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Mijn hart, versterkt door 
uw genade, moet branden 

van liefde voor U”
P. J. Triest

“
NIEUWS UIT DE CAUSA 

Goed nieuws uit de causa. Zo kunnen we de opvolging 
van de causa voor de zaligverklaring van Vader Triest 
samenvatten. Immers, de inhoudelijke studie van 
het dossier werd ingezet na het heuglijke nieuws te 
hebben ontvangen dat het ganse dossier (even ter 
herinnering: 22.000 pagina’s) technisch volledig in 
orde is. Nogmaals mijn dank voor allen die meewerkten 
aan dit lijvige dossier, zowel inhoudelijk als logistiek.

We zijn nu gekomen in een zeer cruciale fase: de 
inhoudelijke studie, waarbij aan de postulator de opdracht 
werd gegeven om de positio uit te schrijven. Daarvoor 
werd ook beroep gedaan op een nieuwe tijdelijke 
Italiaanse medewerker, daar alles in het Italiaans moet 
worden uitgewerkt. Naast Dr. Waldery Hilgeman, onze 
postulator, verwelkomen we nu Dr. Emanuele Spedicato. 
Met beiden hebben we geregeld contact, vooral indien er 
aanvullingen nodig zijn bij het samenstellen van de positio. 

De positio bestaat vooreerst uit de biografie, die moest 
worden aangevuld met informatie over de historische 
achtergronden van België en de Kerk ten tijde van Vader 
Triest. Daarnaast moet een samenvatting worden gemaakt 
van de interviews die werden afgenomen. Aangezien 
het gaat over een historisch proces, dient eveneens een 
samenvatting te worden gemaakt van al het historisch 
materiaal, en dat is natuurlijk de hoofdmoot van dit 
dossier. Dan moet aangetoond worden dat Vader Triest ook 
vandaag nog mensen aanspreekt. Belangrijk hierbij is dat 
we getuigenissen ontvangen van mensen die op voorspraak 
van Vader Triest een gunst hebben ontvangen. Ten slotte, 
en dat is het meest belangrijke, moet worden aangeduid 
dat Vader Triest de christelijke deugden op een heldhaftige 
wijze heeft beleefd. We denken dat de positio wel een 800-
tal bladzijden zal tellen, en we hopen het tegen Pinksteren 
2020 klaar te hebben. Moge de H. Geest ons daarbij helpen!

Eenmaal de commissie de inhoudelijke studie heeft 
afgerond en we de positio mogen indienen, wordt dit alles 
aan een comité van kardinalen voorgelegd, die zich moeten 
uitspreken of Vader Triest inderdaad in aanmerking komt 
om zaligverklaard te worden. Indien hun antwoord positief 
is, zal dit door de Kardinaal Prefect van de Congregatie 
voor de heiligverklaringen aan de Paus worden voorgelegd. 
Indien de Paus zijn ja-woord geeft, dan ontvangt Vader 
Triest de formele titel van “Eerbiedwaardig”, een titel die hij 
nooit meer verliest en hopelijk in de nabije toekomst door 
“Zalig” en zelfs “Heilig” kan worden vervangen. Na deze 
belangrijke formele stap op weg naar de zaligverklaring is 
het dan nog wachten op een mirakel als teken dat God met 
de zaligverklaring instemt. En daarvoor moeten we bidden.

Natuurlijk komt onmiddellijk de vraag: hoe lang kan het 
duren vooraleer deze eerste fase in het Romeinse proces is 
afgelopen? We moeten weten dat er veel dossiers wachten 
op een afwerking. Misschien is het feit dat Vader Triest 
uit België komt wel positief, omdat de Kerk in het kader 
van de evangelisatie zoekt naar wegen om vooral in de 
westerse landen het geloof bij de mensen aan te wakkeren. 
Een zaligverklaring kan daarin een sterk moment zijn. 
In de meest optimistische versie mogen we hopen dat 
binnen de twee jaar een antwoord kan komen, maar 
misschien kan het wel langer duren. Ook het feit dat er 
al dan niet reeds een mirakel is, speelt hierin een rol.

We leven dus met grote hoop dat we het grote werk 
dat we met velen in 2001 aanvingen, stilaan tot een 
einde kunnen brengen en dan moeten we vooral 
verder bidden opdat Vader Triest ook officieel 
ooit bij de zaligen en heiligen mag worden geteld.

Br. René Stockman
Promotor van de causa
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GEESTELIJKE INVLOED VAN PETRUS 
JOZEF TRIEST IN EN DOORHEEN HET 
LEVEN VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE 
VAN JEZUS EN MARIA

Verrichte gebeden

De hele congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus 
en Maria verricht regelmatig gebeden tot Vader Triest. 
Vooreerst is dat het noveengebed tot Vader Triest voor 
belangrijke gebeurtenissen in de provincie of het land. 
Er is ook het gebed tot Vader Triest voor roepingen 
en het welzijn van zijn congregaties; het gebed voor 
de zaligverklaring van Vader Triest; regelmatige 
voorbeden voor de verschillende noden van mensen, 
gemeenschappen, noden van de missie, gezinnen, enz. 
Er zijn ook speciale gebeden voor de herdenking van 
de geboorte- en sterfdag van Vader Triest, en er wordt 
een volledige dag van verering van het Heilig Hart 
georganiseerd, ook ter herdenking van het overlijden 
van Vader Triest. 

Verhoorde gebeden

In Congo, te midden van het veelvuldige geweld, 
diefstallen en moorden, en na twee gewapende aanvallen 
op zusters in twee verschillende kloosters, begon de hele 
provincie te bidden tot onze stichter, Vader Triest, voor 
veiligheid en bescherming en voor vrede in het land. Er 
zijn sindsdien geen aanvallen op zusters meer geweest. 
Bovendien was de algemene ervaring van de zusters er 
een van vrede, vreugde en vertrouwen in de bescherming 
en de voorzienigheid van God.

Nog in Congo was er een wonderbaarlijke genezing: de 
vader van één van de zusters werd gediagnosticeerd met 
een embolie in het hoofd. De artsen hadden gezegd dat 
het onmogelijk was daar ter plaatse een genezing voor 
te vinden en dat het noodzakelijk was hem onmiddellijk 
naar Zuid-Afrika te sturen. 
De zusters in de communiteit 
begonnen een noveengebed 
tot Vader Triest om zijn 
voorspraak in te roepen voor 
de genezing van de vader. 
Zijn toestand veranderde: 
hij begon te spreken en te 
lopen. Zijn artsen waren 
verbaasd. De vader verliet 
het ziekenhuis en nam zijn 
normale leven weer op.

Een schoolgaande adolescent in Congo is genezen van 
klierkoorts, op voorspraak van Vader Triest. 

In Rwanda zijn er ook gunsten verkregen op voorspraak 
van Vader Triest. Zo werd een rechtszaak over grondbezit 
gunstig beslecht; het eigendom van de zusters bleef 

onaangeroerd tegen de beslissing van de regering 
om alle eigendommen in de buurt te onteigenen. 
Onverwachte regenval heeft een groep militairen 
verdreven die markeringen zouden aanbrengen voor de 
aanleg van een weg die dwars door hun eigendom zou 
lopen. Ze zijn nooit meer teruggekomen. Terwijl een 
andere congregatie moest vertrekken omdat ze geen 
toestemming 
kregen van de 
regering voor 
de bouw van 
een klooster, 
konden de 
zusters met 
toestemming 
doorgaan met 
het werk en het met succes afronden voor de missie. 

In Mali werden eveneens gebeden verhoord op 
voorspraak van Vader Triest: genezing van zusters en 
familieleden van ziektes, zelfs dodelijke ziektes; een 
kleine buurjongen die een maand in coma had gelegen 
na een ernstig ongeval is weer tot leven gekomen zonder 
enige nawerkingen; door het gebed van een zuster is 
een man genezen van een tropisch ulcus waarvoor geen 
genezing bestond in het ziekenhuis. Nadat alle middelen 
om voedsel aan de armen te geven waren uitgeput, 
bad één van de zusters tot Vader Triest en hij stuurde 
haar een donateur met de nodige proviand. De zusters 
ervoeren ook bescherming tegen alle ongelukken op een 
zeer gevaarlijke weg die ze moesten nemen; ze voelen 
zich dagelijks beschermd en verzorgd in een land van 
toenemende onveiligheid en gevaar door terroristische 
activiteiten. 

Op voorspraak van Vader Triest veranderde een geladen 
situatie van spanning en conflict in Congo in een 
situatie van vriendschappelijkheid; om een project voor 
de armen te financieren, werden de nodige middelen 
ontvangen; een zuster ervaarde genezing van haar ziekte 
en herstel van haar gezondheid; en er was een toename 
van het aantal roepingen. 

De echtgenoot van een van de aangesloten leden, 
die lijdt aan een ernstig geval van nierstenen, kon de 
middelen niet vinden om de benodigde behandeling te 
krijgen. Het gebed tot Vader Triest dat het aangesloten 
lid en de zusters van de communiteit met deze intenties 
gedurende negen opeenvolgende dagen aanboden, 
werd verhoord: de kosten van de operatie werden 
teruggebracht tot een betaalbaar bedrag en de operatie 
werd met succes uitgevoerd.

Zittend in de kapel voor het reliek van Vader Triest en 
bedroefd en ongerust over haar verminderd zicht, meldt 
een zuster in India een buitengewone ervaring waarin 
haar gezichtsvermogen wordt hersteld. 

         Dienaar Gods

 Petrus Jozef Triest 
EEN VADER VOOR VELEN
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Nog in India werden de volgende ervaringen van 
individuele zusters of communiteiten genoteerd: het 
verkrijgen van een studentenvisum voor Canada voor 
een familielid na veertig dagen bidden tot Vader Triest; 
het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar van 
de overheid, die vaak vijandig staat tegenover christelijke 
aanwezigheid en initiatieven, om een nieuwe missiepost 
te starten in een niet-christelijk gebied; genezing van 
maagproblemen; genezing van twee kinderen, onder 
de hoede van een zuster: één kind genas van hoge 
koorts, het andere van een huidziekte; enkele mannen 
zijn genezen van hun drankverslaving en de rust in hun 
gezin keerde terug; genezing ervaren door familieleden 
van twee zusters; een broer van een zuster in India kreeg 
een baan op voorspraak van Vader Triest. 

De zusters in India ervaarden eveneens begeleiding 
en ondersteuning van Vader Triest bij problemen, bij 
het terugvinden van verloren voorwerpen, hulp en 
ondersteuning in tijden van grote nood; het gevoel 
van een buitengewone ervaring wanneer men zich in 
de nabijheid van de relieken van Vader Triest bevindt; 
steun door overheidsfunctionarissen, waarbij duidelijke 
fouten en vergissingen over het hoofd worden 
gezien. De provincies in India hebben veel ervaringen 
met het regelen of oplossen van grondkwesties en 
bouwproblemen op voorspraak van Vader Triest.

In Pakistan werden de volgende gunsten verkregen: 
donaties ontvangen voor charitatieve activiteiten en 
voor de bouw van voorzieningen voor de armen; een 
rechtszaak werd afgehandeld en de onschuld werd 
bewezen; genezing van een ernstige huidinfectie, het 
terugvinden van een verdwaald kind (2), geboorte van een 
kind na lange jaren van wachten; verloren voorwerpen 
teruggevonden; gunstige weersveranderingen 
die het organiseren van bepaalde evenementen 
vergemakkelijkten; uitbreiding van het dienstwerk 
in de provincie; belangrijke documenten verloren en 
teruggevonden/verkregen; genezing van gedeeltelijke 
verlamming; kinderen en jongeren gemotiveerd om iets 
nuttigs te doen. 

In India werden de volgende gunsten verkregen: acute 
waterschaarste werd opgelost; de schikking van een 
grondkwestie die een uitbreiding van het dienstwerk 
mogelijk heeft gemaakt; onvriendelijke buren die 
vriendelijk zijn geworden en de zusters steunen in hun 
missie met de armen, inclusief het schenken van grond 
en geld; vroegtijdige regen die op miraculeuze wijze 
voor het broodnodige water zorgde tijdens een acuut 
watertekort, waardoor teelt, bouwwerkzaamheden en 
de voltooiing van een gezondheidscentrum mogelijk 
werden – allemaal bedoeld voor de allerarmsten in een 
zeer afgelegen dorp. 

Dankzij Vader Triest werden geregeld grote en kleine 
obstakels overwonnen in de missie en het dienstwerk; 

een jongeman met een 
beperking was in staat 
om met zijn beperking te 
leven en met vreugde te 
accepteren, en zijn bijdrage 
te leveren aan het gezin 
en de samenleving. Een 
zeurende en steeds heviger 
wordende rugpijn werd 
genezen op voorspraak van 
Vader Triest. Een zuster 
werd bevestigd in haar 
roeping tot de levenswijze 
van de Zusters van Liefde 
van Jezus en Maria op een 
moment dat ze overmand 
was door twijfels en angst; 
een familielid kreeg een 
goede baan. 

In België werd op voorspraak van Vader Triest herstel van 
een goede gezondheid en welzijn bekomen na ernstige 
medische complicaties; en eveneens de zegen van een 
‘tweede’ leven na vijf dagen in een levensbedreigende 
situatie te hebben gezeten. 

In Engeland heeft een kind van 18 maanden, 
gediagnosticeerd met acute lymfatische leukemie, 
op voorspraak van Vader Triest een ongelooflijke 
vooruitgang geboekt en is volledig genezen.

Generalaat Zusters van Liefde van Jezus en Maria

KARDINAAL BECCIU OVER MIRAKELS

In een interview met Tertio gaf Kardinaal Becciu, 
de prefect van de Congregatie voor de Zalig- en 
Heiligverklaringen, de volgende verklaring waarom 
een mirakel essentieel blijft voor een zalig- en 
heiligverklaring.

“Een mirakel is een gebeuren dat zich buiten de 
natuurwetten afspeelt en daardoor niet rationeel te 
verklaren is. Het is alleen te begrijpen vanuit een goddelijke 
tussenkomst. God moet wel de oorzaak zijn van het 
wonder. In het geval van onze canonisatieprocessen 
betreft het mirakels die toegeschreven worden aan het 
gebed tot een overleden dienaar of dienares Gods. Zo’n 
mirakel verschijnt dan als het ware als een vingerwijzing 
van God waarmee Hij zijn oordeel over deze of gene 
persoon bevestigt. Dat maakt het voor de Kerk mogelijk 
een heilige te erkennen, niet alleen als voorbeeld, maar 
ook als bemiddelaar. Dat iemand voorbeeldig leefde, 
kunnen we allemaal vaststellen, maar of hij of zij voor 
ons ten beste spreekt in de hemel, kan pas blijken als 
ons gebed verhoord wordt. Een mirakel is daarvan een 
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bewijs. Het is daarom dat onze Congregatie zoveel zorg 
en aandacht besteedt aan mirakels – meestal betreft 
het wonderbaarlijke genezingen – die ons gemeld 
worden. Om die te onderzoeken, doen we beroep op 
experts – niet noodzakelijk christenen – die vanuit hun 
wetenschappelijke kennis en in eer en geweten kunnen 
oordelen of iets wel of niet wetenschappelijk te verklaren 
is. 

Sta me toe hierbij een 
bedenking te maken. De 
erkenning van heiligheid van 
John Henry Newman gebeurde 
op basis van twee mirakels die 
in de VS gebeurden en niet in 
Engeland. Voor enkele Belgen 
lopen eveneens procedures, 
maar het probleem ligt bij 
de mirakels die er niet zijn. 
Gelovigen moeten bidden 
voor mirakels en dat is een 
knelpunt in seculiere landen. Wordt er gebeden voor 
heiligverklaringen en voor wonderen? Neem de Vlaamse 
jezuïet Constant Lievens, die missionaris was in India. 
Het bisdom Brugge stelde het dossier samen over zijn 
leven, faam en deugden zoals in de eerste fase van een 
zaligverklaring gebruikelijk is, maar ik verwacht dat een 
mirakel veeleer in India dan in België zal geschieden. Op 
dit moment hebben we veel heiligverklaringsprocessen 
uit India. Daar is een sterker gevoel voor religiositeit en 
ook de hindoes hebben een groot respect voor heiligen. 
Op de zaligverklaring in 2012 van de martelaar Lazaro 
Devasahayam Pillai waren bijvoorbeeld veel hindoes 
aanwezig, omdat ze dachten dat de heiligheid van die 
persoon en zijn relieken ook op hen afstraalt. Rationele 
westerlingen zijn misschien dat gevoel voor heiligheid 
verloren en dat is jammer.”

Bron: Tertio, interview met Emmanuel Van Lierde

“BID NIET VOOR MIJN HEILIGVERKLARING”

In sommige kringen gaat het verhaal dat Vader Triest 
juist vóór zijn overlijden zou gezegd hebben dat ze niet 
mochten bidden voor zijn heiligverklaring. Dat zou 
dan de reden zijn dat men zo lang heeft gewacht om 
een proces van zaligverklaring te openen, en het wordt 
door sommigen zelfs aangegrepen om het proces als 
dusdanig in vraag te stellen.

Historisch is er geen enkel bewijs dat Vader Triest dit 
inderdaad zou gezegd hebben. Er is een transcriptie 
van zijn laatste woorden bewaard, en daar wordt geen 
gewag gemaakt dat Vader Triest deze wens zou hebben 
uitgesproken. 

Maar laten ons even de vraag stellen wat deze woorden 
van Vader Triest – in de veronderstelling dat hij ze zou 
hebben uitgesproken – zouden kunnen betekenen.

Eigenlijk is deze vraag een evidente vraag, want zou het 
niet een teken van hoogmoed en zelfoverschatting zijn 
indien iemand zou vragen om voor hem te bidden opdat 
hij of zij eenmaal voor verering op de altaren zou verheven 
mogen worden? Dus indien Vader Triest dit inderdaad 
zou hebben gezegd, is dit alleen maar een bevestiging 
van zijn nederigheid die hem zo sterk kenmerkte. Neen, 
hij die zo sterk de nadruk legde op de nederigheid in vele 
van zijn geschriften en dit ook effectief beleefde, zou 
toch nooit het tegenovergesteld hebben kunnen vragen? 
Maar het besef dat we te doen hebben met een heilige 
is steeds een interpretatie van een derde, iemand die de 
persoon heeft gekend en onder de indruk is gekomen 
van zijn of haar bijzondere levenswijze. En dat is wat 
de generale oversten van de drie congregaties die Vader 
Triest heeft gesticht op een bepaald moment hebben 
besloten en daarmee het proces in gang hebben gezet.

Maar we mogen ons ook de vraag stellen of die vraag 
echt uit de mond van Vader Triest zou kunnen zijn 
gekomen. De vraag stellen suggereert eigenlijk dat hij 
toch wel even gedacht kon hebben dat hij eenmaal tot de 
heiligen zou kunnen worden gerekend. En ook dat is in 
tegenspraak met de nederigheid die Vader Triest zo sterk 
tekende. Natuurlijk streefde hij zijn ganse leven om zijn 
leven te heiligen, en heeft hij het ook niet nagelaten 
anderen daartoe aan te moedigen, maar daarmee achtte 
hij zichzelf niet beter dan andere gelovigen. Dus gewoon 
de gedachte eenmaal heilig verklaard te worden strookt 
helemaal niet met de persoonlijkheid die we doorheen 
zijn geschriften mochten ontwaren.

Wat we wel weten over zijn laatste momenten, is dat hij 
bekommerd was om niet te vergeten aan de armen brood 
te geven bij zijn begrafenis. Dat was Vader Triest ten 
volle uit: bekommernis voor het welzijn van de anderen. 
En dat is ook de rode draad doorheen zijn leven. Zou 
hij dan plots tijdens dit ultieme moment van zijn leven 
aan zichzelf 
hebben gedacht 
en zichzelf in het 
centrum van zijn 
gedachte hebben 
geplaatst? Wel 
vroeg hij om niet 
te veel te bidden 
voor zijn genezing, 
opdat men hem 
daarmee zou 
belemmeren in de 
dood tot zijn Heer 
op te stijgen. Ook 
dat is opnieuw ten 
volle Vader Triest: 
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een diep verlangen verenigd te mogen worden met zijn 
Heer naar wie hij zo sterk verlangde. Misschien heeft 
deze laatste bede wel de aanleiding gegeven om met enige 
aanpassingen en verdraaiing van zijn woorden hem te 
laten vragen niet te bidden voor zijn heiligverklaring. 

We willen dan ook uitdrukkelijk vragen om deze 
veronderstelde vraag voorgoed opzij te schuiven, en 
zelfs indien hij ze zou hebben gesteld, niet te versagen te 
bidden voor zijn heiligverklaring. Vader Triest verdient 
het, dat is zeker, en vooral de mensen van vandaag 
hebben voorbeelden nodig om hun christelijk leven vorm 
en gestalte te geven, en daarin kan het leven van Vader 
Triest zeker behulpzaam zijn. Zou het geen teken zijn 
van gebrek aan liefde en waardering voor onze geliefde 
Stichter om het gebed voor zijn zalig- en heiligverklaring 
te staken, wanneer de Kerk juist groen licht heeft gegeven 
om het proces verder te zetten? 

Br. René Stockman

PETRUS JOZEF TRIEST
OP WEG NAAR HEILIGHEID

Over Petrus Jozef Triest werden al verschillende 
biografieën geschreven. Reeds een jaar na zijn dood 
verscheen een eerste versie, en sindsdien hebben 
verschillende broeders en zusters van de congregaties 
die hij stichtte, het leven en het charisma van Triest onder 
woorden gebracht. 

Voor het proces van de zaligverklaring dat in zijn 
Romeinse fase is getreden, moest op basis van grondig 
bronnenonderzoek een nieuwe biografie worden 
samengesteld. Dit werd dan de ‘officiële’ biografie 
van Petrus Jozef Triest, die nu in verschillende talen 
beschikbaar wordt gesteld aan het grote publiek. 

Gods liefde was de dragende kracht in het leven 
van Petrus Jozef Triest en de bron van waaruit hij 
liefde uitstraalde naar 
medemensen toe, heel 
speciaal naar mensen die 
door ziekte of armoede 
aan de rand van de 
maatschappij leefden. Het 
is deze goddelijke liefde 
die hem naar de periferie 
van het bestaan bracht en 
door hem werden anderen 
aangemoedigd dezelfde 
weg van de caritas te gaan 
en dit tot op vandaag.

2020 - Uitgeverij Gompel&Svacina
186 pagina’s
Kostprijs € 24,00 (excl. verzendkosten)

Ook beschikbaar in Engelse en Franse versie.

Het boek kan besteld worden bij uitgeverij 
Gompel&Svacina ofwel bij het secretariaat van de causa.

Er verschijnt binnenkort ook een publicatie ‘15 dagen 
bidden met Vader Triest’, eveneens in de drie talen.

Een overzicht en de mogelijkheid tot bestelling van 
publicaties rond Vader Triest - waaronder de noveen, 
het gebedskaartje en het reliekkaartje - kunt u vinden 
op de website www.causapjtriest.org. Bestellen kan 
ook via het secretariaat van de causa, waarvan u de 
contactgegevens hieronder vindt.
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Br. René Stockman

Petrus Jozef Triest
Op weg naar heiligheid

Over Petrus Jozef Triest werden al verschillende biografieën ge-
schreven. Reeds een jaar na zijn dood verscheen een eerste versie, 
en sindsdien hebben verschillende broeders en zusters van de con-
gregaties die hij stichtte, het leven en het charisma van Triest onder 
woorden gebracht. Voor het proces van de zaligverklaring dat in zijn 
Romeinse fase is getreden, moest op basis van grondig bronnenon-
derzoek een nieuwe biografie worden samengesteld. Dit werd dan 
de ‘officiële’ biografie van Petrus Jozef Triest, die nu in verschillende 
talen beschikbaar wordt gesteld aan het grote publiek. 

Gods liefde was de dragende kracht in het leven van Petrus Jozef 
Triest en de bron van waaruit hij liefde uitstraalde naar medemen-
sen toe, heel speciaal naar mensen die door ziekte of armoede aan 
de rand van de maatschappij leefden. Het is deze goddelijke liefde 
die hem naar de periferie van het bestaan bracht en door hem wer-
den anderen aangemoedigd dezelfde weg van de caritas te gaan en 
dit tot op vandaag.

Broeder René Stockman, doctor in 
de maatschappelijke gezondheidszorg, 
is de generale overste van de Congre-
gatie Broeders van Liefde. Hij woont in 
Rome en geeft onder meer colleges aan 
verschillende universiteiten wereldwijd. 
Hij is ook de promotor van het proces van 
zaligverklaring van de stichter, Dienaar 
Gods Petrus Jozef Triest.

L iefde geeft krachten die  
de natuur niet kan geven.”  

(Petrus Jozef Triest) 

Br. René Stockm
an

Petrus Jozef Triest

Gompel&Svacina

www.gompel-svacina.eu

9 789463 711814

“  

Officiële biografie

Secretariaat van de Causa P.J. Triest 

BELGIË

Postulatio P.J. Triest
Stropstraat 146
9000 Gent
BELGIË
Tel: (+32) 9 241 19 38
E-mail: causatriest@fracarita.net

v.u. Br. René Stockman, f.c.

ROME

Postulatio P.J. Triest
Casa Generalizia Fratelli della Carità
Via Giambattista Pagano 35
00167 Roma
ITALIA
www.causapjtriest.org

VRAGEN, GUNSTEN 
EN GEBEDSVERHORINGEN

Alle vragen rond het proces van de zaligverklaring, 
bekomen gunsten en gebedsverhoringen kunnen 
gesteld en gemeld worden aan het secretariaat van 
de causa.

www.causapjtriest.org

http://www.causapjtriest.org
mailto:causatriest%40fracarita.net?subject=

