
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET  VATICAANS CONCILIE (1962-1965) 

deed een krachtige oproep tot vernieuwing van het religieuze leven: 

• Jezus Christus centraal stellen 

• nieuwe aandacht voor de Stichters 

• aandacht voor het eigen charisma 

(apostolaat) en de spiritualiteit 

(motivatie) van de gemeenschap. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET FIC-VERNIEUWINGSKAPITTEL 1967 

maakte eerst een sterk vernieuwend basisdocument: de “Grondinspiratie” 

op grond daarvan: 

herschrijven en splitsen van 

Constituties in 

• een inspiratieve LEEFREGEL 

en 

• een regelend  

Congregationeel STATUUT 

 

Het basis-motto werd:  

GOD IS LIEFDE 

Het eerste artikel van de 

Leefregel was revolutionair: 

          1e artikel leefregel FIC: 

 

Als mens leven wij in deze wereld; 

samen met alle andere mensen. Zoals 

ieder mens wensen wij van ons leven 

het mooiste te maken, dat er van te 

maken valt. Zoals ieder mens vragen 

wij om het diepste, het meest vol-

komen geluk.  

Zo goed mogelijk mens zijn.  

Dit zien wij als onze levensopdracht.  

Daar willen wij ernst mee maken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET GENERAAL KAPITTEL 1970 maakte een vernieuwingsprogramma: “PLAN 70" 

Hierin werd benadrukt: 

• onze verbondenheid met 

Jezus Christus versterken 

• het belang van verkondiging 

met woord én daad 

• het openstaan voor  

geestelijke noden 

• het wezenlijk belang van 

gemeenschap en onderling 

beraad 

• de nadruk op persoonlijke 

verantwoordelijkheid en 

decentralisatie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd een werkgroep (‘centrum’) voor VERNIEUWING EN VERDIEPING 

opgericht, met als taken: 

* het bevorderen van diepere, meer persoonlijke communicatie 

* het vernieuwen van onze inspiratie 

* het leren van nieuwe methodieken van overleg en uitwisseling 

* promoten van vernieuwende en verdiepende lectuur 

De kernleden van het ‘centrum voor VERNIEUWING en VERDIEPING’ 

Theo Mandos Jos Lefeber René Bollen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting van de WERKGROEP GEBED MAASTRICHT 

DOEL: Het gebedsleven van de broeders helpen activeren  

• Dagteksten 

• Gedachten en Gebeden 

• Gebedsdiensten 

• Liturgische vieringen 

• Tafelgebeden 

Dit materiaal kreeg een grote 

Intercongregationele en 

internationale verspreiding, 

ook naar veel leken. 

Bruno v.d. Made 
Toon Verkoijen 

Remund Pennings 



 

 

Anton v.d. Geest Wim Swüste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting van de organisatie: CENTRUM ONDERWIJS-SERVICE (1967-1977) 

Doel: behoud van de kwaliteit van ons onderwijs 

• Veelvuldig bezoek aan scholen en ondersteuning van leerkrachten  

• Het bevorderen van teamvorming 

• De productie van praktische werkbladen  

• De publicatie van nieuwe uitgaven 

Dit ‘centrum’ had veel medewerkers.  

De staf bestond uit Anton van der Geest (dir.)  Wim Swüste  en Ger Jansen 

logo COS 


