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CAUSA P.J. TRIEST
nieuws over de zaligverklaring

Dienaar Gods Petrus Jozef Triest

“

Ik ben gelukkig als ik naar het voorbeeld
van Jezus Christus, mijn Meester,
voor jullie mijn rust, mijn gezondheid
en zelfs mijn leven mag opofferen.”
P. J. Triest

NIEUWS UIT DE CAUSA

‘Geen nieuws, goed nieuws.’ We kennen dit gezegde en
graag passen we het toe op de causa. Na de afwerking
en voorlopige indiening van de positio is het inderdaad
windstil. Pater Vincenzo Criscuolo, onze algemene
relator, heeft gevraagd om hem en zijn medewerkers
voldoende tijd te geven om de positio te bestuderen.
Er kwam alvast één vraag om na te kijken of er in de
Vaticaanse archieven een spoor te vinden is van het
bezoek van Vader Triest aan Rome. Bij verder nazicht in
de Vaticaanse archieven blijkt dit niet het geval te zijn,
en dit antwoord werd dan ook doorgegeven. Voorlopig
kwamen geen verdere vragen, wat natuurlijk positief is
en ons hoopvol stemt.

Het gebed voor de zaligverklaring en het noveengebed
bevelen we hierbij sterk aan. En vergeet niet eventuele
gebedsverhoringen aan ons door te geven!
Br. René Stockman
Promotor van de causa
VADER TRIEST,
EEN WARE CARITAS-MENS

Niemand zal betwijfelen dat Vader Triest en de caritas
wezenlijk met mekaar verbonden zijn. Zijn leven was
getekend door de caritas en het bijzondere ervan was dat
hij er een heel eigen en nieuwe invulling aan gaf. Wat
kunnen we van Vader Triest leren voor vandaag en onze
inzet voor de caritas?

Ondertussen is er ook een nieuwe prefect in de
Congregatie voor de Heiligverklaringen, Kardinaal
Marcello Semeraro, die vorig jaar in oktober Kardinaal
Becciu verving. Eenmaal groen licht wordt gegeven om de
positio aan de historische commissie toe te vertrouwen,
zullen we zeker met de nieuwe prefect kennismaken om
ook hem Vader Triest beter te leren kennen.

Vooreerst leert Vader Triest ons dat de caritas steeds
geworteld moet zijn in Gods liefde en in God haar
voedsel moet vinden. Vanuit een diep gebedsleven leefde
Triest echt in en vanuit Gods liefde en werd Gods liefde
steeds meer het ware fundament van zijn leven, alles
wat hij deed werd
erdoor getekend. In
zijn homilieën en
conferenties zien we
een ware groei in de
wijze waarop hij over
Gods liefde spreekt
en de plaats die hij
aan Gods liefde geeft
in zijn leven. Het
worden uiteindelijk
mystieke beschouwingen, authentieke getuigen van
de diepe verbondenheid met God die er in Triest was
gegroeid. “Hoe zouden jullie moeten branden van liefde, als je
het geluk hebt je God werkelijk te nutten in de eucharistie? Mijn

Het verheugt ons een nieuwe permanente tentoonstelling
over Vader Triest te kunnen voorstellen en eveneens
een nieuwe uitgave. U leest erover verder in deze
nieuwsbrief. Tevens is er een verhalenbundel in de maak
die binnenkort zal worden gepubliceerd, voorlopig
enkel in het Nederlands, waarbij een wandeling wordt
gemaakt doorheen het leven van Vader Triest, maar dan
aan de hand van verhalen. Het wordt een nieuwe wijze
om Vader Triest beter te leren kennen in zijn eigen tijd
en in de omstandigheden waarin hij leeft.
We blijven natuurlijk oproepen om in vertrouwen tot
Vader Triest te gaan en tot hem te bidden om voorspraak.
Zowel vanuit de Zusters van Liefde als vanuit de Broeders
van Liefde mochten we daarover nieuws ontvangen.
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hart, gesterkt door uw genade, zal branden van minne voor U.”
Dat is zuivere mystiek, een taal die we ook vinden bij de
middeleeuwse Vlaamse mystieken. Het is deze mystieke
ervaring van Gods liefde die Triest zo sterk bewoog en
hem zo liefdevol maakte naar medemensen toe, in het
bijzonder de armen.

onze dienst vervullen met een groot hart.” Met een groot hart:
dat is de nucleus van de ware caritas, waarbij we ons in
ons hart laten raken door het lijden van de medemens.
Het is vanuit dit diep gevoel van medelijden dat we dan
in dienstbaarheid naar de andere zullen gaan om hem
of haar te helpen, te troosten, te verzorgen, te helen.
Hier is Vader Triest opnieuw zeer origineel wanneer hij
deze dienstbaarheid beschrijft als een afbeelding van
de dienstbaarheid die Jezus zelf toonde, en verwijst hij
naar de voetwassing, waarbij Jezus de nederige dienaar
bij uitstek werd. Het wordt dus een dubbele beweging:
enerzijds in diegene die we helpen en verzorgen Jezus
zelf zien, ontmoeten en beminnen en anderzijds zelf
zoals Jezus de andere dienend nabij zijn, op zo een wijze
dat hij of zij die we dienen in ons Jezus mogen zien en
ontmoeten. “Je maakt je door je liefde en weldadigheid gelijk
aan God. Je neemt deel aan de bediening van Jezus Christus.
Vermits je in de armen de persoon van de lijdende Jezus Christus
ziet, zo zien zij in jou de persoon van Jezus Christus, de Verlosser
en Trooster. Je kunt Jezus Christus niet volmaakter afbeelden dan
door hen behulpzaam te zijn die in ellende zuchten.”

Hij was echt overtuigd dat alleen deze goddelijke liefde
hem krachten gaf om zelf heel liefdevol te worden.
Deze overtuiging gaf hij door aan zijn broeders en
zusters. We horen hier de gekende zin: “Bid en mediteer,
want gedenk dat een religieus zonder de geest van gebed is als
een soldaat zonder wapens, een vogel zonder vleugels, een stad
zonder verdediging, een lichaam zonder geest.” Het kan niet
duidelijker geformuleerd worden: zonder gebed zullen
we nooit volharden in de liefde. Een menselijke liefde die
haar wortels vindt in Gods liefde, is in staat om bergen
te verzetten. “Liefde geeft ons krachten die de natuur ons niet
kan geven”, werd één van zijn gevleugelde uitdrukkingen.
De godsontmoeting die hij beleefde in het gebed trok
hij door in zijn ontmoeting met de medemens. De
medemens werd op een spirituele wijze een nieuwe
ontmoetingsplaats met God. Hij was bijzonder
getroffen door het woord van Jezus bij Matteüs: “Al wat
gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt
gij voor Mij gedaan” (Mt. 25, 40). Dit klonk voor Triest
als een uitnodiging
om Jezus zelf te
zien, te ontmoeten
en lief te hebben
in de medemens.
Hoeveel malen heeft
hij dit niet herhaald
in zijn conferenties:
“We zullen naar de
zieken gaan met een
ootmoedige eerbied door
in hen Jezus zelf te zien
die lijdt in hen.” Zonder
het
uitdrukkelijk
te benoemen geeft Triest hier heel duidelijk het
onderscheid aan tussen caritas en filantropie. Dit laatste
is gewoon de andere helpen in hun nood, bij caritas gaat
het over de andere liefhebben en vanuit deze liefde de
andere helpen.

De dienstbaarheid is het
sluitstuk van de caritas.
Wanneer hij zelf zijn
missie in drie woorden
samenvat, is het derde
woord ‘dienstbaarheid’:
“Ik moet u mijn voorbeeld,
mijn onderricht en mijn
dienstbaarheid
geven.”
Zo eenvoudig, maar
toch zo essentieel: niet
onderrichten wanneer
men niet eerst zelf het
voorbeeld geeft, en ieder onderricht laten uitvloeien
in concrete dienstbaarheid. En we herinneren ons
hierbij de beklijvende woorden die hij uitsprak in zijn
gekende homilie in Ronse, toen hij na vijf jaar voor het
eerst opnieuw in het openbaar mocht prediken: “Ik ben
jullie mijn waken, mijn zorgen, mijn inspanning, mijn rust
verschuldigd, niet slechts bij bepaalde gelegenheden, maar op
ieder ogenblik, iedere dag en iedere nacht, ondanks de verre,
lastige en modderige wegen. Roep mij telkens als het jullie belieft
en spaar mij niet, vrees niet om mij te storen. Ik ben gelukkig als
ik naar het voorbeeld van Jezus Christus, mijn Meester, voor jullie
mijn rust, mijn gezondheid en zelfs mijn leven mag opofferen.”

In het hart van de caritas zag Vader Triest de belangrijke
emotionele noot: de compassie of het medelijden. Het
is de emotionele vertaling van de liefde, waarbij we ons
laten raken, ja, echt raken door het lijden van de andere.
Het is alsof we het lijden van de andere in onszelf voelen.
In de zorgverlening zal men vlug gewaarworden of
diegene die voor ons zorgt het doet met een diep gevoel
van medelijden, of dat hij of zij zogenaamd gehard is
om zich emotieloos te wijden aan de zieke. Opnieuw
drukt Triest het heel gevat uit: “Onze liefde moet oprecht zijn,
onze genegenheid moet vol zijn van waarachtige broederlijke
tederheid, onze zorgvuldigheid moet eindeloos zijn en we moeten

Met hetgeen we leren van Vader Triest over de caritas
kunnen we onze eigen inzet voor de medemens
evalueren, toetsen, bijsturen, uitzuiveren en er vooral
over waken dat we onze zogenaamde caritas niet laten
afzwakken tot filantropie, waarbij we nog alleen maar
rekenen op onze menselijke krachten en inzet en
vergeten te gaan putten bij de echte bron van de caritas:
de goddelijke liefde. Een ware uitdaging voor ons allen!
Br. René Stockman
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DE CAUSA VAN PETRUS JOZEF TRIEST :
DERDE KEER, GOEDE KEER

kloosters en instituten en het opnieuw aansterken
van de regeltucht binnen de eigen rangen die door de
oorlogsperiode op vele punten was verslapt.

De vraag kan worden gesteld waarom de congregaties
gesticht door Petrus Jozef Triest zolang hebben gewacht
vooraleer het proces tot zaligverklaring op te starten.
Met de bijkomende vraag: zijn er dan vroeger geen
pogingen ondernomen om dit proces op te starten?

Ondertussen werd wel verder gewerkt aan het
uitschrijven van verschillende biografieën over Vader
Triest, zowel bij de Broeders van Liefde, de Zusters
van Liefde van Jezus en Maria en de Zusters Kindheid
Jesu, telkens met de bedoeling om naast de loutere
geschiedkundige feiten ook meer zicht te krijgen op het
charisma van de stichter.

Wanneer we de archieven van de Broeders van Liefde
doorlopen, ontmoeten we drie momenten waarbij de
opportuniteit van de causa ter sprake kwam. Tweemaal
eindigde het zonder verdere opvolging, terwijl het de
derde maal leidde tot de effectieve opstart van het proces.

Een tweede maal dat uitdrukkelijk werd nagedacht
om een proces te starten, was in 1955, en dat ter
voorbereiding de herdenking van de 150ste verjaardag
van de congregatie in 1957. Binnen de generale raad
van de Broeders van Liefde op 14 maart 1955 komt dit
uitdrukkelijk aan bod, en worden afspraken gemaakt om
opnieuw met de andere congregaties samen te zitten,
en ook verdere informatie in te winnen hoe een proces
diende te verlopen. Reeds op 24 maart 1955 is er een
uitgebreid gesprek met Mgr. Joliet van het bisdom Gent
daaromtrent en zijn er ook contacten met de postulator
Odilon Jacobs, die de causa van de nu zalige Edward
Poppe behartigde.

Een eerste maal dat er sprake was van een mogelijke start
van een proces tot zaligverklaring, was bij het eeuwfeest
van de congregatie van de Broeders van Liefde in 1907,
waarbij zowel in België als in Nederland gestart werd
met het verzamelen van verklaringen van genezingen
bekomen op voorspraak van de stichter, en dat in het
licht van een mogelijke opstart van een proces. De grote
stimulator was Broeder Petrus die met goedkeuring van
het generaal bestuur een eerste gebed opmaakte om de
“verheerlijking van Vader Triest” af te smeken. Dit gebed
werd op 14 december 1911 door de vicaris-generaal van
het bisdom Brugge goedgekeurd en de Engelse versie
op 9 maart 1912 door de Bisschop van Salford. Vanaf
dat moment werd dit gebed bij de Broeders van Liefde
gebeden en ook doorgegeven aan de andere congregaties
gesticht door Petrus Jozef Triest.

Bij die gelegenheid wordt eveneens een nieuw gebed
opgesteld, met de imprimatur van Mgr. Van Lierde, de
vicaris-generaal van het Vaticaan. Dit gebed kreeg ruime
verspreiding, eveneens binnen de oud-leerlingenbonden
van de scholen die sterk betrokken werden bij de
herdenking van de geboorte van Vader Triest. Zo werd
er in de Nationale basiliek van Koekelberg een plechtige
viering gehouden door de Broeders van Liefde op 29
september 1957 met de inhuldiging van een glasraam en
werd er ter gelegenheid van de herdenking van de 200ste
verjaardag van de stichter in Gent een gedenkteken
opgericht door de drie congregaties op 25 juni 1961. Het
werd een periode van grotere aandacht voor de stichter,
met een tegelijk verder nadenken over een mogelijk
proces. Maar ook dit kwam niet tot een concrete
realisatie, te wijten aan grote veranderingen die in de
Kerk plaatsvonden rond het Tweede Vaticaans Concilie.

Er werden in die periode eveneens twee bundels
opgemaakt met verklaringen van gebedsverhoringen,
komende zowel vanuit België als vanuit Nederland,
beiden gestart in 1909 en doorlopend tot in 1918. Het
generaal kapittel van de Broeders van Liefde schreef
in 1919 voor dat het gebed om de zaligverklaring van
de stichter te bekomen, voortaan dagelijks na het
rozenhoedje in gemeenschap zou worden gebeden,
wat op een gevarieerde wijze ook gebeurde in de andere
congregaties, ofwel uitdrukkelijk om de zaligverklaring
te bekomen of om de gedachtenis in ere te houden.
Wellicht hebben de oorlogsomstandigheden de
congregaties weerhouden om concrete verdere stappen
te zetten naar een formele start van een proces. Hun
aandacht ging vooral naar de heropbouw van de

In de periode na het concilie was de wens voor een
mogelijke causa totaal ondergesneeuwd, maar werd
3

wel de oproep gehoord om als congregaties het
stichtingscharisma beter te leren kennen. Dit resulteerde
in de jaren ’90 in het uitschrijven van een biografie
door Br. Orest en het verzamelen en uitgeven van alle
geschriften van de stichter. Er werden ook ‘Triest-sessies’
georganiseerd voor de leden van de drie congregaties om
het charisma van de stichter beter te leren kennen en ook
een “Triestroute” uitgewerkt, waarbij de voornaamste
plaatsen in België die met het leven van Vader Triest te
maken hadden, werden bezocht.

vaste tentoonstelling rond Vader Triest in te richten.
In samenwerking met het Museum Dr. Guislain werd
deze tentoonstelling in augustus 2020 opgesteld,
waarbij op een overzichtelijke wijze het leven en het
charisma van Vader Triest wordt geëvoceerd.

Het is in 1996 dat de drie Triestcongregaties onder de
stimulans van de toenmalige generale overste van de
Broeders van Liefde, Br. Waldebert Devestel, opnieuw
de vraag lanceerden over de opportuniteit van de
causa. Aangezien de drie congregaties daartoe bereid
waren, werd een nieuw gebed geformuleerd dat door
de toenmalige bisschop van Gent op 18 april 1997
werd goedgekeurd en ruim werd verspreid binnen de
congregaties. Dit mag beschouwd worden als de verre
start van de derde poging, die uiteindelijk resulteerde in
de formele start van het proces op 26 augustus 2001.

Op dit ogenblik zijn er natuurlijk weinig bezoekers in
het generaal huis, maar diegenen die de gelegenheid
hadden om de tentoonstelling te bezoeken zijn het
volmondig eens dat het project meer dan geslaagd is.

Br. René Stockman

Aan de hand van afbeeldingen wordt het leven van
Vader Triest chronologisch weergegeven, en dit telkens
aangevuld met voorwerpen die deze levensfase moeten
illustreren. Er werd een begeleidende gids uitgewerkt
in vijf talen, zodat ook individuele bezoekers in hun
eigen taal met Vader Triest kunnen kennismaken.
Natuurlijk is er een verkooppunt waar de verschillende
uitgaven over de Stichter kunnen worden aangeschaft.
Br. Venance Kapita is verantwoordelijk voor het nieuwe

EEN NIEUW MUSEUM

In het generalaat van de Broeders van Liefde in Rome
werd van de pandemie-periode gebruik gemaakt om
een grote ruimte in gereedheid te brengen om er een
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Petrus Jozef Triest
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Samen
met
de
voorheen uitgegeven
biografie (zie de
eerste nieuwsbrief
van 2020) is dit een
welkome aanwinst
om naast het leven
van Vader Triest ook
via eigen teksten zijn
charisma beter te
leren kennen en als
15 DAGEN BIDDEN MET
hulp om de vertaling
PETRUS JOZEF TRIEST
naar vandaag te
Icoon van de caritas in België
maken. Het doet
ons
de
oproep
van Vaticanum II
herinneren waarbij de religieuzen werden opgeroepen
een dubbele beweging te maken: een beweging naar
het verleden om hun charisma en het verhaal van de
Stichter beter te leren kennen, en een beweging naar
het heden, het ‘aggiornamento’, om een juiste vertaling
te kunnen maken van dit charisma in de huidige tijd.
Br. René Stockman f.c.

De volgende inzendingen werden bekroond:

Communiteit Our Lady of Fatima
Bicol, Filipijnen

Communiteit Our Lady of Charity
Baguio City, Filipijnen

Communiteit San Pedro Calungsod
Gingoog, Filipijnen

Communiteit Most Holy Rosary
Manilla, Filipijnen

Br. Joel Ponsaran

Peter Joseph Triest

GETUIGENIS VAN ZR. FLORENCE
KHOMWENDO

R ené S to ck ma n

D (Social Health Care)
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Promoter of the Cause
e founder, the Servant
t.

Ter gelegenheid van de 260ste verjaardag van de
geboorte van de stichter organiseerde een comité
van broeders een wedstrijd om het bewustzijn en de
belangstelling voor de zaligverklaring van Vader Triest
te vergroten. Het comité had aan elke communiteit
een aantal suggesties gedaan om de devotie tot Vader
Triest te versterken. Elke communiteit moest dan een
devotieruimte versieren.

Doorheen de uitgave ‘15 dagen bidden met Petrus Jozef
Triest’ blijkt opnieuw hoe actueel het charisma van
Vader Triest wel is, en speciaal in deze bewogen tijden
met nieuwe vormen van lijden en armoede ten gevolge
van de pandemie zal Vader Triest ons blijven inspireren

Peter Joseph Triest

the opportunity to
as moved by God’s
d toward answering
ating this love to the

In de Filipijnen hebben de broeders en de aangesloten
leden verschillende stappen gezet om de devotie tot
Vader Triest te promoten.

15 days of prayer with

(1760-1836) was an
d his life to the care
in the footsteps of
o serve with respect
e. He founded four
ng for the poor and
was a triad of love,
ent, complemented
In Belgium, he was
essional approach to

DEVOTIE VAN VADER TRIEST IN DE
FILIPIJNEN

Het verheugt ons ook om een nieuwe uitgave aan te
kondigen. Aan de hand van teksten van Vader Triest
schreef Br. René Stockman 15 meditaties uit die nu
in drie talen werden uitgegeven. In het Frans en het
Engels werd de uitgave opgenomen in de gekende
reeks ‘15 dagen bidden met…’ van Nouvelle Cité en New
City Press, de uitgeverijen van de Focolare-beweging.
In het Nederlands verscheen dit bij Betsaida.

Br. René Stockman f.c.

gezondheidszorg, is
eders van Liefde. Hij
n aan verschillende
an de causa voor de
s Jozef Triest.

om onze ogen en onze oren niet te sluiten voor hen die
om hulp komen aankloppen.

EEN NIEUWE UITGAVE

15 DAGEN BIDDEN MET PETRUS JOZEF TRIEST

OZEF TRIEST

museum en zal iedere geïnteresseerde bezoeker graag
verwelkomen. Dus naast het Vaticaans museum heeft
Rome er nu een museum bij!

Op 16 augustus 2020 kreeg ik een telefoontje van Zr.
Beatrice A. Ingasiani, van de Zusters Missionarissen
van de Catechismus, om te bidden voor een van haar
medezusters, Zr. Florence Khomwendo, die tegen

R en é S to c k m a n
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longkanker vecht. Ze had net haar eerste chemotherapie
gekregen (de artsen schreven 4 sessies voor) waar ze
heel slecht op reageerde omdat het voelde alsof ze zou
sterven. Ik aanvaardde het verzoek om voor haar te
bidden, maar stelde voor dat we dit zouden doen op
voorspraak van de Dienaar Gods kanunnik Petrus Jozef
Triest, waarmee Zr. Beatrice instemde. Ik zei haar dat ze
de zieke zuster moest vertellen dat we voor haar bidden
en ik stuurde hen het gebed voor de zaligverklaring van
onze Stichter. Ook zei ik dat ze ons op de hoogte moesten
brengen van elk wonder of van de vorderingen van haar
gezondheid. Evenzo vertelde ik onze postulator en
generale overste, Br. René Stockman, en andere vrienden
in Italië, de Verenigde Staten van Amerika, Engeland,
Zambia, Kenia, Oost-Timor en onze broeders uit de
Saint Dominic-regio in Tanzania om samen met ons te
bidden voor de genezing van Zr. Florence Khomwendo,
doorheen onze Stichter. Ook heb ik onze Zusters van
Liefde in Rwanda hiertoe uitgenodigd, via Zr. Yvonne
Ngomba. Zij reageerden positief op de uitnodiging.
Tijdens deze uitnodiging reageerde Zr. Ruth Ndlovu
uit Zambia enthousiast dat ze ook de voorspraak van de
Dienaar Gods, kanunnik Peter Joseph Triest, zou vragen
voor de genezing van haar vriendin, Zr. Miyanda van de
Religieuze Zusters van Liefde, die aan borstkanker lijdt.

u gisteren bent begonnen [met bidden], voelt ze zich
veel beter.” Deze positieve evolutie heeft mijn toewijding
aan onze Stichter nog versterkt en ik heb ook gebeden
voor de genezing van Zr. Miyanda in Zambia, waarvan ik
heb vernomen dat ze ook geleidelijk aan beter wordt. Ik
was overtuigd en ik zei tegen Zr. Beatrice dat “we onze
gebeden zullen verdubbelen, hopelijk geneest ze en zal
chemotherapie niet nodig zijn”.
Op 25 augustus heb ik Zr. Beatrice opnieuw verzekerd
dat ik heb gebeden, door onze Stichter, voor de genezing
van Zr. Florence en ik geloof dat ook degenen die ik
heb gevraagd om te bidden, dat ook doen. Waarop Zr.
Beatrice antwoordde: “...ik geloof dat uw gemeenschap
aan het bidden is en mijn zuster is zo gelukkig.” Verder
schreef ze: “Zuster is erg blij met uw gebeden. Ze zei
dat haar dokter haar zal bellen voor een röntgenfoto.
Haar toestand is beter en ze zal haar tweede chemo niet
voortzetten. Daarom, bid harder. Ik denk dat uw stichter
aan het bemiddelen is.”
Op 14 september belde Zr. Beatrice me op met het
goede nieuws dat Zr. Florence het verrassend goed stelt.
Dat ze 4 sessies chemotherapie zou ondergaan, maar
sinds we zijn gaan bidden, heeft haar dokter ontdekt
dat ze misschien geen chemotherapie meer zal krijgen,
nadat ze met een scan en andere tests zijn nagegaan
of de genezing tot stand is gekomen zonder dat er een
wetenschappelijke verklaring voor is. In de woorden
van Zr. Beatrice zelf: “...ze gaat snel vooruit, dus de
dokters zeiden dat ze volgende maand een scan en
andere onderzoeken moet laten uitvoeren op de 4e. Als
de uitslag positief is, gaat ze niet verder met de chemo.”

Voor haar komst naar Italië werd bij Zr. Florence
Khomwendo, afkomstig uit Oeganda, longkanker
vastgesteld in Kenia, waar zij een eerste behandeling
kreeg die echter geen succes had. Bijgevolg werd
ze vorig jaar, in 2019, naar Italië overgebracht voor
verdere behandelingen. Haar arts ontdekte dat de
kanker nog steeds gelokaliseerd was en dat ze 4
sessies chemotherapie moest ondergaan. Toen ik
over haar situatie hoorde, was ze net begonnen met
de behandeling en was ze erg ziek en bijna stervende,
volgens Zr. Beatrice, die haar verzorgt en haar aan ons
heeft voorgesteld.

Ik heb dit goede nieuws gedeeld met de postulator en
met alle vrienden die voor haar hebben gebeden om
verder te bidden voor haar volledige herstel. Ik heb Zr.
Beatrice ook gevraagd om een telefoongesprek met haar
te plannen (op 16 september) zodat ik direct met haar kan
spreken om te weten wat er precies is gebeurd en hoe ze
dit heeft beleefd. We blijven bidden voor een wonder, op
voorspraak van onze geliefde Stichter, kanunnik Petrus
Jozef Triest, zodat God zich door hem kan openbaren
om officieel als een heilige te worden erkend.

Sinds we zijn gestart met bidden, is haar toestand
opmerkelijk verbeterd en dat verbaast haar zelfs. Meteen
na aanvang van onze gebeden op 17 augustus 2020
ontving ik het volgende bericht van Zr. Beatrice, nadat ik
gevraagd had om meer te weten over het ziekteverloop:
“Ze werd twee keer geopereerd aan haar linkerheup,
maar nu heeft het [de kanker] zich verplaatst naar de
borst. Sinds u bidt, voelt ze zich veel beter. Vandaag heeft
ze veel ugali gegeten. Ze is op dit moment buiten aan het
wandelen.” Dit was inderdaad een zeer bemoedigend
teken, gezien het feit dat ze een dag eerder bedlegerig
was, zonder eetlust en bijna stervende. Ik zei tegen Zr.
Beatrice: “We blijven voor haar bidden. Ik heb het mijn
vrienden in Azië, Europa, Afrika en Amerika verteld.
Het is goed dat ze weet dat we voor haar bidden.” Op dit
bericht reageerde Zr. Beatrice: “Ze is erg blij dat u voor
haar bidt. Volgende week op de 24e heeft ze een speciaal
gebed nodig omdat ze 24 uur lang chemotherapie zal
krijgen. Ik zal u er die dag aan herinneren. Ziet u, sinds

Br. Venance Kalolo Kapita, vice-postulator
GETUIGENIS VAN BR. GEORGE TIRKEY

Br. George: “Mijn naam is Broeder George Tirkey en
ik ben een Broeder van Liefde. Ik kom oorspronkelijk
uit India, maar ik woon al enkele jaren in België, meer
bepaald in de communiteit van de Heilige Engelen in
Gent. Ik wil graag mijn ervaringen delen over mijn
ziekte, die 7 maanden heeft geduurd.
Het was maart 2020, vlak voor de eerste Covid-19
lockdown in België, en ik was teruggekeerd van een
bezoek aan mijn familie in India een paar maanden
eerder. Ik voelde pijn in mijn mond als gevolg van een
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paar losse tanden. Ik ging daarom naar de tandarts
en hij verwees me door naar een specialist in het Jan
Palfijnziekenhuis. Na consultatie van deze arts op 16 juni
2020, stelde hij een behandeling voor door een specialist
in het Universitair Ziekenhuis Gent. De afspraak voor een
consultatie werd onmiddellijk gemaakt. Er werden heel
wat onderzoeken gedaan en enkele dagen later hoorde
ik dat ik een cavum oris carcinoom had, kaakbeenkanker
met uitzaaiingen naar de mond en hals.

en daarna gingen we samen terug naar huis. Gedurende
deze maanden bracht ik dus veel tijd door met Jezus in
de kapel van het ziekenhuis.
Als broeder-verpleger op rust werd mijn liefde voor
het verplegen en het zorgen voor anderen weer
aangewakkerd, in dit geval mijn eigen medebroeder,
Br. George. Ik probeerde te begrijpen dat al zijn dagen
anders waren omdat hij veel medicatie moest innemen
en vooral wat hij voelde in zijn hart en in zijn gedachten
tijdens zijn lijden. Medeleven was daarbij belangrijk.
Bro. George was bang, hij ervoer angst, onzekerheid
over de toekomst, eenzaamheid, verborgen tranen en
pijn, zoveel emoties, en vele slapeloze nachten. Hij was
mijlenver weg van zijn familie, maar gelukkig konden ze
digitaal contact houden. Natuurlijk was zijn familie ook
erg bezorgd over de hele situatie en zijn ziekte. Hij is de
broeders die hem kwamen bezoeken erg dankbaar. Dat
gaf hem moed. Hij wil ook de vele mensen bedanken die
beloofd hebben voor hem te bidden. Het was belangrijk
voor hem te weten dat hij zijn kruis niet alleen droeg. Hij
kreeg telefoontjes, kaarten, bezoekjes... Veel mensen
hebben in hun gebeden aan hem gedacht.

Toen ik op 10 juli 2020 de diagnose vernam, was ik
geschokt en zeer bedroefd. Ik was erg bezorgd omdat 4
jaar geleden een jonge Indiase broeder van 30 genaamd
Paul aan dezelfde ziekte was overleden. Ik was nog nooit
ernstig ziek geweest, en het gevoel dat er iets mis was,
had dan ook een diepgaande impact op mijn leven.
Het team van artsen van het Universitair Ziekenhuis
Gent stelde voor met chemotherapie te beginnen.
Aanvankelijk kon ik die goed verdragen, maar naarmate
de behandeling vorderde, stortte ik volledig in en werd
ik voor 6 dagen naar het ziekenhuis teruggebracht.
Ik kon niet eten, ik had moeite met drinken, en de
symptomen van mijn chemo, waaronder haaruitval,
duizeligheid, slaperigheid, het verlies van smaak en
reuk, zorgden ervoor dat ik me erg zwak voelde. Op
9 september 2020 kreeg ik een PEG-sonde, zodat ik
gedurende enkele maanden mijn voedsel via deze sonde
kreeg, rechtstreeks in de maag. De thuisverpleging
kwam elke dag langs om de sonde aan te sluiten en af
te koppelen. Na een maand kreeg Br. Godfried Bekaert
de toestemming om de sonde elke dag los te koppelen
aangezien hij broeder-verpleger is.

Br. George en ikzelf zijn de dokters zeer dankbaar
voor hun tijdige ontdekking van de ziekte en voor hun
goede behandeling, alsook de sociale assistenten van
het ziekenhuis, de priester van het ziekenhuis die
hem op zondag de H. Communie kwam brengen op
zijn kamer, en het verplegend personeel. Wij zijn ook
dankbaar voor de verdere opvolging door onze huisarts,
de thuisverpleging die twee keer per dag langskwam,
de taxichauffeurs, omdat we een tijdlang geen gebruik
mochten maken van het openbaar vervoer, en de makers
van de speciale voeding (voor de sonde), die zij op tijd
verstrekten.

Na een nieuwe consultatie en PET scans, stelde de dokter
voor om te starten met curatieve chemoradiotherapie.
Het duurt 4 weken voordat het carcinoom zich
stabiliseert of 7 weken met 50% genezing. Wij kozen
voor de 7 weken en gingen vervolgens elke dag naar het
Universitair Ziekenhuis voor de chemoradiotherapie.
Geleidelijk aan merkten we een verbetering door het
innemen van zacht voedsel, met dank aan de keuken
van het Guislain. Ze maakten extra zacht voedsel voor
mij klaar. Het bleef heel lang smaakloos, maar ik moest
eten.”

Ik stelde voor aan Br. George om speciaal tot Vader
Triest te bidden vanaf de datum dat we de diagnose
te horen kregen op 10 juli 2020, en dat hebben we tot
nu toe gedaan. Met diepe devotie hebben we elke dag
het gebed voor de zaligverklaring van onze stichter P.
J. Triest uitgesproken, met de relikwie in de hand, die
we vasthouden tijdens ons persoonlijk en gezamenlijk
gebed, vragend om genezing. Wij geloven dat in de
naam van Jezus vele zaken kunnen geschieden die licht
en kracht geven, en dat alles mogelijk is als wij God
liefhebben. God vergeet zijn volk niet wanneer wij om
iets vragen. Met een diep geloof en vertrouwen dat God
zijn genade en zegen wil schenken, baden wij om de
bijzondere voorspraak van Vader Triest. Opdat Vader
Triest ons zou helpen genezing te brengen.

Br. Godfried: “Ik ben Br. Godfried, medebroeder van Br.
George in de gemeenschap en voorheen was ik verpleger
in het Dr. Guislain Ziekenhuis. Gedurende al die tijd
heb ik geprobeerd om het lijden van Br. George, zowel
lichamelijk als geestelijk, te bevatten door hem thuis elke
dag de nodige verzorging te geven. Ik vergezelde hem
ook telkens wanneer hij naar het ziekenhuis moest voor
een consult, of voor zijn dagelijkse chemoradiotherapie.

Broeder George voelde zich steeds sterker worden, bleef
trouw aan zijn dagelijkse gebed in de gemeenschap,
volgde de dagelijkse digitale H. Mis en maakte meer tijd
voor zijn persoonlijke ontmoeting met God doorheen
het gebed.

Vanwege Covid-19 mocht ik de afdelingen van het
ziekenhuis niet betreden, ik mocht niet verder gaan dan
de receptie. Maar we spraken af dat we elkaar na zijn
behandeling terug zouden vinden in de kapel van het
ziekenhuis. Daar nam ik de tijd om voor hem te bidden,

De aanwezigheid van God in zijn leven heeft zijn geloof
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Br. George: “Ik voelde me weer de oude. Het is een
groot wonder in mijn leven, een wonder dat ik nooit zal
vergeten. Ik zal de rest van mijn leven steeds in Gods
handen blijven leggen om zijn dienaar te zijn als Broeder
van Liefde.”

verdiept. Het is een getuigenis dat God met hem is en
dat Vader Triest onze gebeden voor het herstel van
zijn gezondheid verhoorde. Langzaamaan kwamen er
veranderingen in zijn leven en in zijn lichaam. De pijn
was verdwenen en hij voelde zich sterker. Hij kon stoppen
met alle medicatie, en toen hij weer normaal begon te
eten en te drinken, werd hij actiever en kon hij weer
langer deelnemen aan het leven in de communiteit.”

Br. Godfried: “Br. George en ik zijn getuige geweest van
een lange lijdensweg en het dragen van het kruis van
Jezus gedurende 8 maanden en we geloven dat Vader
Triest onze dagelijkse gebeden heeft verhoord. Nu gaan
we verder, maar we beschouwen onze gebeden tot Vader
Triest voortaan als dankgebeden. God zegt: Ik vergeet
u nooit! Zie, in mijn handpalmen heb ik u geschreven.”

Br. George: “lk mocht in mijn leven als religieus een
nieuwe ervaring van innerlijk geluk en vreugde beleven.
Ik was gebroken en ziek, maar ik heb nieuw leven
gekregen.”
Br. Godfried: “Er volgde nog een consult en een PETscan, waarvan we de uitslag een paar dagen later kregen,
op 18 januari 2021, toen de arts het ons tijdens een apart
gesprek vertelde. Het wachten was een zenuwslopende
periode, maar we hadden er alle vertrouwen in dat
alles goed zou komen. Alles kwam inderdaad goed en
iedereen was verrast, ook de dokter die ons met een
glimlach vertelde dat de mond, het kaakbeen en de hals
van Br. George gezond waren. De dokter was erg blij dat
hij ons dit onverwachte resultaat van de behandeling kon
meedelen en dat Br. George was genezen. We hebben de
artsen uitdrukkelijk bedankt. Een moment dat we nooit
zullen vergeten.”

Br. George Tirkey en Br. Godfried Bekaert

Een overzicht en de mogelijkheid tot bestelling van
publicaties rond Vader Triest - waaronder de publicatie
‘15 dagen bidden met Petrus Jozef Triest’ op pag. 5 - kunt u
vinden op de website www.causapjtriest.org.
VRAGEN, GUNSTEN
EN GEBEDSVERHORINGEN

Bestellen kan ook via het secretariaat van de causa,
waarvan u de contactgegevens hieronder vindt.

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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