
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI AANPASSINGEN EN VERNIEUWINGEN ... 

Voor veel broeders waren deze een stimulans, inspiratie en bemoediging. 

 

Tegelijkertijd ook veel 

UITTREDINGEN 

• voor sommigen was de ‘nieuwe’ 

persoonlijke verantwoordelijk-

heid te groot 

• anderen vertrokken uit onge-

duld m.b.t. de gewenste 

ontwikkelingen 

• weer anderen ... ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965: Oprichting van de KontaktGroep Maastricht (KGM):  

vereniging van oud-juvenisten en oud-broeders.  

Een initiatief van generale overste Br. Avellinus Janssens. 

Bij een bijeenkomst in 1969 werd besloten om naast periodieke reünies ook 

ontmoetingen met een meer bezinnend karakter te organiseren.  

Een gekozen bestuur zorgt voor de continuïteit d.m.v. onderling (schriftelijk) 

contact en bijeenkomsten. 

In 2015 vierde de KGM haar 50-jarig bestaan - samenvallend met het 175-jarig 

bestaan van de Congregatie.  

Avellinus Janssens 



 

 

jeugdwerk promotie  

Remy Nyukorong, USA 2015 

promotie  

Hans van Leeuwen, 

Manilla, Filippijnen 

 

 

 

 

 

 

 

VEEL VERANDERINGEN IN ONS APOSTOLAAT: 

• meer buitenschools werk, zoals jeugdwerk en sociaal werk 

• vakbroeders meer actief in buiten-congregationele werkzaamheden:  

b.v. verpleging of werk in extern bedrijf 

• sterke toename van hogere studies en academische opleidingen 



 

 

 

 

 

 

Begin van het samenstellen van ‘definitieve’ NIEUWE CONSTITUTIES: 

• brede raadpleging naar de meest inspiratieve gedeelten in de experimentele 

LEEFREGEL 

• integratie van het inspiratieve en het regelende gedeelte 

• het generaal kapittel 1988 bepaalt de definitieve inhoud. 

Dit worden onze CONSTITUTIES 1990. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN BREED ONDERZOEK ... 

 

Aan het Titus Brandsma 

Instituut wordt gevraagd 

een grondig onderzoek te 

doen naar de beleving van 

samenleven, gebed en be-

zinning, geloften,  aposto-

laat en maatschappelijke 

inbedding. 

 Dit resulteerde in 1994 in een lijvig en kritisch rapport. 

 Enkele algemene tendensen: 

• de meeste vreugde wordt gevonden in het apostolaat 

• de meeste zorgen betreffen het affectieve en gemeenschappelijke leven. 



 

 

 

Sedert 1990: mogelijkheid van NIEUWE VORMEN VAN BINDING:  

GEASSOCIEERDE LEDEN 

 

 

 

 

 

Deze binding  houdt m.n. in: 

•  zij blijven hun eigen zelfstandige leven leiden 

•  zijn wel verbonden aan een communiteit 

•  worden betrokken bij bezinning, overleg en belangrijke gebeurtenissen in de 

 congregatie 

• het lidmaatschap wordt formeel geregeld in een contract,  

waarin wederzijdse rechten en verplichtingen 

Annemiek Jacobs 

Ans v.d. Geest 

Jos van Eijden 

Bep van Eijden José Kleinpenning 
Ger Verwer 


