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CAUSA P.J. TRIEST
nieuws over de zaligverklaring

Dienaar Gods Petrus Jozef Triest

“

Hetgeen ons het meest moet aanzetten
om God te beminnen, is dat Hij voor
ons het allerheiligste sacrament van
het altaar heeft ingesteld.”
P. J. Triest

NIEUWS UIT DE CAUSA

Pinksteren 2020 was ons streefdoel om de positio af te
hebben. En met de lockdown door de corona-pandemie
kregen we reeds met Pasen het heuglijke nieuws dat
de positio af en drukklaar was. Op 4 juni bracht onze
postulator Dr. Waldery Hilgeman het eerste ingebonden
exemplaar,
waarvan
een ander exemplaar
tegelijk werd ingediend
bij de Congregatie voor
de Heiligverklaringen.

Triest het inderdaad “verdient” om zalig en heilig
verklaard te worden.
We zijn reeds aan pagina 100 en dan beginnen de
getuigen te spreken. 56 personen komen aan bod:
bisschoppen, priesters, religieuzen, leken die op een
heel originele wijze getuigen wat Vader Triest vandaag
voor hen betekent. Aangezien het om een historisch
proces ging, waren er natuurlijk geen levende getuigen
meer te beluisteren, dus gingen de vragen vooral over de
betekenis die Vader Triest nog had voor vandaag. Goed
voor 120 pagina’s.

Het was moeilijk, met
al het materiaal dat
was verzameld – u
herinnert zich alvast
nog de afsluiting van
het diocesaan proces,
toen er niet minder
dan 22.000 pagina’s
documenten in dozen
stonden opgesteld in de
Sint-Baafskathedraal – zich te houden aan de opgelegde
500 pagina’s die de positio mocht tellen. Maar het lukte.

De volgende 180 pagina’s geven een korte samenvatting
van de brieven, teksten, homilieën en toespraken van Vader
Triest. Het was een huzarenstuk om uit de veelheid van
geschriften die teksten te vinden die Vader Triest echt
typeren.
Ten slotte worden een kleine 100 pagina’s gewijd aan
de biografie van Vader Triest. Hier was het natuurlijk
belangrijk om heel zorgvuldig alles wat reeds vroeger
was geschreven over Vader Triest ook effectief historisch
na te gaan. Hier ging heel veel archiefwerk mee gepaard,
maar we kunnen nu heel gelukkig en voldaan zijn om een
zeer correcte biografie over Vader Triest te beschikken.
Het is deze biografie die we recentelijk ook in drie talen
hebben uitgegeven.

Wat houdt deze positio in?
Na een ruime algemene inleiding waar de grote lijnen
van het leven van Vader Triest en ook de chronologie
van zijn leven worden geschetst, wordt onmiddellijk
overgegaan tot het beschrijven van zijn deugden en de
wijze waarop hij deze op een buitengewone wijze heeft
beleefd. Vanuit deze beschrijving wordt de faam van
heiligheid beschreven, zowel tijdens zijn leven als erna.
Dit deel wordt afgesloten door een korte opsomming
van gebedsverhoringen die recentelijk werden genoteerd.
We kunnen stellen dat dit echt het hart is van de positio,
want daarover zal moeten worden geoordeeld of Vader

De positio wordt afgesloten met een verslag van de
historische commissie, de beoordeling van een aantal theologen
en de verklaring dat er geen formele publieke kerkelijke cultus
aanwezig is.
Onmiddellijk luidt de vraag: en wat nu?
De positio ligt nu in de handen van de algemene relator,
Pater Vincenzo Criscuolo, die vooral zal kijken of aan alle
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vormvereisten is voldaan. Eenmaal deze zijn goedkeuring
geeft, zal de positio voor de eerste maal met een grijze kaft
worden afgedrukt en bezorgd aan een commissie van zeven
historische consultatoren, die een oordeel moeten vellen
over de methode die werd gehanteerd om het historisch
onderzoek te verrichten. Zij zullen vooral kijken naar de
documenten die de rest van de positio moeten staven.
De voorzitter van deze historische commissie is onze
algemene relator, Pater Vincenzo Criscuolo, en zeker
zal men ook zoeken naar historici die bekend zijn met
de Belgische situatie. Hun onderzoek zal leiden tot een
uitgebreid verslag met beoordeling dat eveneens zal
worden opgenomen in de positio.

In één beweging zeggen we dat Vader Triest vier
congregaties heeft gesticht: twee voor zusters
en twee voor broeders, maar dat er één van de
broedercongregaties niet meer bestaat. Het is als een
vergeten congregatie geworden, waarvan 200 jaar
geleden de eerste bouwstenen werden gelegd.
Het was immers in 1820 dat de burgemeester van Gent
aan Triest uitdrukkelijk vroeg om door zijn broeders
ook ziekendienst aan huis te verrichten. Deze dacht
natuurlijk aan de Hospitaalbroeders van de H. Vincentius
(de latere Broeders van Liefde), die ondertussen naast de
Bijloke ook in het Geeraard de Duivelsteen werkzaam
waren in de zorg voor geesteszieken. Tot aan de Franse
Revolutie werd
de thuiszorg
in de stad
Gent
door
de Broeders
Alexianen
behartigd,
en bij de
stichting van zijn Hospitaalbroeders had Vader Triest
voorzien dat ook zij eventueel dit apostolaat op zich
konden nemen. Maar gezien de precaire situatie van de
erkenning van deze congregatie, die slechts bij de gratie
van het bestuur in Gent kon functioneren, en wellicht
ook op aanraden van de overste Br. Bernardus die de
klemtoon legde op de strikte naleving van de dagorde,
vond Triest het beter een andere oplossing te zoeken.
De burgemeester bood het Alexianenklooster aan om
van daaruit de ziekenzorg aan huis te organiseren.

Dan wordt de positio opnieuw gedrukt, maar deze maal
met een rode kaft, want dat wordt dan de finale versie
die aan een commissie van negen theologen zal worden
aangeboden. Deze zullen natuurlijk vooral kijken naar
het overzicht van de beleefde deugden, de faam van
heiligheid en de gebedsverhoringen.
Wanneer de positio ook nog deze proef doorstaat, is
ze gereed om aangeboden te worden aan het college
van kardinalen die een verslag moeten uitbrengen bij
de Heilige Vader, en indien dit verslag positief is,
zal de Heilige Vader wellicht onze geliefde Stichter
eerbiedwaardig verklaren, als stap naar de zalig- en
heiligverklaring. Want voor dit laatste is telkens een
erkend mirakel vereist.
We hebben lang uitgezien tot dit grote werk kon worden
beëindigd, en opnieuw is het een gelegenheid allen te
danken die eraan hebben meegewerkt. Natuurlijk gaat
onze dank op een speciale wijze uit naar de postulator
Dr. Waldery Hilgeman en zijn collega Dr. Emmanuele
Spedicato, zonder allen te vergeten die hebben
meegewerkt aan de lange voorbereiding ervan. Denk
maar aan de 22.000 pagina’s die het originele dossier
telt en die na de afsluiting van het diocesane proces naar
Rome werden overgebracht.

Triest kende natuurlijk dit huis maar al te goed, want hij
had er reeds een aantal broeders naar gezonden om er
te zorgen voor de geesteszieken, maar dat was verkeerd
uitgelopen. Maar toch was hij het plan genegen, en
zoals steeds probeerde hij vindingrijk een oplossing
te zoeken. Een nieuwe congregatie oprichten was zeer
moeilijk en aan de Hospitaalbroeders een bijkomende
opdracht geven was amper haalbaar en ook, zoals reeds
aangegeven, politiek niet aangewezen.

De volgende maanden en jaren zijn nu belangrijk en we
hopen dat alles volgens het geschetste schema vlot mag
verlopen. We hebben er vertrouwen in. Maar we blijven
vooral dagelijks bidden voor de zaligverklaring van onze
geliefde Stichter. En wanneer er gebedsverhoringen te
melden zijn, vergeet deze niet met een korte beschrijving
door te sturen. Steeds met de hoop dat er ooit ook een
echt mirakel mag gebeuren.

Geleidelijk werd zijn plan duidelijk. Eerst zou hij een
aantal Hospitaalbroeders, dus Broeders van Liefde,
naar het Alexianenklooster sturen met een aantal
geesteszieken
uit
het Geeraard de
Duivelsteen,
om
aan de buitenwereld
de schijn te geven
dat dit een filiaal
was
van
het
Mannenweeshuis.
In december 1820
zond hij daartoe twee broeders en één novice naar het

Dienaar Gods, hopelijk binnenkort Eerbiedwaardige
Vader Triest, bid voor ons.
Br. René Stockman
Promotor van de causa
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Alexianenklooster. Ondertussen begon hij een eigen
regel te schrijven voor een nieuwe groep broeders die hij
als patroonheilige de H. Johannes de Deo wou geven.
Deze Portugese heilige had de Hospitaalbroeders of de
Fatebenefratelli opgericht
en was uitgeroepen als
patroonheilige voor de
zieken, de ziekenhuizen
en
het
verplegend
personeel. De regel werd
nagenoeg een kopie van
die van de Broeders van
Liefde, maar met hier
en daar een specifieke
bepaling
betreffende
de ziekendienst aan huis. Zo zouden de broeders
binnenshuis het kloosterkleed dragen, maar
buitenshuis een burgerpak. Vader Triest was dus zeer
voorzichtig om met zijn broeders niet op te vallen in een
wat antiklerikale omgeving die Gent in die tijd toch was.

Men wilde de indruk wekken
dat het een soort “Broeders van
Liefde” waren, want erkenning
van een nieuwe congregatie zat
er vanuit overheidswege zeker
niet in.
Vanaf
1825
begonnen
ze voorzichtig met hun
verzorgingswerk aan huis en
wapenschild Broeders
van Sint-Jan de Deo
Br. Basilius, die voorlopig nog
lid bleef van de Broeders van Liefde, zou pas in 1832
overgaan tot de Broeders van Sint-Jan de Deo. Bij zijn
overlijden werd hij zowel bij de Broeders van Liefde als
in de nieuwe congregatie ingeschreven op de lijst van
de overleden broeders. In 1834 kozen de broeders hun
eigen overste, Br. Dominicus Symoens.
Maar ondertussen moest de nieuwe groep uitkijken
naar een nieuw onderkomen, want na het vernietigend
rapport opgemaakt door Dr. Joseph Guislain over het
Geeraard de Duivelsteen, verhuisden de Broeders
van Liefde met hun geesteszieken in groep in 1828
naar het Alexianenklooster. De Broeders van SintJan de Deo trokken in januari 1829 naar het vroegere
Karmelietessenklooster in de Theresianenstraat, waar
ze voor het oog van de buitenwereld zorgden voor
een vijftal betalende geesteszieken, terwijl de meeste
broeders zieken aan huis gingen verzorgen en ook bij
de zieken thuis verbleven. Eenmaal per week dienden
de broeders naar hun klooster terug te keren.

Op 6 april 1822 keurde de bisschop de regel goed.
Interessant om even te luisteren naar de bijzondere
regel over het verzorgen van zieken aan huis. “Zij moeten
de zieke geestelijk en lichamelijk helpen en zoveel het in hun
macht is, zorgen dat hij tijdig de H.H. Sacramenten van de
zieken ontvangt. Ze zullen in de zieke de persoon van Christus
zien, want werken die niet voor God gedaan worden, zijn zonder
verdiensten. In alles wat geoorloofd is moeten zij de zieken
trachten te voldoen met zachtmoedigheid en geduld en nooit bij
vrienden of huisgenoten klagen over wat de zieke zegt of doet
of dat hij ongeduldig is, maar integendeel door zoete en zachte
woorden proberen zijn vertrouwen te winnen. Nooit mogen zij
behandelingen uitvoeren zonder toelating of voorschrift van
de dokter, maar wel oplettend en zorgzaam de tijd in ’t oog
houden waarop de medicamenten moeten en mogen toegediend
worden… Verblijvend in het huis van de zieke moeten ze trachten
hun religieuze verplichtingen van biecht, communie, officie en
andere godvruchtige oefeningen zoals in het klooster trouw te
verrichten, want wanneer ze hun werk wel regelen en geen tijd
verliezen aan onnuttig werk, zullen ze tijd genoeg vinden om
zich van hun kloosterlijke plichten te kwijten.”

Na een grote brand in hun klooster in 1843 verhuisden
ze naar het vroegere Kartuizerklooster op Meerhem,
dat naderhand ook
een zelfstandige
instelling
voor
de
zorg
van
geesteszieken
werd. Ze bleven
evenwel nog vele
jaren de zorg aan
huis verderzetten.
Tot 1946 bleven ze een afzonderlijke congregatie, maar
door gebrek aan aangroei besloten ze aan te sluiten
bij een andere diocesane congregatie, de Broeders
Hiëronymieten van Sint-Niklaas, die eveneens in de
zorg voor geesteszieken actief waren. Dit betekende
meteen ook het einde van de vierde, en nu wat vergeten
congregatie gesticht door Kanunnik Petrus Jozef Triest.

Bij de novicen van de Broeders van Liefde had Triest
een aantal kandidaten gevonden om zieken aan huis te
dienen. Wanneer op 25 april 1823 de laatste gevangenen
vertrokken uit het Alexianenklooster en er alleen nog
geesteszieken bleven, achtte hij de tijd rijp om deze
novicen, drie in aantal, te laten overkomen naar het
Alexianenklooster. Br. Basilius Delobelle, één van
de pioniers in de zorg voor geesteszieken, kwam als
begeleider mee.

Br. René Stockman

Canoniek werd de nieuwe congregatie opgericht op 5
november 1823 en op de vraag die van regeringswege
aan de gouverneur was gesteld, wie deze nieuwe
Alexianen waren en wat ze deden, werd door de
vicarissen-generaal van het bisdom Gent opzettelijk
een verdoezelend en verwarrend antwoord gegeven.
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GEESTELIJKE INVLOED VAN PETRUS
JOZEF TRIEST IN EN DOORHEEN HET
LEVEN VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE
VAN JEZUS EN MARIA (DEEL 2)

De zusters in India ervaren dat ze als trouwe dochters van
Vader Triest sterk groeien door de devotionele praktijken
die hij heeft ingevoerd: devotie tot de Eucharistie,
aanbidding van het Heilig Sacrament, devotie tot het
Heilig Hart, Maria als ons voorbeeld…

Ervaringen van groeiend geloof

In Pakistan zijn de zusters geïnspireerd en gesterkt om
hun leven en hun missie te beleven door lezingen en
retraites over de spiritualiteit
van Vader Triest. Vader Triest
inspireert hen tot een leven
van eenvoud, opoffering
en
zelfgave.
Doorheen
Vader Triest groeien ze in
verbondenheid met God en
met elkaar. Ook studenten en
ouders in Pakistan worden
aangetrokken door de geest
van Vader Triest; daardoor
zijn er nu meer roepingen.

De Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en
Maria rapporteren de volgende ervaringen van groeiend
geloof doorheen het gebed tot Vader Triest en zijn
inspiratie.
In Congo is er dankzij de figuur van Vader Triest meer
enthousiasme voor het missiewerk, vooral onder de
meest kwetsbaren. Er is een groeiend geloof in Gods
Voorzienigheid, en ook een vastgestelde verandering in
de levenskwaliteit van aangesloten leden, wat anderen
aantrekt om zich ook aan te sluiten bij de congregatie.
In Mali heeft een zuster een intenser gevoel ervaren dat
ze geroepen is om te zijn waar niemand anders wil gaan.
Er is ook een groeiend gevoel van engagement om te
helpen, te ondersteunen en te delen met de armen in de
geest van Vader Triest.

In Europa weet een zuster zich geleid door de geest
van Vader Triest; hij is een bron van inspiratie in haar
dienstbaarheid naar de armen.

In India motiveert en inspireert de regelmatige lectuur
van de geschriften van Vader Triest, zijn sermoenen,
zijn biografie… veel zusters in
hun leven en hun missie. De
uitdrukkingen van Vader Triest
zoals “mijn dochters”, “u bent
een andere Christus”, “u bent
engelen/goden op aarde” en
dergelijke zijn voor velen zeer
inspirerend en motiverend
geweest. Geïnspireerd door
Vader Triest koos een aantal
zusters ervoor om naar de
“periferie” te gaan om de zorg
voor de armen op zich te nemen.

Een zuster heeft de gave van vergeving ontvangen door
het voorbeeld van Vader Triests vergeving van zijn
vijanden. Het reliek van Vader Triest bracht de persoon
van Vader Triest eveneens op een unieke wijze nabij.
Inspanningen om de geest van Vader Triest
te delen
De Zusters van Liefde van Jezus en Maria doen
inspanningen om de geest van Vader Triest te delen. Zo
worden studenten in Congo die bij de zusters hebben
gestudeerd, verrijkt door de geest van hun Stichter. Ze
dragen zijn geest van dienstbaarheid met zich mee en
kunnen een waardig leven leiden in de samenleving. Zij
onderscheiden zich van anderen door de waarden die zij
uit hun interactie met de zusters hebben meegekregen.

Een Indische zuster ervaarde de gave van moedig geloof
die het haar mogelijk maakte om uitdagingen in het
leven en in moeilijk dienstwerk aan te gaan. Een andere
zuster ziet de heiligheid van Vader Triest weerspiegeld
in onrustige levensjaren. Het motto van Vader Triest
“God zal erin voorzien” stelde een zuster in staat om
alle vertrouwen in God te stellen; zijn moedige geloof in
God daagde haar uit.

Nog in Congo is de geest van Vader Triest zichtbaar
door ten dienste te staan van de meest kwetsbaren in
onze samenleving, en door hen in staat te stellen een
waardig leven te leiden als kinderen van God: daklozen
helpen een thuis te vinden, een steun zijn voor de
minderbedeelden, mensen met een beperking, enz.
De evolutie van het charisma van de Zusters van Liefde
van Jezus en Maria in Congo wordt gedeeld met de
medewerkers, studenten en andere betrokkenen,
door het vertellen van de geschiedenis en belangrijke
gebeurtenissen, doorheen conferenties, liederen en
hymnes, dans, enz.

Door het leven en werk van Vader Triest kon een Indische
zuster groeien in geloof, innerlijke vrede en vreugde
en in de waarden van mededogen en zachtheid voor
de armen. Een andere zuster voelde zich trots om een
Zuster van Liefde van Jezus en Maria te zijn, ze voelt zich
aangespoord tot een leven van eenvoud, nederigheid
en toegewijde dienstbaarheid aan de armen. Nog een
andere zuster is gegroeid in geloof en liefde voor de
armen en hulpbehoevenden, en ze is bewogen door het
mededogen en de grootmoedigheid van Vader Triest.

De spiritualiteit van Vader Triest wordt in Congo ook
gedeeld met jonge vrouwen. Sommigen van hen delen
hun ervaring: een grotere gevoeligheid voor de armen
op hun weg, een positieve gedragsverandering, het
verwelkomen van een “verloren zoon” en aandacht
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schenken aan zijn studies, een verlaten kind opnemen
in het gezin dat werd uitgestoten als “heks” en voor het
kind zorgen, verzoening onder familieleden.

ook interscolaire voorstellingen, quizwedstrijden en
sketches gebaseerd op het leven van Vader Triest bij
verschillende gelegenheden. Liederen over Vader Triest
worden gecomponeerd in de lokale taal en gezongen bij
verschillende gelegenheden.

Het leven en de geest van
Vader Triest wordt in Congo
ook gedeeld met kinderen
en jongeren op school. Het
idee om bij de “Vrienden
van Triest” te zijn, leek hen
aan te spreken. Sommigen
van hen maakten een
muzikaal programma over
Vader Triest en stelden het
voor op een schoolfeest,
andere
schoolkinderen
organiseerden een feest om geld in te zamelen om de
armen in hun buurt te helpen.

Feesten
De stichtingsdag van de congregatie van de Zusters van Liefde
van Jezus en Maria wordt gevierd met medewerkers,
parochianen, vrienden van de communiteit of de
provincie, begunstigden, de armen, enz. als een dag van
dankbaarheid voor de vele zegeningen die ze dankzij
hun Stichter Vader Triest mochten ontvangen.
De geboorte- en sterfdag van Vader Triest wordt ook herdacht
met vrienden, familieleden en aangesloten leden; en
waar mogelijk met de Broeders van Liefde.
Ook het feest van het Heilig Hart van Jezus en het feest van
Maria-Boodschap zijn gelegenheden waarin Vader Triest
herdacht wordt, omwille van zijn devotie tot het Heilig
Hart en tot Maria.

Aangesloten leden van de congregatie zamelen geld in,
vooral tijdens de vasten- en adventstijd, en gebruiken
het om tegemoet te komen aan een aantal behoeften van
de armen en kwetsbaren, vooral van mensen met een
beperking.

Generalaat Zusters van Liefde van Jezus en Maria

In India zijn er scholen genoemd naar Vader Triest,
wat groepen kinderen op die scholen over hem doen
lezen. Het charisma, het leven en de missie van Vader
Triest wordt er gedeeld met medewerkers, studenten
en parochianen. Er zijn ook citaten van Vader Triest
geplaatst op prominente plaatsen in vele huizen in
India. Er wordt in hun huizen ook samen gebeden met
parochianen en armen, en ook voedsel en nuttige dingen
worden er aan armen en hulpbehoevenden uitgedeeld.
Soms zijn er quizwedstrijden over het leven van Vader
Triest en worden er sketches gespeeld in de parochies.
Het leven en de missie van Vader Triest wordt toegelicht
en gedeeld met verschillende groepen die met de zusters
zijn verbonden. Jaarlijks wordt er ook een kalender
verspreid met de visie van de Zusters van Liefde van Jezus
en Maria als thema.

AANBIDDING: TOCH GEEN VERLOREN
TIJD

Aanbidding van het H. Sacrament vond een belangrijke
plaats in het leven van onze Stichter. We vinden het
terug in zijn dagorde toen hij als ondergedoken
priester moest leven in Ronse en bij de stichting van
zijn eerste congregatie plaatst hij het onmiddellijk op
hun dagorde en zal het later zelfs uitbreiden tot een
altijddurende aanbidding op het ogenblik dat er genoeg
zusters zijn om dit te realiseren. Het is een gebruik
dat bij de Zusters van Liefde van Jezus en Maria tot op
vandaag in ere wordt gehouden. Met hun verspreiding
wereldwijd is het gemakkelijker geworden om dit te
organiseren.
Bij de Broeders van Liefde bleef het bij de wekelijkse
aanbidding dat tot bij het Tweede Vaticaans Concilie
vast op de dagorde stond. Nadien werd het facultatief
en verdween het op vele plaatsen.

In Pakistan ging het reliek van Vader Triest naar alle
centra waar zusters wonen en dienstbaar zijn. Het
portret van Vader Triest krijgt er ook een ereplaats
in alle communiteiten en instellingen. Het gebed
voor de zaligverklaring
wordt er overhandigd aan
alle aangesloten leden en
christelijke studenten. Het
leven en de missie van Vader
Triest wordt er mondeling
en schriftelijk gedeeld met
aangesloten leden. Eén
keer per week worden er
in een school reflecties
over de ‘Gedachten van
Vader Triest’ gegeven op de
schoolvergadering. Er zijn

We mogen van een gelukkige kentering spreken
wanneer we vandaag zien dat in vele regio’s dit terug
is ingevoerd als een vast punt op de agenda. Meestal is
het de donderdagavond dat een uur aanbidding wordt
gehouden.
Binnen de Kerk wordt sterk de nadruk gelegd op het
belang van de aanbidding van het H. Sacrament. Het is
een sterk liturgisch moment, eucharistisch en tegelijk
contemplatief. Natuurlijk vraagt het een geloof in de
werkelijke aanwezigheid van de levende Heer Jezus in
de eucharistie en vraagt het oefening om een uur in
stilte aanwezig te zijn bij Jezus. Maar beiden mogen
toch worden verondersteld bij ons, religieuzen? We
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zien vandaag ook op parochiaal vlak hoe opnieuw
meer aandacht wordt besteed aan de aanbidding.
Bij een bezoek aan Canada viel het me op dat in een
parochie waar de broeders verbleven sinds korte
tijd een altijddurende aanbidding was gestart in een
zijkapel van de parochiekerk, en de broeders hadden
zich natuurlijk ook ingeschreven om een beurt op
zich te nemen. Tevens valt het op hoe jongeren deze
gebedsvorm bijzonder appreciëren eenmaal ze het
hebben leren kennen. Het doet me steeds terugdenken
aan dit mooie verhaal van de pastoor van Ars die iedere
dag een oude boer achteraan in zijn kerk zag zitten.
Toen hij hem vroeg wat hij iedere dag kwam doen
antwoordde deze: “Hij kijkt naar mij en ik kijk naar Hem.”
Van pure contemplatie gesproken!

om onze liefde met God te delen, of beter om ons te
laten beschijnen door zijn liefde. En de vruchten van
deze aanbidding, om nog eens Moeder Teresa aan te
halen, nemen we er graag bij!
Br. René Stockman
GETUIGENIS

Gegroet, mijn lieve broeders en zusters in Christus,
Ik ben verheugd u te kunnen vertellen hoe mijn leven is
veranderd en hoe ik de overwinning in Christus Jezus
heb mogen ervaren.
In juli 2017 heb ik mijn bachelordiploma behaald en ben ik
op zoek gegaan naar werk. Ik heb op zoveel vacaturesites
gezocht en voor zoveel vacatures gesolliciteerd, dat ik
niet eens kan tellen hoeveel sollicitaties ik heb verstuurd.
Ik heb veel sollicitatiegesprekken gedaan. Ook hier kan
ik niet tellen hoeveel, maar het waren er veel. Helaas was
geen enkele sollicitatie een succes.

Wie ook met klem het belang van de aanbidding
verdedigde, was Moeder Teresa. In een vraaggesprek
haalde ze de beslissing van hun kapittel om voortaan
dagelijkse aanbidding in te voeren als een grote
stap voorwaarts. Ze zag dit helemaal niet als een
vermindering van hun inzet bij de armen. “O neen, het is
een wonder van God: ons werk is er niet minder op geworden.
Heel ons leven en al ons werk steunt op het gebed, want de vrucht
van het gebed is een dieper geloof. En de vrucht van het geloof
is de liefde. En de vrucht van de liefde is de dienstbaarheid.
Ons werk voor de armsten onder de armen, de stervenden, de
mentaal gehandicapten, de kreupelen, de uitgestotenen en
ongewensten, de eenzamen en melaatsen, dat is gewoon onze
liefde tot Jezus in daden omgezet. Onze eigenlijke roeping is niet
de armen te dienen, maar volgelingen van Jezus te zijn.”

Er zijn twee jaar voorbijgegaan zonder job. Ik zat
gewoon thuis en ik voelde me erg teleurgesteld. Ik was
echt aan het bidden en vasten opdat God mijn gebeden
zou aanhoren en verhoren, maar antwoorden bleven uit.
Begin 2019 bezocht ik een kapel in de buurt van ons huis.
Het was een kapel
ter ere van Vader
Triest. De eerste keer
dat ik deze kapel
binnenging, werd
ik overweldigd. Ik
was alleen en stil. Ik
keek naar het altaar,
Kapel ‘Triest Shrine’, Tanzania
naar het beeld van
Moeder Maria en ging op mijn knieën zitten en zei:
“Lieve Heer, hier ben ik. Ik ben in deze kapel om u te
vragen en te bidden om één grote reden, ik wil een job.”
Ik heb daar nog een paar minuten gebeden, en dat was
voor mij het begin dat ik begon met bidden in de kapel
ter ere van Vader Triest en meer bepaald voor een job.

Neen, aanbidding is helemaal geen verloren tijd, zoals
sommigen wel eens durven beweren. Het zou wel
eens kunnen dat het juist meer vruchtbaarheid geeft
aan onze tijd en onze inzet, zoals Moeder Teresa het
uitdrukt dat het leidt tot grotere dienstbaarheid. Maar
dat zal nooit de eerste bedoeling zijn, slechts een
positief gevolg. De bedoeling blijft, zoals de heilige
Bernardus het uitdrukte toen hem de vraag werd
gesteld wat de reden was om God lief te hebben: “De
enige reden om God lief te hebben is God zelf. Wijzeloos is de
wijze waarop wij God liefhebben en de maat van deze liefde
is mateloos.” De echte en uiteindelijke reden voor de
mens om God lief te hebben, is dat Hij ons het eerste
liefhad, zoals Johannes zegt in zijn eerste brief (1 Joh.
4, 10). Heel ons bestaan dat slechts in Gods liefde te
vatten is, is dan ook een reden om God lief te hebben,
als antwoord op zijn uitnodiging om in zijn liefde te
treden. Is er een sterker moment denkbaar dan in de
aanbidding van de Eucharistie dat we onze mateloze
en grenzeloze liefde aan God kunnen tonen? We zijn
er gewoon voor Hem en met Hem. Wat we bezitten
en waarover we beschikken geven we aan Hem en aan
Hem alleen: onze tijd!

In mei 2019 kreeg ik een telefoontje van een bepaald
bedrijf. Ze belden me voor een stage. Ik ging voor die
stage en zei: “God, ik weet dat dit een stap vooruit is. Ik
geloof dat er nog veel meer zal volgen.”
Ik bleef naar de kapel
gaan om te bidden
en ik vroeg God
om een vaste baan
omdat ik nog op een
dieptepunt in mijn
leven zat. Ik was niet
in staat om mezelf
en mijn leven in het algemeen te onderhouden. Zoals
Job 5,9 beschrijft: “Hij doet grote, ondoorgrondelijke
dingen, ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht.”

Deze korte uitweiding over de aanbidding mag een
uitnodiging zijn aan ons allen om graag tijd te verliezen
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In maart 2020 werd ik opgeroepen voor een
sollicitatiegesprek, wat een succes was en tot een
doorbraak leidde. Ik deed het eerste interview en het
tweede interview, en een paar dagen later belden ze me
op om het arbeidscontract te gaan tekenen.
God heeft mijn gebeden verhoord. Het is een baan in
een overheidssector, waar ik elke dag van droomde om
er te werken. En dat niet alleen, het is ook een contract
voor het leven, een job die goed betaalt, zodanig dat ik
in staat ben om mezelf te onderhouden, en daar komen
ook nog eens extra toelagen bovenop.
Mijn zoektocht naar een job was een zeer frustrerende
ervaring, maar na vier jaar verhoorde God eindelijk mijn
gebeden op voorspraak van Vader Triest in Jezus’ naam.
Ik voelde dat God me vroeg om Hem te vertrouwen en
niet op te geven. Ik geloof dat God bergen kan verzetten
in mijn leven en dat niets onmogelijk is voor Hem. In
Jezus Christus is alles mogelijk. Ik loof en dank God
voor zijn trouw. Hij heeft me uit het dal van de angst
gehaald en me gezegend met Zijn overvloed.
Noela Josephat Magesa (Tanzania)

Een overzicht en de mogelijkheid tot bestelling van
publicaties rond Vader Triest - waaronder de publicaties
die u op pagina 4 en 5 ziet - kunt u vinden op de website
www.causapjtriest.org. Bestellen kan ook via het
secretariaat van de causa, waarvan u de contactgegevens
hieronder vindt.

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

Secretariaat van de Causa P.J. Triest

v.u. Br. René Stockman, f.c.

BELGIË

ROME

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

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