medemens
opdat mijn leven één gebed mag worden.
We danken U bovenal
dat U ons Vader Triest heeft geschonken
als een levende afbeelding
van deze goddelijke naastenliefde.
Amen.
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OP ______________
DE BOEKENPLANK

JONGE BROEDERS MAKEN CD
Vader Triest krijgt een hoofdrol
_____________________________

‘Zingen is tweemaal bidden’, is een gekende uitspraak
van de heilige Augustinus. De jonge Broeders van
Liefde die als student leven in het generaal huis van
de congregatie in Rome hebben een CD gemaakt met
eigen gecomponeerde liederen. Deze CD beluisteren
is gelijktijdig bidden en mediteren over liefde, mededogen en genade. Caritas is het centraal thema. Teksten
en muziek staan ook uitdrukkelijk stil bij het charisma
van Vader Triest en in verschillende liederen wordt
naar hem verwezen. De CD heeft een inlay met alle
teksten en is verkrijgbaar (€10 + verzendingskosten)
via causatriest@fracarita.org

OUT OF CHARITY

BROTHERS OF CHARITY’S CHOIR • ROME

GEBEDSVERHORINGEN
______________
Wie op voorspraak van Dienaar Gods Petrus Jozef Triest genezingen of bijzondere gunsten heeft bekomen, kan
dit in vertrouwen melden aan het Causa-secretariaat: Causa-secretariaat P.J. Triest, Stropstraat 119, 9000 Gent,
België, causatriest@fracarita.org

NIEUWE ABONNEES______________
VOOR DEZE GRATIS NIEUWSBRIEF
Ontvang je deze gratis digitale nieuwsbrief voor het eerst of ken je iemand die hiervoor interesse heeft? Help
mee de figuur van P.J. Triest verder bekend te maken en een inspiratiebron te zijn voor velen. Geef e-mailadressen van geïnteresseerde personen door aan : causatriest@fracarita.org

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 gift op rekening BE17 4400 7581 0121 van Kloostergemeenschap Broeders van Liefde,
met vermelding ‘Rek. 416.905 gift Causa Triest’. Hartelijk dank.

EEN ZONNE SCHEPPEN

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Postulatio P.J.
Triest en de 3 Triestcongregaties. Het Causa-secretariaat
staat in voor opmaak en verzending.
v.u. Br. René Stockman, f.c.
POSTULATIO P.J. TRIEST
secretariaat: Stropstraat 119 • 9000 Gent [B]
T. +32 9 241 19 16 • CausaTriest@fracarita.org
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