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TEN GELEIDE

BIJBELSPROKKELS

Zijn het de vakantiekriebels of is het de eigenheid van onze familie
rond Charles De Foucauld dat dit nummer op heel wat plaatsen
brengt van onze wereldbol?
In Zwitserland komen de seculiere fraterniteiten samen en in Malta
de priesterfraterniteiten. Europese uitwisselingen die ons verder doen
kijken dan onze eigen fraterniteit, dan ons eigen landje.
Er komen tevens verslagen vanuit Loppem, Menen, Mambré,
Connamara (Ierland) en Saõ Gabriel da Cachoeira (Brazilië) alsook
van de algemene vergadering van de kleine zusters.

Hagar, de verstotene
Het was heet in de woestijn waar Hagar doorliep. Ze wist niet
waarheen, want waar kon ze naartoe, een Egyptische weggelopen
slavin? Ze wist enkel dat ze zo ver mogelijk wilde zijn van haar
meesteres, die haar leven ondraaglijk maakte. Ze voelde het kind in
zich leven. 'Het' kind, want het was niet eens van haar: Hagar was
een slavin van Sarah, de vrouw van Abraham, en ze droeg het kind
van Abraham omdat Sarah onvruchtbaar was. God had hem een
groot nageslacht beloofd maar het kwam er niet. Daarom moest
Hagar draagmoeder zijn. Toen ze zwanger was had de slavin haar
macht beseft: ze was jong en vruchtbaar. Ze begon zich hooghartig
te gedragen tegenover haar meesteres, wetend dat die haar niets
kon doen: een slavin mocht niet zomaar op straat worden gezet en
daarbij droeg Hagar het kind van de belofte. Maar Sarah was haar
het leven zo zuur beginnen maken dat Hagar het niet langer uithield.
Daarom was ze weggelopen.

Aan uitnodigingen ontbreekt het ons niet. Een fratdag, een
vakantieretraite, recollecties…
Fraterniteit vormen is blijkbaar onze blik verruimen. Is mensen
ontmoeten vanuit de eigen fraterniteit, open op de wereldwijde
fraterniteit. Als dat gebeuren kan, gebeuren wonderen.
Broeder Charles heeft wellicht nooit kunnen vermoeden dat vanuit
zijn spiritualiteit zo’n wereldwijde fraterniteit zou ontstaan. Wellicht
stuwt hij ons nu verder vanuit zijn hemelse verbondenheid van Jezus.
Onlangs werd in onze kerken het evangelie voorgelezen, waar Jezus
geen wonderen kan doen in Nazareth. De mensen van Nazareth
plaatsen Jezus in het kader van zijn beroep: de timmerman en in het
kader van zijn familie: de zoon van Maria, de broer van Jacobus,
Jozef, Judas en Simon, zijn zusters leven bij hen in Nazareth. Buiten
dat kader zien ze Jezus niet.
Daarom kan hij geen wonderen doen. Wonderen gebeuren waar we
buiten ons kader mogen treden, waar wij mogen uitwisselen met
elkaar, waar wij onze blik mogen verruimen. Waar we zelfs van idee
mogen veranderen, waar we nieuwe ideeën mogen opdoen,
waardoor ons leven rijker wordt.
Deze verbondenheid met elkaar in de fraterniteit en in het wereldwijd
gebeuren van de fraterniteit mag vertrekken vanuit ons stil worden bij
Jezus in de Aanbidding.
Laten wij doorheen de fratbrief die voor ons ligt onze verbondenheid
verstevigen, ons verder toevertrouwen aan elkaar ter plaatse en
wereldwijd vanuit Jezus Christus in de voetsporen van Broeder
Charles.
Jan Sevenhant.
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"Hagar, slavin van Sarah, waar komt gij vandaan en waar gaat gij
heen?" Ze keek op en zag een engel voor zich staan. "Ik ben
weggelopen van mijn meesteres Sarah". "Ga naar uw meesteres
terug en wees haar onderdanig," was het antwoord. "Uw
nakomelingen zal ik zeer talrijk maken, zo talrijk dat ze niet meer te
tellen zijn. Gij zijt nu zwanger, gij zult een zoon baren en hem Ismaël
noemen, want Jahwe heeft u verhoord in uw ellende."Met die belofte
in haar hart ging Hagar terug naar Sarah en bleef bij haar. Abraham
kreeg zijn zoon en hij werd Ismaël genoemd.
Jaren later, toen Abraham en Sarah hoogbejaard waren, werd uit hen
Isaak geboren. Sarah kon weer lachen, eindelijk had God zijn belofte
waargemaakt. Maar Ismaël en Hagar waren haar nu een doorn in het
oog. Die twee waren niet meer nodig. Ze vroeg Abraham om ‘die
slavin’ te verstoten –enkel hij had daar de macht toe. Die aarzelde
maar werd door God gerust gesteld: ook van de zoon van Hagar zou
Hij een groot volk maken. Abraham verstootte Hagar en zond haar
met Ismaël de woestijn in, enkel voorzien van wat brood en een zak
water. Voor de tweede keer liep Hagar met haar kind in de woestijn.
Het water was snel op en ze verdwaalden. Hagar was wanhopig. Ze
ging op een afstand van haar kind zitten omdat ze niet wilde zien hoe
het
omkwam
van
de
dorst,
en
ze
huilde
luid.
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"Wat is er, Hagar? Wees niet bang, want God heeft het schreien van
uw kind gehoord. Sta op, neem de jongen en houd hem goed vast,
want ik zal een groot volk van hem maken". De stem van een engel
kwam uit de hemel en God opende Hagars ogen voor een waterput
daar in de buurt. Ze waren gered. God beschermde de jongen en hij
werd een ervaren boogschutter. Zijn moeder koos voor hem een
vrouw uit Egypte. Zo werd Ismaël de stamvader van de Arabieren,
waar de moslims uit groeiden.
Hagar is een slavin en een vreemdelinge, door Sarah nooit bij naam
genoemd en door Abraham verstoten. Maar ze werd de stammoeder
van een groot volk. Voor moslims is de wegzending van Hagar iets
wat Allah zelf wilde. Hagar moest die weg gaan om een volk te
stichten. De bron die zij in de woestijn aangewezen kreeg, is
trouwens nog steeds een heilige plaats op de weg naar Mekka.
In veel opzichten is Hagar de sleutel tot het verder verloop van de
geschiedenis. Er gebeuren uitzonderlijke dingen met haar. De eerste
maal in de woestijn wordt ze door God gezien, en zij ziet Hem.
Normaal is ‘het zien van God’ in de bijbel iets waar de mens niet aan
weerstaat. Maar voor Hagar betekent het redding en belofte. Zij is
ook de eerste in de Bijbel die door een bode van Godswege wordt
bezocht, en Ismaël is de eerste van slechts zes mannen aan wie een
naam wordt gegeven vóór de geboorte (de anderen zijn Isaak,
Mozes, Salomo, Johannes de Doper en Jezus).
Hierbij mogen we echter Sarah niet vergeten. Beide vrouwen hebben
hun eigen specifieke rol vervuld in de geschiedenis van God met zijn
volk. Allebei hebben ze geleden: Sarah onder haar kinderloosheid en
het hooghartig gedrag van haar slavin, Hagar onder haar status van
instrument van haar meesteres, weggeworpen als ze niet meer nodig
was.
Wie is nu de meerdere van de ander, wie had gelijk? Het was God
die zijn plannen had met beide vrouwen, en Hij heeft weer eens recht
geschreven met kromme lijnen.
Meer lezen? Genesis 16 en 21

DE VLAAMSE VAKANTIERETRAITE IN DE TOEKOMST
De Nationale raad komt om de drie maand samen om de fratbrief
voor te bereiden en om een aantal zaken door te praten. Zo waren
we op zaterdag 4 juli bij Jan Vansevenhant in Avelgem.
Door het te gering aantal inschrijvingen voor de Vlaamse
vakantieretraite is die noodzakelijkerwijs moeten afgezegd worden.
Een spijtige zaak, heel zeker, niet in het minst voor wie er reeds heel
wat werk hadden ingestoken en voor wie ingeschreven waren en er
heel wat van verwachtten. Maar op een bepaald moment dient op
basis van de cijfers die er dan zijn een beslissing genomen te
worden, hoe ongraag ook…
Nu ligt het in de bedoeling om met een grotere groep samen na te
denken over de toekomst en de vorm van dit initiatief. Zo hopen we
deze waardevolle combinatie van retraite en vakantieontmoeting in
de toekomst weer vlot te krijgen.
Daarom een oproep aan iedereen die daaromtrent iets kwijt wil:
Wil tegen uiterlijk 8 september jullie noden, vragen, positieve
voorstellen, bedenkingen,… in verband met een mogelijke
vakantieretraite in de toekomst schrijven of mailen naar Christof
Bogaert, Groenestraat 243A, 8000 Roeselare,
chris.bogaert@fulladsl.be .
Denk graag ook eens na of er nood aan is en hoe je eventueel de
mogelijkheid ziet om ook gezinnen met kinderen en jongeren daarop
uit te nodigen en aanwezig te weten.
- Wat dient er voor hen apart georganiseerd?
- Hoe de accommodatie voor hen aanpassen, enz…
Je kan best individueel reageren, maar misschien is het ook mogelijk
in jullie kleine fratgroep daarover samen te spreken en de
bevindingen daarvan in een verslag te bezorgen.
Neem deze kans te baat, zodat de denkgroep op basis o.m. van wat
binnenkwam op een realistische manier aan het werk kan.
Heel veel dank bij voorbaat!
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VERSLAG VAN DE MINI-RETRAITE VAN 21-23 MEI IN LOPPEM
met als thema: Tobit: verlangen bidt altijd…

Hoe konden we anders dan eindigen met een Eucharistie en een
doorleefd “Gebed van Overgave” in onze “Oase”?

Zou ik of zou ik niet? ….
Ja, ik zou…Ik zou meegaan op de mini-retraite en niets zou mij nog
kunnen weerhouden of toch?…. Het geniepige waterpokken-virus
probeerde roet in het eten te gooien. Maar dat was buiten mijn
echtgenoot gerekend: hij verzekerde me dat hij supergoed voor de
kinderen zou zorgen en dat ik met een gerust hart mocht vertrekken.
Zo gezegd, zo gedaan. Na de nodige uitleg van mijnentwege (dit
medicijn tegen de koorts, deze fles tegen de jeuk, deze bus om in te
poederen en deze vloeistof om te ontsmetten) vertrok ik op
Hemelvaartsdag om tegen het avondeten toe te komen in Loppem.

Mijn enig mogelijke antwoord hierop is dank….
Dankjewel aan alle deelnemers voor jullie vertrouwvolle en
vertrouwengevende openhartigheid.
Dankjewel aan René en Lieve voor de puike voorbereiding.
Dankjewel aan Wouter en Hilde voor de intense begeleiding.
Hopelijk tot we elkaar nog eens mogen ontmoeten….ergens
onderweg….
Annemie Dossche

Met 14 andere deelnemers kwamen we aangewaaid uit heel
Vlaanderen en zou ik een superdeugddoend WE mogen beleven.
Over de accommodatie en de keuken niets dan lof. Want wat is er
zaliger dan je stoel aan te schuiven voor een lekkere maaltijd
enondertussen ook te mogen proeven van het verhaal van de
anderen, van de Andere….
Samen met Wouter Deruwe, een Westvlaamse priester tevens
grondlegger van “De Hoeksteen“ (een leefhuis voor hedendaagse
christelijke spiritualiteit) en Hilde, een naaste medewerkster, gebeten
door de bijbel, vertrokken we op spirituele reis aan de hand van
Tobias en de engel.
Het mag gezegd worden: het was anders dan we verwacht hadden,
maar daarom niet minder intens. We stonden niet aan de kant, neen,
neen, we waren geen passieve luisteraars. We werden actieve
deelnemers aan deze reis: we werden bevraagd, geconfronteerd,
uitgedaagd…
Onder Gods zegen en begeleid door een engel vertrokken we met en
in het verhaal van Tobit, Tobias en de engel. Vragen zoals Wat doet
mij op weg gaan? Waar moet ik mee worstelen? Wanneer geef ik mij
over? werden onze vragen.
Samen mochten we antwoorden zoeken, formuleren, delen,
toetsen… om in volle vertrouwen zo de dubbele gelaagdheid van ons
leven te ontdekken. En hoe dit alles alleen maar zin kan hebben als
we groeien in geloof, richting God…
Zo mochten we elkaar gedurende twee dagen ontmoeten… ergens
onderweg… en kregen we elkaar als geschenk zo onverwacht en
onvermoed…
5
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EUROPESE ONTMOETINGDAGEN 2009
TE VAUMARCUS, ZWITSERLAND

-

A. HET CONGRES
Hieronder vindt u wat we “meenamen” naar de vergadering van de
Europese verantwoordelijken.
“We” zijn Ingrid Depuydt uit Handzame, van de fratgroep Lichtervelde
en mezelf, Christof Bogaert, van dezelfde fratgroep.
Elke afgevaardigde gaf een korte voorstelling over de werking van de
voorbije twee jaar. De teksten werden netjes in het Frans en het
Engels vertaald en ter beschikking gesteld.
Ook wij deden ons best om een rapport naar voor te brengen aan de
hand van de verkregen informatie. Zo konden wij een beeld
schetsen van de fraterniteiten in Vlaanderen…
1. RAPPORTEN
1.1. Voorbije twee jaar
Overzicht voor Vlaanderen vanaf de Europese ontmoetingsdagen te
Drongen 2007 onder het thema: “klein en bereikbaar”.
2007
- Vakantiebijeenkomst in Drongen met als thema “KLEIN EN
BEREIKBAAR”. Samenwerking met de verschillende “takken”.
Dit was een echt hoogtepunt, zowel qua voorbereiding als wat
betreft de vakantie zelf.
- NA ARUSHA: UITWISSELING NOORD – ZUID op 29
september 2007 te Brussel
Organisatie:
Waalse fraterniteit van Charles de Foucauld.
Ik was daar. Vaststelling, niet voor de eerste keer: De Waalse
fraterniteiten werken volledig anders dan de Vlaamse. Een
andere mentaliteit en inspiratie. Dit zonder een oordeel uit te
spreken.
- Fratdag Oost-Vlaanderen / Brabant: 4 oktober, in Gent, met
Chris Saelens thema: JEZUS EN DE ARMEN.
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Zeer sterk getuigenis van een echte Christusfiguur, was
aalmoezenier in de Brugse gevangenis.
Herdenking sterfdag Charles de Foucauld: 1 december, op
diverse plaatsen in Vlaanderen, gebed, samenzijn, souvenirs van
de zomeractiviteiten….
Publicatie in de Fratbrief van:
 Verslag van de EUROPESE ONTMOETING IN
VLAANDEREN (Zevenkerken/Drongen) van 31 juli tot
4 augustus 2007
 Conferentie van klz Magda, verantwoordelijke van de
kleine zusters van Nazaret: DE ACTUALITEIT VAN
CHARLES DE FOUCAULD VOOR ONZE WESTERSE
SAMENLEVING
 Conferentie van Johan Goemaere, LEVEN IN
FRATERNITEIT, EEN CENTRAAL IDEE IN HET
LEVEN VAN BROEDER CHARLES
 Conferentie van Roger Burggraeve met ‘ZIJN WE ONZE
PASSIE KWIJT?’.

2008
- Fratdag West-Vlaanderen op 24 FEBRUARI 2008 met Kleine
zuster Marleen Van Parys met als thema: IS DE
SPIRITUALITEIT VAN CHARLES DE FOUCAULD VANDAAG
NOG ZINVOL? Leven, bekering, engagement, werken en
volgelingen…, de kl. zrs. In Libanon: diareeks over het leven in
het kamp.
- 9 februari afscheid in de Nationale Raad van kleine zuster
Chris Vanlaer. Zij wordt vervangen in de Nationale Raad door kl.
zr. Ria Van Luchene.
- Mini-retraite 1-3 mei 2008 (Hemelvaartweekend), in Loppem, met
Roland Van Rostenberghe: EEN STEM IN DE WOESTIJN….
Roland had geen stem…
- Vakantieretraite 13 - 18 juli 2008,in Westmalle, met Peter
Schmidt. “DE BERGREDE ONGEHOORD” - “VAN VRUCHT
TOT PIT”, (werd van vrucht tot trappist).
- Zaterdag 2 – Donderdag 7 augustus: Vlaams-Engelse
vakantieretraite met als thema: “Het is goed dat wij hier
samenzijn…
(Mt
17:4
Gedaanteverandering)
met
Foucauldvrienden in een multicultureel Engeland.
- De Fratdag in Gent gaat door op zondag 19 oktober en de
spreker is Joris Polfliet over LEVENSLANG LEERLING ZIJN…
8
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30 augustus 2008 te gast in Nivizé, Spa, ter gelegenheid van de
samenkomst van het internationale team. Rita was er.
150ste verjaardag van de geboorte van Charles de Foucauld van
19-21 september 2008 te Straatsburg.
Herdenking sterfdag Charles de Foucauld: 1 december, op
diverse plaatsen in Vlaanderen, gebed, samenzijn, souvenirs van
de zomeractiviteiten….

2009
- Januari 2009, Nationale Raad: Vervanging van Amand
Decock, verantwoordelijke van de priesterfraterniteit door Jan
Sevenhant en Luc Frenay.
- zondag 22 februari 2009: fratdag in Eernegem, met prof. Geert
Morlion: “GEGREPEN DOOR CHRISTUS: DE WEG VAN
PAULUS”.
- Donderdag 21 – zaterdag 23 mei 2009: miniretraite in Loppem,
met Wouter Deruwe: rond Tobit: Verlangen bidt altijd.
- Zondag 19 – vrijdag 24 juli 2009: vakantieretraite in HeusdenZolder. “OP WEG MET PAULUS! LAAT JE RAKEN DOOR
JEZUS CHRISTUS…” met prof. Geert Morlion.
- Dinsdag 14 – donderdag 23 juli 2009: Europese vakantie te
Vaumarcus, Zwitserland.
- Voorbereiding zijn al gestart voor de 5-jaarlijkse Foucauld
familiedag 2010…
Varia
- De geluidsopnamen van de conferenties door prof. Peter
Schmidt werden te koop aangeboden.
- Webmateriaal van René: Fratbrief, Fotomateriaal, Conferenties,
De Kleine Gids in het Nederlands.

-

We zijn bezig met de voorbereiding van de 5-jaarlijkse
ontmoetingsdag. Gaat door op 2de Paasdag 2010 te Gent.
In 2010 ontvangen we normaal gezien ook de mensen van de
Engelse fraterniteiten.

2. MULTICULTURALITEIT
Dit thema is voor de Vlaamse fraterniteiten zeker geen prioriteit. We
hebben in onze groepen geen mensen van andere nationaliteit(en).
De leden van onze groepen komen slechts zeer occasioneel in
contact met mensen uit andere culturen. Hier en daar zijn er
uitzonderingen, maar het is zeer fragmentarisch. Op school bv. kom
ik persoonlijk met leerlingen en hun familie uit ex-Oostbloklanden,
Noord-Afrika, het verre Oosten in contact. Dit geeft meestal geen
problemen, soms geeft dit zelfs erg toffe contacten. Af en toe
ontstaan er moeilijkheden zoals bv. jongens die geen gezag
aanvaarden van vrouwelijke leerkrachten…
Uitzondering: De Kleine Zusters van Nazareth werken in de steden
Gent, Brussel en Antwerpen wel in wijken met in hoofdzaak
allochtone bewoners en komen dus zeer veel in contact met mensen
van vreemde origine.
In het evangelie en in het leven van broeder Charles vinden we veel
inspiratie wat dit thema betreft:
- We zijn allen broers en zusters, bemind door dezelfde Vader,
gelijkwaardig en gelijke kansen verdienend.
- Zijn leven in Algerije was één getuigenis van Gods liefde voor de
mensen.

1.2. Perspectieven:

Bedenking:
- Ook andere Vlamingen kunnen “vreemd” overkomen…
- Vorige zomer bezochten we met René en Lieve en Rita en Pol
multicultureel London!

-

3. VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

-

Vakantieretraite 2009 kan niet doorgaan wegens te weinig
volk/belangstelling. Mensen worden ouder en zien de
verplaatsingen niet meer zitten. Wat moeten we aanbieden om
een jonger publiek te bereiken? Een wandeltocht? Een of
meerdere weekend(s)?
Hoe bereiken we de mensen best? Klassieke bronnen zoals
affiches, de Fratbrief, parochieblad, of internet en de website…?
Al deze middelen werden trouwens ingezet…
9

We zoeken permanent naar mensen die willen en kunnen de
fraterniteiten vertegenwoordigen: per provincie maar ook nationaal.
Onlangs hebben zich twee nieuwe leden aangemeld.
Lieve Esselens uit Oost-Vlaanderen en Annemie Dossche uit
Antwerpen. Lieve woonde vorige maal voor de Nat. Raad van juli bij.
10
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4. SITUATIE SECULIERE FRATERNITEITEN IN VLAANDEREN
ANNO 2009
161 leden in 24 groepen, 70 koppels en 91 singles, (en 132 priesters
in de priesterfraterniteiten).
West-Vlaanderen:
13 groepen
Ichtegem: 2 groepen
Brugge: 4 groepen
Wevelgem: 1 groep
Avelgem: 4 groepen
Tielt: 1 groep
Lichtervelde: 1 groep
Oost-Vlaanderen:
7 groepen
Deinze: 2 groepen
Merelbeke: 1 groep
Gent: 1 groep
Assenede: 1 groep
Geraardsbergen: 2 groepen
Antwerpen:
2 groepen
Antwerpen: 1 groep
Turnhout: 1 groep
Limburg:
2 groepen
Hasselt: 1 (grote) groep
Houthalen: 1 groep

B. EUROPEES OVERLEG met de VERANTWOORDELIJKEN
Kort overzicht van de 4 dagen…
10 juli
Na een vlotte rit aankomst te Vaumarcus om 15.45 uur, 10 juli. We
ontmoeten er Anne-Michèle en haar man Michel, nog volop in de
weer om alles klaar te maken.
Na het avondmaal is er een voorstellingsronde. Elke deelnemer trekt
de naam van iemand anders en beantwoordt drie vragen, of beter:
laat drie vragen beantwoorden:
- Wat zou je meenemen naar de woestijn (of naar een
onbewoond eiland?)
- Wat zijn je passies, of favoriete sporten, of…?
- Wat trekt je aan in de spiritualiteit van Charles de Foucauld?
Na de kennismakingsronde is er een avondgebed en gaan we moe
slapen.
11 juli
Er is een ochtendgebed, gebracht door de Internationale Equipe.
Daarna rapport van de verschillende landen.
Er zijn de volgende landen: Duitsland, Malta, Frankrijk, Zuid-België,
Zwitserland, Polen, Spanje, Groot-Brittanië (Engeland), Zwitserland,
Italië (middagpauze: met Zwitserse precisie moeten we aan tafel,
daarna is er pauze tot 15 uur), Noord-België. Ierland is niet
aanwezig, maar Claudio, uittredend europees verantwoordelijke,
leest hun tekst voor. Daarna vertelt hij over zijn contacten met de
Russen en andere potentiële kandidaten.
Vervolgens wordt het Internationaal team voorgesteld door
Antoinette. Ook het kasverslag wordt naar voor gebracht.
Luciano Tedeschi spreekt (in het Italiaans) over verantwoordelijkheid
nemen in de locale en nationale fraterniteiten. Daarna vertelt
Antoinette nog over de Association en de nieuwe website.

Het zou goed zijn indien deze gegevens niet kloppen om onmiddellijk
te reageren
naar Christof Bogaert, Groenestraat 243A, 8000 Roeselare,
chris.bogaert@fulladsl.be .
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12 juli
Inleiding door Henri. We werken eerst rond een 4-tal vragen in kleine
groepjes. De vragen gaan over multiculturaliteit en hoe dit in ons
leven/fraterniteit aanwezig is. Dan volgt een eucharistieviering. Na de
middag wordt dit thema afgerond met een spreekbeurt door JeanPièrre Dupont, een priester uit Brussel.
12
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’s Avonds wordt een besluit genomen wat het thema
“verantwoordelijkheid nemen” betreft. Monique en Claudio vertellen
wat het werk als Europese verantwoordelijke inhoudt.
Daarna is er een eerste stemronde om de nieuwe kandidaat te
bepalen die Claudio zal vervangen.

De inhoud van deze lezingen werd verder uitgediept in de
gespreksgroepen en er was tevens één ronde voorzien voor de
levensherziening.
De frat. in Zwitserland heeft een
tiental leden. Ze komen samen in 2
groepen en vormen één familie met
de kleine Zusters van het Evangelie
alsook met de priesterfraterniteit. We
mochten van deze drie takken een
getuigenis aanhoren.
Wat ons opviel was dat er in
Zwitserland een Calvinistisch klimaat
heerst maar dat er een grote
verdraagzaamheid bestaat tussen
deze godsdiensten.
Ze hebben bij gelegenheid zelfs
gezamenlijke vieringen.

13 juli
Na een eucharistieviering en een levensherziening wordt Bernadette
uit Zuid-België verkozen tot Europese verantwoordelijke.
Na de middag is er een wandeling naar het kasteel van Vaumarcus.
Er wordt nagedacht over de slotverklaring.
14 juli
Er worden contactgegevens gecontroleerd en samengebracht, de
internationale brief wordt verdeeld. De laatste hand wordt gelegd aan
de slotverklaring.
Christian en Chantal stellen de plaats voor waar de volgende
Europesse vakantie zal doorgaan: het wordt Notre Dame des Monts
in het plaatsje Ban sur Meurthe-Clefcy in de Vogezen, Frankrijk.
De slotverklaring van deze 4-daagse alsook een besluitvorming
zullen in de volgende brief verschijnen.
Christof

C. IMPRESSIES VAN DE EUROPESE VAKANTIE
“L’amour de Dieu, l’amour des hommes,
c’est ce qui me fait vivre
et me fera vivre toute ma vie,
je l’espère… (Charles de Faucauld)
Lieve en René, Christof, Ingrid, Pol en ikzelf hebben deelgenomen
aan dit gebeuren onder het thema: “L’ÉTOLE ET LE TABLIER” (de
stola en de schort). Deze twee symbolen werden toegelicht door
Jean-Marie Pasquier, priester en lid van de Priesterfraterniteit in
Zwitserland. De ‘stola’ staat voor gebed, bezinning rond het
evangelie, liturgie, terwijl de ‘schort’ het teken is van de
dienstbaarheid. Hierin volgde hij 2 pistes; de eerste vanuit het
evangelie en de tweede vanuit het leven van Charles de Foucauld.
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Tijdens één van de bezoeken hebben
we dan ook kennis kunnen maken
met de zusters van Grandchamp, die de regel van Taizé volgen. Een
gezamenlijk gebedsmoment werd als zeer zinvol ervaren.
Vaumarcus is gelegen aan het meer van Neuchâtel. Het is een
prachtig domein met heel veel mogelijkheden voor de 120
aanwezigen (volwassenen en kinderen).
Binnen de gebouwen stonden 23 grote posters rond het leven en de
spiritualiteit van Charles de Foucauld opgesteld. Deze werden
gemaakt ter gelegenheid van de 150 jaar herdenking van zijn
geboortedag te Straatsburg en werden uitgeleend door onze franse
broeders.
Naast de posters konden we genieten van een nieuwe DVD rond:
‘Charles de Foucauld en zijn vertrouwen’. Daaropvolgend werd een
montage getoond rond het leven van kleine Zuster Madeleine en
haar stichtingen.
De uitstap naar Neuchâtel op zondag begonnen we met een
eucharistieviering in de kathedraal waar we samen vierden met de
bewoners. Nadien werd ons buiten, met het mooie weer, een
uitgebreide receptie aangeboden en konden we kennis maken met
de inwoners. In de namiddag hebben we dan in kleine groepen de
stad bezocht.
14
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Op een andere dag stonden nog 2 uitstappen op het programma:
- In de sporen van Jules Verne maakten we een reis naar het
middelpunt van de aarde met een bezoek aan de asfaltmijnen
van de Val-de-Travers. Hier ontdekten we hoe dappere mannen,
bijna drie eeuwen lang een zeldzaam en kostbaar mineraal,
natuurlijk asfalt, hebben gewonnen uit de berghellingen. Door
deze graafwerkzaamheden is een waar labyrint ontstaan van
ondergrondse gangen en tunnels, die in totaal bijna 100
kilometer lang waren.
- Een didactisch bezoek aan het CIMA,
museum voor muziekdoosjes en bewegende
poppen te Sainte-Croix gaf ons een zicht op
een 100 jaar lange geschiedenis van deze
wonderbaarlijke voorwerpen.
Één voormiddag werd gewijd aan informatie rond het Europees en
Internationaal
fraterniteitsleven
door
de
respectievelijke
verantwoordelijken alsook kregen we een toelichting rond het
aanstellen van een secretaris voor de Associatie (werkgroep van de
verschillende takken van de Foucauldfamilie).
Tot slot kregen we een glimp van een vernieuwd ontwerp voor de
webpagina: www.charlesdefoucauld.org.
Tussendoor werden voor de kinderen en volwassenen talrijke
workshops aangeboden: o.a. vliegers maken, circusacts aanleren,
postkaarten maken, origami vouwen, relaxatie, breien, zingen,
steltlopen, wandelen en stappen in de bergen… De resultaten
werden dan als offergave aangebracht tijdens de slotviering. De
talenten kwamen rijkelijk aan bod en voor wie dan nog niet moe was
werd de gelegenheid geboden om folkloredansen aan te leren of zijn
bijdrage te leveren tijdens de bonte avond.
Om het met een cliché te zeggen, je moet ervan geproefd hebben
om het te kunnen smaken. De sfeer van zulke dagen overbrengen is
bijna niet mogelijk, je moet het zelf meegemaakt hebben om de grote
waarde ervan te snappen en we kunnen je zeggen: ‘Het smaakt naar
meer”!
Een dikke proficiat aan het Zwitserse organisatieteam!
Rita en Pol Vanneste-Tyberghien
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18 OKTOBER, FRATDAG IN GENT MET TOON CLARIJS:
Christen zijn: een stapje verder dan normaal!
Toon Clarijs is pastoor in Hofstade en
Gijzegem en broer van Leo (die vele
lezers kennen) en Frans (die zich in
Mexico inzet voor straatjongens). Hij is
onze begeleider op de fratdag van 18
oktober in Gent.
We gaan met hem op zoek naar de kern
van het christelijk leven. Verwacht je niet
aan iets spectaculairs, maar wel aan wat
Jezus eigenlijk als boodschap wilde
brengen, zie Joh. 10,10.
Allemaal hebben we deze zin al wel eens gehoord: Dwingt iemand je
tot één mijl, ga er dan twee met hem mee. (Mt. 5, 41) Na een korte
uitleg over de bedoeling van die één en twee mijlen, gaan we op
zoek naar andere vindplaatsen in de Bijbel, waar je aangemoedigd
wordt om een stapje verder te zetten.
In de namiddag zoeken we dan naar de diepere betekenis, waaróm
we dat stapje verder zouden zetten. Tenslotte passen we dat toe op
ons eigen leven.
Deze bezinningsdag gaat door op zondag 18 oktober 2008, 9.30 u. 16.30 u., bij de Kleine Zusters in de Reinaertstraat te Gent.
Inrichters: de fraterniteiten van Oost-Vlaanderen / Brabant. Zijn
welkom: alle leden en vrienden van de spirituele familie en kinderen.
Breng je Bijbel mee! Ook brood meebrengen voor 's middags, voor
soep en koffie wordt gezorgd. We sluiten af met een
Eucharistieviering.
Men wordt uitgenodigd, maar niet verplicht, om bij te dragen in de
kosten (schatting: 9 EUR voor volwassenen en 5 voor kinderen).
Meer info en inschrijven bij Lieve en René Haentjens,
rene.haentjens@skynet.be, 09-230.88.48. Graag tegen 4 oktober, of
zelfs iets vroeger als er kinderen meekomen.
16
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FRATERNITEIT BELEVEN MET EEN IERSE VRIEND-PRIESTER
Aidan heb ik in 1993 voor het eerst ontmoet op de Nazaretmaand die
ik in Connamara, Ierland meemaakte. Daar hij vroeger nog oudEngels gestudeerd heeft en ook Duits, is taal nog steeds een
belangrijk aandachtspunt voor hem. Onze Nederlandse taal
interesseerde hem dan ook heel sterk en dat hielp mij op mijn beurt
om dankzij zijn speciale aandacht mij ertoe te brengen in het Engels
de ‘maand’ door te maken. De vriendschap met Aidan is gebleven.
Hij bezocht mij intussen reeds twee maal. Op het militair kerkhof van
Harelbeke ligt een oom van hem begraven (17 jaar jong) die een
week voor het einde van de eerste wereldoorlog nog werd
doodgeschoten… Zelf ben ik al twee maal in Belfast geweest, want
Aidan woont in Noord-Ierland (“Zeg dat niet”, zou hij mij toefluisteren.
“Spreek liever van het ‘Noorden’….” Voor Aidan is er maar één
Ierland, het ‘Noorden’ en het ‘Zuiden’ (de Ierse republiek).
In 2000 woonde hij heel dicht bij de peace-wall die de stad verdeelt
en die het toeliet (en nog toelaat) bij zware rellen om stukken van de
stad af te sluiten en de harde confrontatie tussen Engelsgezinde
orangisten en Iersgezinde katholieken te vermijden. Nu woont hij in
een mooie pastorie gebouwd bij een nieuwgebouwde prachtige kerk.
De politieke situatie is gelukkig heel veel verbeterd in 9 jaar tijd. Al
blijven er spanningen voelbaar, zeker onderhuids. Maar de weg naar
vrede is wellicht definitief ingeslagen, al zal het nog 60 jaar en meer
duren voor heel veel aanslagen en moorden ‘vergeten’ zijn. Een
Ierse Redemptorist in het Conard-klooster (met 17 broeders) en lid
van de priesterfraterniteit van Aidan, Gery Reynold, is al tientallen
jaren bezig met oecumenische gesprekken tussen protestanten en
katholieken. Dit taai volgehouden werk en gebed draagt nu zijn
vrucht en dient nog voortgezet. De ontmoeting met Gery was dan
ook opnieuw een heel intens gebeuren.
Aidan zelf is met zijn 78 jaar nog een kwieke pastoor die alle
diensten in zijn kerk verzorgt. ’s Morgens neemt hij ruimt de tijd voor
gebed en meditatie. Om 11 uur is er de weekdagviering waar een 15tal mensen aanwezig zijn. Daarna gaat hij zieken bezoeken in de
grote stadskliniek. Op maandag was er een bijbelgroep van 5
personen die samenkwam: een boeiend iets! In de namiddag gingen
we een en ander bezoeken in het ‘Groene Eiland’ dat die vier dagen
opvallend zonnig weer kende.
Heel veel steun heeft Aidan aan zijn drie nichten en neef waar hij om
de beurt op zondagavond gaat souperen en waarna zij nog gezellig
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samenzijn. Hun kinderen (als ze thuis zijn) hebben een warme
omgang met hun oom-priester. Ik heb er zelf die zondagavond echt
fraterniteit mogen ervaren: ik was er thuis. Zo zelfs dat we met de
kaarten gaan spelen zijn. Zijn nicht Mary die er op weekdagen het
middagmaal bij Aidan gaat koken, moeder van zes kinderen,
vertrouwde mij toe: “Wacht niet zolang meer om terug te komen.
Father Aidan ziet er naar uit.”
Of hoe je binnen de fraterniteit mag ervaren wat vriendschap is.
Guido Debonnet
MET JEZUS BEMINNEN EN DIENEN
Het was voor mij een verrassing
op een zaterdagavond in april
ineens viermaal het zelfde
bericht te lezen:
“Sinds maart is Edson Damian,
voorheen verantwoordelijk voor
de Braziliaanse
priesterfraterniteit, benoemd in
Saõ Gabriel da Cachoeira. En
zal daar op 24 mei tot bisschop
gewijd worden.”
Op zich niets zo wonderbaar,
tenzij je weet hoe bewogen hij is
door Charles de Foucauld,
wiens ‘gebed van Overgave’ hij
elke dag bidt: “Doe met mij wat
je goed vindt.” Dat gebed had
hem al vroeger vervoerd om 10
jaar geleden vanuit het bisdom
Santa Maria (Rio Grande do
Sul) te doen kiezen voor het zusterbisdom Roraima, duizenden
kilometer verder aan de grens van Venezuela en Brits Guyana. Daar
was hij fier en gelukkig te mogen werken voor een kerk die veel
indios telt, een kerk in beweging door de komst van veel immigranten
uit andere streken en veel nieuwe congregaties die er de laatste tijd
aan boord gingen.
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Een nieuwe levensweg
Het was ook de tijd dat de bisschop van Santa Maria uitkeek naar de
terugkomst van Edson om bij hem terug te komen werken. Maar de
H. Geest en Rome keken anders. Na heel wat vragen en
ruggespraak vond Edson dat voor hem ‘de laatste plaats daar zou
liggen’: een bisdom nog iets groter, (9x België), meer afgelegen,
zonder verbindingswegen met de buitenwereld, tenzij vliegtuigen en
boten. Met een aanwezigheid van ruim 90% indios uit 27 etnieën.
Een nieuw terrein, een zeer arm bisdom, waar de communicatie
uiteraard veel geld opslorpt.
Sinds 2002 is Dom Song een bisschop (Salesiaan, in China geboren)
er werkzaam. Zijn gezondheidstoestand maakte het hem al enkele
jaren onmogelijk te reizen, wat zeer uitputtend is, ook het beklimmen
van bergen en heuvels; kon hij niet meer aan….zodat het nodig was
een nieuwe perspectief te bieden aan het bisdom.
Daar Edson sinds vele tijd sterk verbonden is met de CNBB
(Braziliaanse Bisschoppenconferentie), zit er een dikke kans in dat
nauwere en vruchtbare banden gesmeed worden met dit bisdom en
kan heel Brazilië meer bewust worden van het belang van de zorg
voor die verloren uithoek van het Amazonegebied.

Een andere uitdaging is de groei van het onderwijs ter plaatse of de
kans naar het middelbaar onderwijs te gaan en de wijde wereld in te
trekken… met ontworteling tot gevolg.
Een christen gemeenschap, de parochies en het bisdom in zijn
geheel trachten hier een ondersteuning te bieden langs projecten van
gezondheid,
onderwijs,
landbouwontwikkeling,
ecologische
bewustwording
en
zelfverdediging,
langs
de
pastoraal.
De pastoraal van de katholieke gemeenschap krijgt concurrentie van
andere geloofsgemeenschappen die veel mankracht of geld hebben
maar die ook van de angst en onwetendheid van de mensen
misbruik maakt, met een duidelijk succes.
Zijn dat allemaal geen redenen genoeg om ons met Edson
verbonden te voelen? Hij zal veel moed, veel vertrouwen nodig
hebben en hopelijk van een blijvende gezondheid genieten.
En leven en pastoraal werk in Amazonië vraagt veel van een mens.

Een luide oproep moest ik richten aan de wereldfraterniteit
Maar onze oproep wil ook gaan naar de priesterfraterniteiten en
andere families van de spiritualiteit, dat we onze plaatselijke kerken
bewust maken van het belang van die sterke christen
gemeenschappen die er leven: gemeenschappen die ons veel
kunnen leren en die ook toekomst hebben, als we ze hen willen
gunnen, want ze hebben aan veel problemen het hoofd te bieden.

Wat een idee, zo’n lange tocht naar Amazonië te maken!
Jij wil ze een steuntje bieden om zoveel duidelijke redenen en zo heb
ik mij geroepen gevoeld om erbij te zijn bij die mooie start.
Edson werd zeer fantastisch onthaald door de meer dan 2000
mensen die het gymnasium lieten vollopen voor zijn wijding. Er was
een opvallende groep uit Barcelos gekomen die van honderden
kilometer ver kwamen om met hun T-shirt te tonen en te laten horen
hoe welkom ze Edson wilden heten.

Ja, hoe zie je de toekomst van dit verloren hoekje?
Die kleine gemeenschappen daar zijn bekommerd om hun
voortbestaan. Met jacht en visvangst kunnen ze van dag tot dag
leven. Dan is er nooit honger en grote armoede.
Maar ook gaat voor hen de brede wereld open met zijn betovering,
met zijn kans om ergens een graantje mee te pikken van de
economische wereld, van de verkoop van producten. Maar hun eigen
producten kunnen ze moeilijk kwijt omwille van het vervoer dat
zoveel kost.
De groeiende weelde brengt ook mee dat de samenloop van wat
bezit en de angst voor de toekomst velen brengt tot wanhoop,
zelfvernietiging of minstens drugs- of drankverslaving.

Zo’n feestelijke dag vergeet je nooit meer.
De overgrote menigte waren uiteraard indios, enkele priesters en
bisschoppen die met hem verbonden waren door zijn geboortestreek,
zeker van Roraima, het naburige bisdom en de fraterniteit.
Met de priesters en de bisschoppen konden wij concelebreren.
Opvallend was zeker dat Indische dansen de viering ingeleid hadden
en op de hoofdmomenten omkaderden.
En dat parallel met de symbolen van de aanstelling, eigen aan de
liturgie ook de inheemse rites van aanstelling van de chefs werden
ingevoerd.
De mijter en staf werden bijvoorbeeld tijdelijk vervangen door
pluimenhoed, kransen, een staf van de indios.
Dit alles werd door TV- Amazonas overal in Brazilië in de huiskamers
gebracht.
Maar voor ons die van zeer nabij toekeken waren er veel momenten
van grote emotie.
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Als een krans van vrienden
Velen zijn een paar dagen in de buurt gebleven. Zovelen van ons
konden twee dagen later op de luchthaven afscheid nemen. Wij
voelden ons schuldig Edson zo moederziel alleen achter te laten.
“Maar ik heb zoveel tienduizenden indigenos die me nu gaan welkom
heten en door het leven dragen,” was zijn roerend antwoord.
‘Met Jezus liefhebben en dienen’ het lukt wel.
Amand De Cock, pr.
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VAN MENEN TOT MAMBRÉ
Menen 15 april
Abraham Apolinario was gekomen naar Europa voor de samenkomst
van de Internationale equipe in Menen en de daaropvolgende week
deel te nemen aan de bijeenkomst van de Association in Mambré.
Met enkelen hebben we de koffieontmoeting niet afgeslagen die werd
op
touw
gezet
op
woensdag
15
april
in
Menen.
Vanuit de Franstalige frat was de idee geopperd dat het toch zinvol
en deugddoend zou zijn even met de internationale equipe van de
priesterfraterniteit samen te zijn.
Eddy vond het goed die drukke agenda van de samenkomst halfweg
even te onderbeken om ons de kans te schenken even mee de sfeer
op te snuiven van de hele wereld.
We bewonderden meteen die mensen die internationale equipe
vormen gecombineerd met een voltijdse job in de pastoraal. Want
wereld - fraterniteit vormen is belangrijk maar toch heel wat
omvattend: Nazaret- maanden inrichten, continentale ontmoetingen,
recollecties, ontmoeting met de seminaristen en tegelijk de editie
verzorgen van lokale fratbrieven.
José Bison boeide ons met een uitvoerig rapport over oecumenische
dialoog tussen de kerken, wat zijn werkterrein is.
Horen hoe het in Brazilië toch lukt met de Afro-Braziliaanse groepen,
waarvan de leden tegelijk katholiek en Afrikaans zijn (candomblé) in
hun geloofsuitdrukking. Op zondag ter kerke gaan en op vrijdag hun
eigen traditie uitleven.
Er was ook tijd voor een uitwisseling rond de overal weerkerende
spanning tussen het kerk vormen en het zich niet willen binden aan
het instituut kerk en zich toch gelovige noemen.
Na een stuk taart bij de koffie hebben we ons maar begeven naar de
kerk voor de aanbidding, waar we als internationale frat nog het best
mekaar vinden en ook heel de wereld in ons gebed verenigden.
In Menen werd het wereldnieuws verzameld over de grote activiteiten
die hier en daar in de continenten plaatsvinden. Er werd ook
aangekondigd dat er een Europese week zal plaatsgrijpen volgend
jaar in Viviers.
Over een Internationale Engelstalige bulletin die zou moeten
verschijnen werd een principebeslissing genomen.
Maar er werd ook gewerkt over een nieuwe tekst voor het
directorium, een plan dat we sinds Brazilië op het touw hebben
staan: een tekst die heel concreet handelt over het leven van de
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fraterniteit, waarmee we de frat kunnen voorstellen
geïnteresseerden en allen die al lid zijn mee ondersteunen.

aan

Op weg met het directorium
Sinds vorig jaar werkt de internationale equipe aan het tweede
hoofdstuk:
‘De kruispunten van kerk en wereld’
Dit jaar hebben we gewerkt op het vierde hoofdstuk: ‘de middelen
van de fraterniteit’
1. Wat biedt de fraterniteit aan de diocesane priester aan?
De fraterniteit is een plaats van vriendschap en broederlijkheid voor
de diocesane priester.
De fraterniteit biedt een methode aan die eenvoudig maar efficiënt is,
daar ze steunt op realistische wegen om de spiritualiteit van
diocesane priesters te beleven.
De fraterniteit steunt de priester door hem uit te nodigen dáár te
leven waar hij staat.
- de priesters worden gestimuleerd om trouw te zijn aan zichzelf
en aan de anderen. In fraterniteit deelt men de moeilijkheden en
kansen tot zijn persoonlijke groei.
- de fraterniteit interpelleert ons en geeft perspectieven om onze
dienst te volbrengen.
- tijdens de levensherziening wordt men aangezet duidelijk te zijn
over zijn eigen leven en zijn omgaan met de wereld rondom. De
fraterniteit brengt priesters met verschillende leeftijden en
levenservaringen bijeen.
2. Verdere ontwikkeling
Terwijl men deelneemt aan de fraterniteit, ontdekt men nog nieuwe
aspecten. De middelen van de fraterniteit helpen om nog meer en
meer diocesane priester te worden, om te groeien in spirituele diepte
en een goede herder te worden zoals Jezus.
- De fraterniteit biedt u de geest van aanbidding. Ze nodigt ons uit
om ogenblikken van aanbidding te zoeken in het leven van
alledag. Daar drukken we onze relatie tot Christus uit, we wijden
een deel van onze tijd aan Hem. We worden uitgenodigd om
Christus te ontdekken in de mensen die met ons leven en om ze
op een liefdevolle en respectvolle manier te bejegenen.
- We worden uitgenodigd het evangelie te lezen, niet alleen om
een homilie voor te bereiden. Wij lezen de bijbel in
verbondenheid met ons leven.
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Het evangelie lezen bereidt ons voor op de levensherziening.
We worden in het evangelie geworteld dat ons leert beschikbaar
te zijn zoals Jezus om de wil van de Vader te volbrengen en de
mensen te dienen, die ons kunnen aanzetten om zelf meer
beschikbaar te worden om ons te engageren voor de noden van
het volk van God en het bisdom.
De spiritualiteit van de diocesane priester: hij staat dicht bij de
mensen, hij is geworteld in de cultuur van de mensen, hij tracht
een goede herder te zijn: voor de kinderen, de jongeren, voor de
volwassenen, de ouderlingen, de zieken, de immigranten. Deze
uitdaging aannemen, maakt je rijker.
De spiritualiteit is geworteld in onze menselijkheid. De fraterniteit
biedt ons een plaats aan om ons werk, ons leven en onze
gevoelen te delen. Het bovennatuurlijke is geworteld in het
natuurlijke. ‘Geestelijke’ worden, betekent, natuurlijk worden.
De fraterniteit biedt ons de mogelijkheid om deel te nemen aan
ontmoetingen op nationaal en internatonaal vlak. Dat opent onze
gezichtseinder en geeft ons een zicht op de universaliteit van de
katholieke kerk. Men ontmoet priesters van andere bisdommen,
landen en continenten.

3. De fraterniteit als gist voor het leven der Kerk.
- Deelnemen aan het fraterniteitsleven maakt onze geesten en
onze harten open om de universele dimensie van de kerk te zien.
De fraterniteit is universeel.
- De fraterniteit is een school van verbondenheid met het leven
van de kerk. De priesters leren er samen werken en dienen.
Besluit:
Bij onze volgende samenkomsten zullen verder aan dit directorium
werken. We nodigen de fraterniteiten uit om tijd te nemen om over
deze punten na te denken en te delen en ons hun opmerkingen toe
te sturen.
Opendeurdag in Mambré
Op 26 april was de afsluitingsdag van de tweejaarlijkse vergadering
van de Association, een koepel van alle Foucauldfamilies. En op
deze dag is iedereen welkom die niet al te ver afwoont en
geïnteresseerd is.
Of ik nu ver afwoonde was geen punt maar het boeide mij te weten
hoe zo’n samenkomst twee jaar na Tamanrasset, zijn vervolg had
gekregen. Er kwamen een dertigtal bezoekers op af.
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Ineens werd je op zo’n zonnige zondag ondergedompeld in de
rijkdom van de universele fraterniteit. Twintig delegués uit de diverse
continenten waren er samen in een onthaalchalet van de abdij van
Wavreumont.
Vooral zij die van ver zijn gekomen, springen meest in het oog: de
Kleine broeders en zusters van de ‘Incarnation’ die met de kleine
boeren van Haïti vechten tegen de erosie van de regens.
De Kleine zusters van het Hart van Jezus in de Centraal-Afrikaanse
republiek die ingebed zijn in de populaire volkswijken en zelf hun
beroep verder uitoefenen.
De nieuwste aangesloten groep (Discepole) die al een hele tijd
bestaat in Noord-Italië en vooral werken met mensen die door het
leven zijn getekend op zoek naar levenszin.
Een meer monastieke groep uit Canada, Kleine Broeders van het H.
Kruis die vele uren aanbidding houden, maar toch verbonden leven
met de wereld van de buurt en ook vele jongeren en zoekende
mensen.
Meest opvallend is de groep uit Vietnam, die bestaat uit broeders,
leken en priesters als een seculier instituut om te werken aan
roepingen in een land dat stilaan opstaat uit de naweeën van het
communisme.
Wij kennen vanzelfsprekend beter al die andere groepen die in
Europa courant zijn sinds vele decennia, maar alle refereren naar
Charles de Foucauld en ze zijn modellen waaraan de nieuwe
groepen zich spiegelen.
De bedoeling van de samenkomst was om na te kijken hoe ze zich
allen kunnen herbronnen aan de bron van de gemeenschappelijke
roeping. Daartoe werd in Mambré in de loop van die week veel
historische studie gemaakt en ook een brief geschreven naar J.F Six
om te erkennen dat de Sodalité een oudste tak is aan de stamboom
van Broeder Charles. Achteraf blijkt dat J.F.Six ten zeerste verheugd
is om die attentie.
In de vlug veranderende groep van verantwoordelijken is de
continuïteit in de Association toch belangrijk, om zich bewust te
blijven van de herinnering aan de bron. Daarom wordt gewerkt aan
een nieuwe brochure om de families voor te stellen.
Meteen werd aangekondigd dat over twee jaar in Foligno (Italië) de
samenkomst zal werken rond ‘ Hoe evangeliseren op de wijze van
Charles de Foucauld?’
Verslag van een aanwezige en vertaalwerk van andere couriers:
Amand.
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EUROPESE BIJEENKOMST PRIESTERFRATERNITEITEN
IN MALTA
Van 16 tot 24 juli zijn de nationale verantwoordelijken van de
priesterfraterniteiten bijeen in Malta. We kregen als opdracht stil te
staan bij de tekst van Paulus uit zijn tweede Korintiërsbrief over
Kracht in zwakheid (2 kor 12, 9-10). Negen van de elf
priesterfraterniteiten bezorgden mij in het voorjaar een verslag van
hun bevindingen rond deze tekst. Waarvoor dank! Uit dit materiaal
heb ik een verslag gemaakt om mee te nemen naar Malta..
Verslag voor de europese bijeenkomst van de
Priesterfraterniteiten Jezus Caritas: juli 2009
HOOFDTHEMA:

“KRACHT IN ZWAKHEID.”
("LA FORCE DANS LA FAIBLESSE")

“Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht
wordt juist in zwakheid volkomen.’ Dus zal ik het liefst van alles
roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal
wonen. Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn: in
smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan
ben ik sterk.” (2 Kor 12,9-10)
Vraag 1:
Charles de Foucauld: “Het licht van de Afrikaanse woestijn dat
vandaag onze Europese woestijn verlicht!” Hoe onthalen wij dit licht
en hoe komt het onze priesterdienst verrijken?
Charles inspireert ons op vier vlakken: zijn creativiteit in elke situatie;
zijn verbondenheid met Jezus vooral in de aanbidding; zijn armoede:
de laatste durven zijn; en zijn oproep tot broederlijkheid.
1) Zijn creativiteit om in te spelen op de situatie waar hij kwam, er
zin aan geven en weerbaar worden. Op die manier durven
getuigen en zo authentiek en waarachtig worden, daaruit mogen
wij kracht putten. Daarmee komen we bij zijn tweede, en wellicht
de voornaamste inspiratie die hij brengt.
2) De Aanbidding: zijn persoonlijke band met de Heer Jezus wordt
voorbeeld en inspiratie tot kracht en sterkte…(gebed van
overgave ’s morgens).
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De aanbidding brengt dichter bij Jezus, bij Hem de kern van het
leven ontdekken en daarvoor in de woestijn, in de leegte durven
staan. De tijd van stilte en aanbidding heiligen. Maar het gaat
verder, wij kunnen er onze geestelijke armoede verrijken:
herbronnen vanuit de stilte, door zich te laten bevragen door het
Evangelie, door iets te lezen, in de levensherziening,
aanbiddingsmoment in parochie, elke dag tijd nemen voor, dit
concreet gestalte geven in: Stilte brengen… stilte…

3) of vervolging van: Bonhoeffer, Kolbe, Anne Frank, Etty Hillesum,
Romero, monniken van Tibhirine… En eigen ziekte en
verzwakking opdragen in het lijden van Christus en zo mensen
bemoedigend nabij zijn….
4) Concrete
levensherzieningen
vanuit
de
armoede:
energiebesparing, geen nodeloos licht, niet alle ruimtes
verwarmen; bus en trein, eenvoudiger leven… Soberder leven,
niet laten beïnvloeden door reclame, TV weg doen…opletten
voor verslavingen aan….

3) Zijn armoede: de laatste durven zijn. Vanuit het ontdekken van
de schamelheid ten aanzien van de Grote Andere aan rijkdom
verzaken en in eenvoud arm zijn: vooral leren leven met de
laatste plaats…
In die zin heeft de kerk in Vlaanderen moeten leren afdalen: van
grote machtskerk naar kleine kerk (zwakke kerk). “Jezus” mag
groter worden. Vanuit deze “noodsituatie”, als het niet eerder
een “nodige situatie” is, vertrouwen bewaren….
Concreet: Vanuit deze armoede proberen helder en duidelijk te
zijn in (s)preken….
4) Universeel broeder - zijn, opkomen voor “iedere andere”, en in
het bijzonder in de fraterniteit: een broederlijkheid onder de
priesters, die warmte, vriendschap en verbondenheid brengt ….

Tot zover het verslag. Hopelijk herkennen jullie zich in deze
samenvatting.
Jan Sevenhant

Vraag 2:
Hoe kunnen wij de geest van armoede en stilte beleven in het lawaai
en de rijkdom van onze Europese steden? (zie de spiritualiteit van
Charles de Foucauld)
Vanuit de spiritualiteit van stilte en armoede van Charles: zijn
reikende hand naar de Toearegs.
1) Ontmoetingen van mens tot mens die ruimer worden dan
tussen katholieken. Van de Noord - Afrikaan de gastvrijheid en
het durven delen leren. Van de Kongolees dat de kerk kan
gedragen worden door leken en catechisten en zo een levende
kerkgemeenschap zijn. En in het algemeen van Afrika dat leven
dichtbij het hier en nu, geluk brengt (geen te lange termijnvisies
koesteren). En van Charles’ leven in Afrika: met een kleine groep
verder doen, in liefdesrelatie met Christus gestalte geven en zo
vruchtbaar zijn…
2) In de zwakheid durven staan denk maar aan de vruchtbare
getuigenissen gegroeid uit zwakheid in gevangenschap
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ALGEMENE VERGADERING KLEINE ZUSTERS VAN
NAZARET
Bezinningscentrum Mariahove Bellem: 14-20 juni 2009

Deze werkelijkheden presenteren zich aan ons als
concentrische cirkels, met als kernpunt de spiritualiteit van de
menswording. De weg gaan van de menswording plaatst ons
voor de opdracht te ontdekken wat fundamenteel menselijk is,
zelfs binnen het on-menselijke.

Van 14 tot 20 juni waren we samen in Bellem, voor onze 6
jaarlijkse Algemene Vergadering.

In ons nadenken en zoeken was broeder Charles, de zoeker
naar het Absolute, onze reisgezel.

Wij allen, 44 kleine zusters komende uit: Maracay en Los
Teques (Venezuela), Bogota (Colombia), Beiroet (Libanon),
Parijs (Frankrijk), Santa Coloma de Gramenet (Spanje)en uit
Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent (België), hebben
gedurende een intense werkweek onze identiteit van kleine
zusters van Nazaret onder de loep genomen.

Ook ”structuur en leiding” kwamen aan de beurt. We
herbewerkten dit hoofdstuk uit onze Leefregel. Pater Rotsaert
zette ons op het goede spoor met zijn reflectie over het thema
“Gezag en gelofte van gehoorzaamheid”. Het licht van de
Geest, de bespreking en de uiteenzetting van pater Rotsaert
hebben ons geleid bij de verkiezingen.

We mochten hiervoor weer rekenen op de ervaring en
kundigheid van pater Mark Rotsaert, jezuïet. Hij begeleidde en
modereerde het proces. We zijn hem hierom heel dankbaar.

We hebben Magda Smet herkozen als algemeen
verantwoordelijke, voor een tweede mandaat van 6 jaar.
Katelijn Tilley, van de fraterniteit van Parijs en Else Vanbergen,
van de fraterniteit van Santa Coloma zijn verkozen als
afgevaardigden en maken deel uit van het algemeen bestuur,
voor een mandaat van 6 jaar. Edith Van Ooteghem van de
fraterniteit van Maracay, is verkozen als vervangster.
Voor de regio Europa werden 2 regionale raadsleden
verkozen: Annie De Pauw, van de fraterniteit Meibloemstraat,
Gent en Ria Vanluchene, van de fraterniteit Mimosastraat,
Gent, voor een mandaat van 4 jaar.

Lieve Cosyns, onze stichteres, zette de toon voor het thema
van deze vergadering. Zij riep ons op tot een “Verscherpt en
verdiept zien van de identiteit”. Ze hielp ons na te denken
vanuit onze realiteit, vanuit het wereldwijde netwerk van
relaties, een web van vrienden die allen op één of andere
manier verbonden zijn met onze Fraterniteit. Het gaat over een
grote verscheidenheid van mensen: vrouwen, mannen, jong
volk en kinderen. Mensen vanuit een andere cultuur, met een
andere religie, vluchtelingen, arm en minder arm, jong en oud.
Kortom een bont gezelschap. Die gedachte, die werkelijkheid
maakt gelukkig!
De realiteiten die we achtereenvolgens bekeken waren: de
veranderde en veranderende wereld, de veranderende en
veranderde Kerk hier en vandaag, en de innerlijke en uiterlijke
veranderingen van onze fraterniteiten.

Gedurende deze week zijn we ons ervan bewust geworden
hoe snel onze wereld verandert – en wij met hem – en hoe
anders de Kerk is geworden, die wij willen dienen – en wij met
haar. Die situatie van diepgaande veranderingen vraagt om
creatieve trouw, trouw aan ons charisma, creatief inspelend op
wat er in Kerk en maatschappij plaatsvindt – in het MiddenOosten, Zuid-Amerika en Europa. Het zal een zoeken blijven
naar de gepaste vormgeving, in elke tijd, in elke cultuur.
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Tijdens deze week werden we sterk bewogen door de
inspirerende woorden van Lieve over onze identiteit, door de
getuigenissen van Martine Vandenberge, Ria Vanluchene en
Paula
Bogaert,
door
onze
gebedsmomenten
en
eucharistievieringen, door onze uitwisselingen, en niet het
minst door de verkiezingen. We hebben onze eerste liefde
voor de Fraterniteit opnieuw mogen beleven en doorleven. Het
is de moeite waard!
Deze week heeft ons ook in beweging gebracht om steeds
opnieuw op zoek te gaan – samen met broeder Charles – naar
het beleven van die universele broederschap, die hem zo
dierbaar was.
De Geest van Pinksteren inspireert ons om midden onze
kleurrijke wereld onze Leefregel te verstaan anno 2009, in
nieuwe en verschillende situaties.
Diezelfde Geest leert ons hoe wij moeten bidden en met een
contemplatief hart in de wereld staan.
Diezelfde Geest nodigt ons ook uit om samen met vrienden en
kennissen onze spiritualiteit te delen, en zo de Kerk te dienen.

Bedankt aan u allen, die door een teken van vriendschap,
een bemoedigend woord, in gemeenschap van gebed, bij ons
aanwezig waren om ons te dragen en verder op weg te zetten!
Gent, juni 2009.
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FOUCAULDFAMILIE
Foucauldfamilie
U hebt nog een verslag tegoed van de 1-decemberviering in de
Reinaertstraat te Gent. Peter maakte dit verslag op en het verdient
publicatie. Onze excuses voor dit late verschijnen…
30 november 2008
Charles de Foucaulddag Reinaertstraat Gent

Zijn motto was: Je kan alleen tot God komen door Jezus. Een
heel actuele boodschap bij het begin van de Advent.
Uit de toespraak van Magda
onthoud ik ook een uitspraak
van een Kleine zuster uit Haïti:
“De glorie van God is de arme
die recht staat.”
Tot slot citeerde ze ook een
meditatie van Charles de
Foucauld bij Psalm 51:
Denk er niet aan om alle
mensen op dezelfde manier
naar God te brengen.
Alle mensen zijn verschillend. Er
bestaat niet één weg.
Het zou dwaas zijn te denken dat alle mensen dezelfde weg
moeten gaan. Voor ieder heeft God een eigen, te ontdekken
weg.
Dat wens ik ieder van u voor de komende Advent toe, dat je
jouw weg mag ontdekken om God op het spoor te komen …

Wat volgt is geen traditioneel verslagje, maar enkele bij te houden
puntjes.
1. We verzamelden voor een welkomstkoffie en speelden daarna
een speciaal voor de gelegenheid ontworpen Foucauld
gezelschapspel met een 50-tal vragen over het leven van deze
heel bijzondere man. Al spelend leren, als dat niet tof is…!
2. Daarna vertelde ‘overste’ Magda over de bijeenkomst van
september in Straatsburg, de stad waar hij op 15 september
1858, dus precies 150 jaar geleden geboren werd.
In de Elzas woonden toen de helft van de Franse
Protestanten. Tot vandaag worden in de meeste kerken daar
zowel Katholieke als Protestantse erediensten gehouden.
Ze had het o.a. ook over Abbé Huvelin, de priester die erin
slaagde om van de bedorven soldaat een gepassioneerd
minnaar van God en medemens te maken.
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3. Marleen & Simon waren er met lekkere wafeltjes ter gelegenheid
van Sandra’s verjaardag, Lieve Van Hoe was er, Hildegard liet
zich in extremis verontschuldigen, Gunther moest wegens pijn
verstek laten gaan, Dirk claeys was vast van plan te komen,
Dries Van Ootegem was er ook en Amand De Cock en René en
Lieve en veel kleine zusters. Ik ontmoette er ook André en zijn
lieve vrouw, die ik al ken van tijdens mijn jeugd in Mariakerke.
Ook Koos was uit het verre Boekhoute en Erick Dupont die
prachtig viool speelde en Martine op gitaar.
4. tijdens het gebedsmoment bemediteerden we enkele woorden
van Broeder Charles in een brief aan een vriend:
“Wie iemand graag ziet zou voortdurend willen praten met de
geliefde, of er ten minste voortdurend naar kijken.
Welnu, het gebed is niets anders: een vriendschappelijk,
vertrouwd onderhoud met de Welbeminde.
Hem aankijken en hem zeggen dat je hem bemint.
Je beleeft er vreugde aan om aan zijn voeten te zitten, je zegt
hem dat er zou willen leven en sterven.”
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5. Tot slot aten we zelfgebakken brood, gebroken en gedeeld.
6. Dank aan allen die er waren en meehielpen aan deze mooie dag
vol herinneringen en toekomstperspectieven.
Peter
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We zijn zo ver! Foucauld is nu priester en wil zo dicht mogelijk bij
Marokko gaan wonen. Het zal Béni-Abbès worden, het
grensgebied, maar in Algerije.
De Gouverneur van Algerije
gaat akkoord. Ook de overste
van de Witte Paters. De
apostolische
prefect,
bisschop Guérin, wacht Charles op als hij met de boot aankomt.
In het huis van de Witte Paters, in een buitenwijk van Algers,
komen ze tot een akkoord (afb.2) . In de oase van Béni-Abbès,
hartje Saharawoestijn, mag Foucauld zich vestigen. Hij kan er
meteen ook aalmoezenier zijn
van de Franse militairen die daar
in een kazerne wonen. Frankrijk
bezette in die tijd dat land. Het
was hun kolonie. En of Foucauld
gelukkig is!
Nog moest er heel wat geregeld
worden. Maar een vriend van
tijdens de officierenschool van
Saint-Cyr (commandant Lacroix)
weet alles vlug voor elkaar te
brengen. De avond voor Charles
naar Béni-Abbès zal vertrekken, nodigt de commandant hem uit
te komen eten. De kokkin weet niet goed wat ze voor hem moet
klaarmaken. Ze heeft gehoord van die gast die zo streng leeft.
Maar Charles eet alles wat hem voorgeschoteld wordt. Alleen
vraagt hij niet in het bed te moeten slapen, maar gewoon op het
tapijt van het salon. De volgende morgen neemt hij de trein tot in
Aïn-Sefra. Hij denkt om verder alleen de woestijn te voet door te
trekken. Maar dat blijkt heel gevaarlijk te zijn. Commandant
Lacroix neemt zijn voorzorgen. In de militaire post moet voor
hem een paard klaar staan.

Twee militairen moeten hem beschermen: een escorte brengt
hem veilig naar Béni-Abbès. Het zal op een 600 meter van de
legerkazerne van Bén-Abbès zijn dat met de hulp van de Franse
militairen voor Charles een stenen huis met een kapel wordt
gebouwd.
Als alles klaar is,
gaat
Foucauld
naar buiten en
zegt: “Kijk, Jezus,
is het niet mooi
hier?” Dan merkt
hij dat Jezus hem
wenkt en lacht.
Broeder Charles
maakt een sprong
van
vreugde.
Eindelijk heeft hij
zijn
plaats
gevonden.
Zo
denkt hij toch, na
zoveel
omzwervingen…. I
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OP WEG NAAR BÉNI-ABBÈS (AFL. 17)

Het slaat mee voor Foucauld: de Witte Paters, de
bisschop, de militairen, allen helpen hem om zijn doel te
bereiken.
Heb jij ook wel eens het gevoel dat dingen meeslaan? Kan
jij dan ook opspringen van vreugde en God danken?

Foucauldfamilie

DATA OM NIET TE VERGETEN

GEBED VAN OVERGAVE
Vader,
Ik verlaat mij op U,
doe met mij wat Gij goedvindt,
wat Gij ook met mij doen wilt,
ik dank U.
Tot alles ben ik bereid,
alles aanvaard ik,
als Uw wil maar geschiedt in mij
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.
Ik leg mijn leven in uw handen,
ik geef mij aan U,
mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik U bemin,
omdat het voor mij een noodzaak van
liefde is
mij te geven,
mij zonder voorbehoud op U te verlaten,
met een oneindig vertrouwen:
want Gij zijt mijn Vader.
47

SECULIERE FRATERNITEIT
18 oktober, fratdag in Gent met Toon Clarijs: Christen zijn: een stapje
verder dan normaal!
PRIESTERFRATERNITEITEN
Kerstreco te Waasmunster, zondag - maandag 27 - 28 december
2009 met zuster Kristina van Wontergem, abdij Male over
Augustinus.
Vijfjaarlijkse ontmoetingsdag te Malem (Gent), op paasmaandag 5
april 2010.
Retraite van zondag 4 juli tot zaterdag 10 juli 2010 in Wavreumont,
geleid door Pierre Trouillez, priester uit Hasselt, seminarieprofessor.

LIEF EN LEED

Op 10 juli 2009 vierde priester Jef Colleye te Houthalen zijn 60 jaar
priesterschap. We wensen hem nog vele mooie jaren. Ook danken
we hem voor zijn bijdrage in de priesterfraterniteiten en zijn
ontdekken en voorleven van spiritualiteit van Broeder Charles.
Op Vrijdag 14 augustus is Karlos Tyberghien, broer en schoonbroer
van Rita en Pol Vanneste-Tyberghien plots overleden. Er was een
intieme plechtigheid in familiekring gezien hij, bij testament, zijn
lichaam geschonken heeft voor wetenschappelijk onderzoek aan de
universiteit. Moge hij in God eeuwige vrede rust vinden.
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ABBE HUVELIN
KATERN 2

is dit een uitstel van zijn roeping ,die hij opoffert omwille van de
genegenheid voor zijn vader.
Licentiaat in de Letteren in juli 1859.
In het dossier Promoties kan men over hem lezen:
“Hij betoont een zeer levendige smaak voor onze studies, die
hij volgt met bekwaamheid en met succes. Werd in het
bijzonder onderscheiden in het Grieks; Jonge man met zeer
ernstig karakter, en met de beminnelijke volgzaamheid, met
een buitengewone nederigheid die hem verhindert zijn kennis
te tonen .”
Een ander getuigenis is afkomstig van Henri Joly, twee jaar
jonger dan Huvelin:
“Hij was altijd bereid om ons de juiste betekenis van een
Grieks woord te verklaren, en ons een lesje in geschiedenis te
geven zo maar, terloops.”
“Het was de meest oprechte kameraad, de meest open, de
meest blije, soms met een klein scherp puntje van deugnieterij,
waar hij dan moest afzwakken.
Hij liet die scherpe kanten slechts aanvoelen doorheen een
charme en een humor die onweerstaanbaar waren. Soms ook
door een liefde die niet bang was om zichzelf ervoor op te
offeren.
In 1861 ondergaat hij de proeven van een aggregaat in
geschiedenis voor een jury. Daar ontvangt hij niet het
aggregaat maar een geschiktheidcertificaat.

In een eerste katern maakten wij kennis met die priester voor
zover hij een geestelijk leider was van broeder Charles.
We willen nu wat beter de mens en de priester Henri Huvelin
leren kennen, misschien zal dit leiden tot een eerder
verrassend beeld. Ja,een zonderlinge figuur, een priester die
het lijden in hevige mate aan den lijve heeft ondervonden, een
ietwat tragische man Gods, met toch een grote uitstraling.
Op 7 oktober 1838 werd hij geboren in Laon, (Aisne). Kort
daarna gaat de familie naar Parijs. Het doopsel komt er slechts
op 30 april 1840 en wel in Colmar (Saint Martin). Zou dit uitstel
niet te wijten zijn aan de terughoudendheid van de vader, die
zich “bekeerde” tot het atheïsme, na enkele jaren seminarist te
zijn geweest (Besançon). Die “bekering” maakte zijn houding
strakker. De vader was niet aanwezig bij het doopsel. Er was
nog een zuster van twee jaar ouder, Isabelle. Zijn moeder was
weduwe toen zij met Louis Huvelin huwde.
In oktober 1849 gaat Henri school lopen in de Lycée
Bonaparte. Deze instelling was enkele keren van naam
veranderd naar gelang de politieke situaties.
Briljante middelbare studies, die door de grote vakanties in
Franche –Comté, met een vrolijke bende kozijnen en nichten
werden onderbroken .
Deze jeugdjaren worden echter versomberd door de ziekte en
de dood van zijn moeder (1855) op de leeftijd van 43 jaar.
Henri was dan zeventien. Zijn genegenheid voor zijn vader zal
daardoor toenemen, nochtans zal zijn roeping veel lijden
veroorzaken voor beiden, vader en zoon.
De vader droomt van een schitterende carrière; onder druk van
de vader zal Henri meedoen aan de examens om tot de Ecole
Normale Supérieure te worden toegelaten.
Deze Normaalschool was hét van hét in Frankrijk en is het nog
steeds. Drie jaar zal hij in Rue d’Ulm doorbrengen. Voor Henri
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Het Franse seminarie in Rome.
Nadat de tegenstand vanwege zijn vader was overwonnen
vertrekt Huvelin naar Rome om daar zijn seminariejaren te
doen: van 1862 tot 1865 in het seminarie van Santa Chiara,
onder de leiding van de paters van de H.Geest (Spiritijnen). Er
is weinig bekend van die jaren die met lange verlofperioden in
Frankrijk werden afgewisseld.
Terug in Parijs, nog steeds als seminarist, zal Huvelin
geschiedenisles geven in het Klein Seminarie van Saint
Nicolas du Chardonnet. De leerlingen spreken er met
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verbazing en bewondering over zijn eruditie. Hij zal er drie
schooljaren blijven .op 15 juni 1867 wordt hij priester gewijd.
Na een jaar onderwijs in dezelfde inrichting wordt hij in 1868
aan de parochie Saint Eugène toegevoegd als “prêtre habitué”.

Hier heeft hij 35 jaar geleefd met een uitputtend apostolaat:
preken, biecht horen, bezoeken, lessen in Kerkgeschiedenis.
Heeft men niet wat misbruik gemaakt van hem, een priester
die altijd bereid was, met een grenzeloze toewijding?
In 1898 wordt hij ere-kanunnik, maar dat verandert niets aan
zijn werkprogramma. Hebben zijn meest directe confraters
hem wel echt goed gekend? Zijn overlijden wordt
aangekondigd onder de naam Philppe Huvelin in plaats van
Henri.

SAINT EUGENE
In 1870 wordt hij er onderpastoor.
Hij zal er catechese geven en beluisterd worden door een
meisje,buitengewoon intelligent. Zij houdt een dagboek bij.
Wanneer Huvelin preekt noteert zij: “Men ziet dat hij gelooft
wat hij zegt.”
Zijn homilies worden dus reeds dan opgemerkt.
Wat graag zou men geweten hebben wat de opstand van de
Commune bij hem had betekend, want het was in dat
stadsgedeelte en in deze parochie dat er in 1870 15.000
‘communards’ werden geëxecuteerd door de mannen van
Versailles, en wat hem zeker van nabij had getroffen, de
executie van 74 gegijzelden waaronder de aartsbisschop van
Parijs, Mgr Darboy en 24 priesters.
Huvelin maakt de vergelijking met de vervolging van de
christenen na de brand van Rome in 64. ”Bij grote openbare
calamiteiten, wanneer de emoties hoog oplaaien, dan zoekt
men een schuldige en de verdenking gaat daarheen waar de
haat aan het broeden was. Ik heb dat gezien in 1870, na de
slag van Reihshoffen, ik werd nooit méér gewelddadig
uitgejouwd: het gepeupel was overstuur door deze
tegenslagen: men richtte zich tot diegenen die men niet
liefhad, de “zwarte mannen”, waarvan men vlug zou gezegd
hebben: zij zijn het die de Pruisen hier hebben gebracht…Ik
denk dat de meeste misdaden zo kunnen uitgelegd worden”
aldus Huvelin.
SAINT AUGUSTIN
In 1875 wordt Huvelin in deze parochie onderpastoor, na
zeven jaar vruchtbaar apostolaat in de eerste parochie Saint
Eugène.
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WIE WAS ABBE HUVELIN?
Er zijn veel getuigenissen van mensen die hem kenden
gedurende zijn lange loopbaan. Enkele fysieke trekken:
“Hij is heel lelijk, een echte neger” zegt een van zijn
biechtelingen. Heeft hij geleden onder die lelijkheid? Er was
dus geen fysieke aantrekkelijkheid, maar wel een sterke
morele aantrekking die van hem uitging. Hij sleepte werkelijk
de mensen mee.
Von Hügel: “een voortreffelijke geest, gentlemen door geboorte
en door opvoeding, merkwaardig hellenist, een geest met
doordringende humor…
Uiterst gevoelig.
Deze gevoeligheid werd nog aangescherpt door het lijden, dat
van hemzelf en dat van anderen. Wanneer de karmelietessen
van Fontainebleau werden verbannen liep hij er bij te wenen
zoals een kind. Hij bevat het geheim van bepaalde woorden
die dragen, die zich in het diepst van het hart nestelen en een
kracht betekenen voor tijden van lijden en beproeving. Hij
weende met de wenenden.
Wanneer hij bij zieken kwam die hem zeer dierbaar waren, dan
kon hun lijden hem doen verlangen naar hun dood.
Hij woonde lange tijd in Rue Richer om bij zijn vader te kunnen
blijven, vooral wanneer ouderdom en ziekte hem kwetsbaarder
hadden gemaakt. Deze vader, Louis Joseph Huvelin was in
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1873 weer christen geworden en was een vertaalwerk
begonnen van Alfonsus van Liguori.
Huvelin ging met zijn vader en zijn zuster, die weduwe
geworden was, op vakantie aan zee. Maar reeds begint de
ziekte, een soort reuma hem parten te spelen: ”ik voel aan dat
ik binnenkort het beperkte leven van een ouderling zal moeten
lijden”, hij is dan amper 43 jaar oud.
Wat later gaat Huvelin wonen in Rue Laborde, een klein
appartement dicht bij de pastorie. Hij neemt de maaltijden bij
zijn vader. Dat is niet steeds eenvoudig. Wanneer hij te laat
komt voor het diner wordt zijn vader kwaad (de huishoudster
gromt en zijn zuster zegt niets)…”zo doen we mekaar leed
aan…”
Er zijn ook regelmatig discussies tussen zijn vader en zijn zus.
Dan loopt Huvelin weg. Hij zegt van zichzelf dat een droefheid
hem beheerst (je suis triste). SOMS VERLANGT HIJ DOOD
TE ZIJN…
Er is een klein lichtpunt in Rue Laborde: zijn kat: ”Mijn kat is de
enige glimlach van de natuur voor mij”. Dat diertje behoedt mij
voor de waanzin. Zij brengt mij verstrooiing door haar
bewegingen.
ALLERHANDE VORMEN VAN LIJDEN
Huvelin kende alle soorten lijden. Zijn lichaam was een
marteling voor hem. In zijn jonge jaren had hij zijn lichaam
teveel geweld aangedaan door zijn gestrengheid.
Hoofdpijn en pijnlijke crisissen in de ogen; hij lag vaak neer in
een duistere kamer. Maar van daar uit bracht hij zuiverheid en
vrede aan talloze mensen, vaak aan zondaars. Vele
bekentenissen van lijden zouden talloze bladzijden kunnen
vullen: pijn aan de ogen, aan de voeten, koppijn,
hartklachten,… niercrisis, het is alsof ik zal sterven,
spijsvertering… ”ik voel mij lamentabel”.

25

STEEDS IN BEWEGING
Hij die zo zwaar te lijden had was niet zoals men zou
inbeelden steeds gekluisterd aan een bed. Steeds was hij in
beweging, niet omdat hij daar zin in had, want hij hield van de
eenzaamheid. Hij was steeds op zoek naar een kuuroord, vaak
met ontgoochelingen: Royat, Evian, Hyères, Martigny, Fleurier
(Zwitserland),
Trois
Torrents,
Bourbonne-les-Bains,
Fontainebleau
Maar daarbij komt zijn beschikbaarheid en zijn respons op elk
verzoek: het huwelijk van een kozijn, een zieke gaan
bezoeken, zijn zuster begeleiden, een bezoek aan zijn
bejaarde huishoudster. Hij gaat naar Zwitserland, België en
Nederland waar hij verbannen karmelietessen bezoekt.
Al deze verplaatsingen zijn dodelijk voor hem maar nooit
aarzelt hij op weg te gaan, hij die precies elke reis
verafschuwde.
Daarbij vervulde hij in zijn parochie Saint Augustin zeer
vermoeiende taken: predikatie, biecht horen, lessen
geschiedenis, zieken bijstaan, ziekenzalving bij stervenden,
bezoeken,
huwelijken inzegenen en daarbij zijn grote
briefwisseling.
Soms krijgt men de indruk dat zijn collega’s wat misbruik
maakten van zijn beschikbaarheid. Op de vooravond van
kerstmis hoort hij biecht vanaf 13.30 uur tot 22.30 uur, daarna
tot middernacht bij de zusters en opnieuw is hij aan de
biechtstoel ’s anderendaags om 5.30 uur.
Hij ontvangt in drie weken tijd 215 brieven, op zekere dag 27
brieven.
In een nacht schrijft hij 73 brieven vanaf 10.30 uur ’s avonds
tot 5.30 uur ’s morgens.
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INNERLIJKE VERLATENHEID
Meerdere keren dacht hij er aan op rust te gaan. De hoop op
genezing is zo veraf dat het een noodzaak wordt op de
parochie vervangen te worden. Maar ik weet niet
waarheen…Dat is in 1890: hij zal toch nog 20 jaar op diezelfde
parochie blijven.
Deze priester die zoveel mensen gesterkt en bemoedigd had,
twijfelde over het goede waartoe hij in staat was. ”Het is waar,
ik ben niet bewust van het goede dat ik kan doen, ik ben
slechts bewust van mijn ellende en van complete
ongeschiktheid en van de armoede van geest zodat ik mezelf
met moeite kan verdragen.”
Of een ander citaat: ”Spreek niet over mij als u me een prezier
wilt doen; dat onderwerp is te pijnlijk voor mij, men mag geen
wonde aanraken, zelfs al doet men het zachtjes, wanneer het
een open wonde is. Mijn hoofd, mijn ziel, mijn hart lijden
zodanig dat ik absoluut vermijd er aan te raken”
Mag men spreken van een obsessie om te vluchten?... Toch
zal hij blijven tot aan zijn dood op de plaats waar alles oorzaak
van lijden is.
“Mijn hoofd is er slecht aan toe, ik voel de waanzin die mij gaat
beheersen”
De aantrekking van de dood laat hem als het ware het lot
benijden van de mensen, die hij begeleidt in hun laatste uren.
“Deze morgen had ik een geweldig verlangen in de plaats van
die stervende te mogen zijn…”
Het gevoel van onbekwaam te zijn en innerlijke verlatenheid,
dat is zijn lot. ”Ik verlies er mijn verstand bij. Ik ga de mis
opdragen omdat ik ertoe verplicht ben, anders zou het beter
zijn dit niet te doen, want ik weet niet meer wat ik doe, de
misdienaar was op een dag verplicht om mij te begeleiden, om
mij te corrigeren…Niets aan te doen. En toch vinden de
mensen dat hij de mis opdraagt als een heilige.
Op de dag van Kerstmis 1888 bekent Huvelin: ”Ik kan niet
meer leven. Ik bracht de nacht door in de kamer van mijn
vader en
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heb gebeden dat God mij zou komen halen voor het einde van
89. Ik geloof dat ik zal verhoord worden.
Doodsangst, zou een psycholoog zeggen wanneer hij de
schriften en de notaboekjes zou zien waar de kantlijnen en
soms hele bladzijden bedekt zijn met zijn naam: Huvelin, vlug
geschreven maar ook in kalligrafie, in alle richtingen maar ook
in regelmatige kolommen, soms wordt de H vervangen door
een h.
Moet men dit duiden als een voortdurende verificatie van
zichzelf? Of een wezen dat getormenteerd is, bewoond door
de geest, zoekend naar zijn identiteit?
Elders “Ik was Huvelin” is dit een verlangen naar de dood die
hem meesleept om zich in het verleden te denken?
Er zijn nog vele vragen die blijven wanneer men die schriften
onderzoekt.
Een drang om te beginnen en te herbeginnen .Ideeën die vlug
op schrift gezet worden en die weer op een ander papier
worden hernomen en ontwikkeld.
BESLUIT
L’abbé Huvelin was tegelijk een zeer diepe en toch ook zeer
bizarre fiuur.Welk een paradox: hij die anderen zo sterk kon
begeleiden bleef zelf bijna wanhopig zijn geestelijke weg
zoeken.
Johan Goemaere
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