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wel zonder te vervallen in een laxistische theologie. 

6   Houd je in de biechtstoel aan deze beginselen: 
‘Alles voor de zielen’ en ‘Het zieleheil komt vóór de 
wet’.   

7   Jaag mensen geen angst aan met al te strenge 
preken. Mensen zijn niet altijd sterk genoeg dit soort 
preken te verwerken.  

8   Aan het begin van een volksmissie moet je niet 
gedetailleerd ingaan op allerlei verplichtingen.  

9. Val nooit uit tegen kinderen. 

10  Tenslotte, hanteer een lichte toets; kom met 
dingen waar mensen om kunnen lachen. Het helpt je 
om je hoofd en je zenuwen te ontspannen.  

 
De eerste Maristen werd gevraagd 

parochiemissies te preken in de 
bergdorpen van de Bugey. Deze parochies 

waren gedurende vele jaren sinds de 
Franse revolutie verwaarloosd. Veel 
parochianen leefden niet volgens de 

regels van de Kerk en verkeerden na deze 
turbulente tijd in een moeilijke situatie. P. 

Colin drong er bij zijn medebroeders op 
aan in hun pastoraat vriendelijk en vol 

begrip te werk te gaan. Dit zijn de 
richtlijnen die hij hun meegaf…  

 

1   Wees vriendelijk tegenover zondaars die bij je te 
biechten komen. Stoot ze niet af en toon je ook niet 
verbaasd over hun zonden, hoe groot die ook mogen 
zijn. 

2   Zeg nooit, ‘ik kan je niet ontvangen, ik kan je de 
absolutie niet geven.’ Als mensen naar je toekomen is 
dat al een teken dat ze ergens behoefte aan hebben; 
het is al een begin van goede wil. 

3   Probeer te komen tot een diepe mensenkennis en 
vind de sleutel naar het hart van mensen. Je moet de 
achting van mensen winnen, en hun hart veroveren, 
als je ze over wil halen. 

4   Luister in alle rust en vriendelijkheid naar de  
mensen die tot je komen. 

5   Volg steeds die pastorale opvattingen die de 
meeste ruimte laten voor Gods barmhartigheid, maar 

De afgelegen en verlaten parochies in de bergstreek Le 
Bugey vormden in deze pionierstijd het eerste missiegebied 

van de Maristen. 


