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SECULIERE FRATERNITEIT 
 
TEN GELEIDE   
 
Beste lezer, 
 
Wanneer je dit aan het lezen bent, zullen Jan Sevenhant en ondergetekende 
Luc Frenay, diep in de Franse Provence genieten van een Nazarethmaand, 
een unieke ervaring die we aangaan met een 15–tal confraters uit Frankrijk en 
de Franssprekende Afrika-broeders. 
 
Een nieuwe beleidsploeg en een Europese ontmoeting te Malta, een 
hernieuwde oproep elkaar te steunen in geloof en de kerstrecollectie die ons 
inviteert om met Augustinus te bezinnen. 
Een miniretraite volgend jaar, een herdenking van de sterfdag van Charles de 
Foucauld en uitnodiging tot de vijfjaarlijkse ontmoetingsdag te Malem op 
tweede Paasdag. 
 
De fratbrief vermeldt ook de familienieuwtjes en de belangrijke data om niet te 
vergeten. 
Allicht stof genoeg om een toffe adventstijd te hebben en een fijne 
voorbereiding van Kerst en nieuwjaarswensen. 
 
Bedankt om trouw te herabonneren en tot volgend jaar met meer nieuws over 
Nazareth en Charles. 
 

Luc Frenay 
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BIJBELSPROKKELS   
 
Clair-obscur 
 
Hoewel we -gelukkig- nog een eindje verwijderd zijn van kerstbomen, lampjes 
in de tuin, zoektochten naar cadeautjes en dergelijke, wil ik het toch al eens 
hebben over de nacht van Jezus’ geboorte. Misschien is het beter om daar nu 
al eens bij stil te staan, nu we nog lang niet met de Kerst-stress besmet zijn. 
 
Het kerstverhaal ontdoen van de tradities die er omheen zijn gegroeid, is niet 
gemakkelijk. Het doet vreemd aan alle lichtjes, hulst en glühwein weg te 
denken en enkel te luisteren naar wat het verhaal zegt. We kennen deze 
verhalen zo goed dat we dreigen er overheen te lezen en ze niet ernstig te 
nemen. Het zijn mooie verhaaltjes voor onder de kerstboom. We vergeten dat 
kerstmis niet het lieve rozige kindje in het warme stro is. Deze verhalen 
vertellen iets aanstootgevends: God is ons leven komen delen door zelf een 
mens te worden, met alle lijden en verdriet vandien. Precies om ons van dit 
lijden te verlossen. Dat is wat de evangelisten geloofden en wat ze ons wilden 
duidelijk maken.  
 
Gelezen vanuit dat perspectief, vinden we in hun verhalen heel wat Bijbelse 
verwijzingen terug. Al voor de nacht van Jezus' geboorte wijzen meerdere 
gebeurtenissen erop dat er iets groots op komst is: het bezoek van de engel 
aan Maria, het bezoek van Maria aan Elisabeth, de geboorte van Johannes de 
Doper. Voor en na de kerstnacht wordt niet al te vast geslapen: er wordt vooral 
veel gedroomd. Jozef hoort op die manier dat het Gods kracht is die het kind 
in zijn verloofdes schoot heeft geschapen. De koningen worden na Jezus' 
geboorte in een droom gewaarschuwd niet naar Herodes te gaan. Jozef krijgt 
eveneens in een droom te horen dat hij met Maria en het kind diezelfde nacht 
nog naar Egypte moet vluchten. Alles wijst erop dat er iets bijzonders gebeurt: 
God communiceert zeer intens met zijn mensen.  
 
Dat bijzondere wordt in de twee kerstverhalen van Lucas en Matteüs via 
allerlei allusies naar de vroegere daden en beloftes van God benadrukt. De 
evangelisten kenden `hun' bijbel, het Oude Testament, door en door. Dat de 
Messias uit het geslacht en de stad van David zou komen, was een 
voorspelling en een belofte waar ze heel goed vertrouwd mee waren. God 
zegt door de profeet Micha: `Betlehem, uit u zal een leider voortkomen die 
herder zal zijn van mijn volk Israël.' Ook de rijzende ster uit het oosten komt 
niet toevallig voor in beide kerstverhalen. Voor Lucas is het een symbool van 
verlossing, waar het volk van Israël zo reikhalsend naar uitkijkt. Hij beschrijft 
het bij monde van Zacharias (de vader van Johannes de Doper) als `het licht 
uit de hoogte, dat zal schijnen over hen die in duisternis zitten en in de  



 

 3

 
Seculiere fraterniteit 

 
schaduw van de dood.' Bij Matteüs is de ster een wonderlijk teken dat de 
wijzen leidt, een uitdrukking van Gods heerschappij over de hemel.  
 
Naast deze verwijzingen in het evangelie zijn er nadien nog een aantal 
tradities gegroeid waarvan we misschien niet weten dat ze ook Bijbelse 
achtergronden hebben. Zo komen de os en de ezel niet in het verhaal voor, 
maar wel in alle kerststalletjes. Ze zijn afkomstig uit het Oude Testament: `een 
os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester. Maar Israël weet van 
niets, mijn volk heeft geen begrip'. Met andere woorden: Jezus wordt niet 
herkend door diegenen die dat zouden moeten doen, maar door buitenlanders 
en arme herders, die `s nachts op weg worden gezet.  
Nog zo eentje is het tijdstip: het kind is volgens de traditie om middernacht 
geboren. Dit wordt echter in de kerstverhalen niet vernoemd. Maar in het boek 
Wijsheid staat: `Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn 
snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn 
koningstroon in de hemel en sprong als een grimmige krijgsman midden in het 
onzalige land.' Deze woorden geven treffend het `clair-obscur' van het 
kerstverhaal weer. De immense kracht van God die wonderen verricht, wordt 
uitgedrukt door het beeld van een krijger die het onrecht uit de wereld komt 
halen. Dit gebeurt echter in de allesomvattende stilte en rust van het midden 
van de nacht.  
Inderdaad wordt de nacht zelf van de geboorte van Jezus gekenmerkt door 
grootse gebeurtenissen: de ster, vertegenwoordiger van Gods macht, de 
engelen die arme herders uit hun nachtwaken halen en hun loflied zingen...  
 

 
Het grootste wonder wordt echter 
heel stil en kort verteld: `Zij baarde 
een zoon, haar eerstgeborene.' 
Geen ster meer, geen stralend 
engelenkoor. De donkerste nacht 
wordt nu alleen verlicht door een 
kind. Hier zijn geen tussenpersonen 
meer nodig, hier is God zelf 
aanwezig.  
 

 
Barbara Focquaert 
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HERNIEUWEN ABONNEMENT VOOR LEKEN! 
 
 
November is traditioneel de maand waarbij we bij u aankloppen om het lidgeld 
te betalen.  Dit bedraagt € 15.00 voor alleenstaanden en sympathisanten 
en € 25.00 voor koppels.   
 
U kunt storten op volgend rekeningnummer, liefst met bijgevoegd 
overschrijvingsformulier:  
 

733-0477659-61 
Johan Vannevel 
Slingerstraat 38 
8820 TORHOUT 

 
Voor de mensen die in groep betalen vragen we beleefd om de namen op te 
geven van de leden die betaalden. 
Het lidgeld dient om de Fratbrief te drukken en te verzenden, om de broers en 
zussen op missie in het buitenland een abonnement te kunnen schenken, en 
om te delen met Fraterniteiten in Europa en andere continenten die het 
moeilijk hebben. 
Veel dank om het “storten” niet te vergeten en dus onmiddellijk te doen! 
 
Christof 
 
 
 
 
VAKANTIERETRAITE IN 2010??? 
 
 
Ja, in 2010 gaat er opnieuw een vakantieretraite door in het vertrouwde “Ter 
Dennen “ te Westmalle, en dit van 18 tot 23 juli.  
Het onderwerp ligt nog niet helemaal vast, maar het wordt iets om naar uit te 
kijken.   
Met een werkgroepje zijn we bezig dit in vorm te gieten.   
Meer nieuws volgt later…. 
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VAUMARCUS, ZWITSERLAND, 10 – 14 JULI 2009 (vervolg) 
 
Besluit: van de Europese afgevaardigden van de seculiere fraterniteit van 
Charles de Foucauld. 
 
Eerst werd de situatie en werking van de fraterniteiten in de verschillende 
Europese landen (Duitsland, Groot-Brittannië, België-Noord en –Zuid, Spanje, 
Frankrijk, Ierland (via ontvangen rapport), Italië, Malta, Polen en Zwitserland) 
naar voor gebracht sinds de laatste vergadering in Zevenkerken, Brugge, in 
2009. 
De rapporten die door de verschillende gedelegeerden naar voor werden 
gebracht onderlijnen het belang van het herbronnen, van het elkaar ontmoeten 
en deelgenoot maken van vreugden en zorgen, van de samenwerking met de 
andere takken van de fraterniteit, van de vele engagementen in de familie, de 
Kerk en de gemeenschap. 
Twee belangrijke thema’s waarrond werd gewerkt:  verantwoordelijkheid 
nemen (door Luciano Tedeschi, socioloog) en multiculturaliteit (door Jean-
Pierre Dupont, priester uit Brussel).  Deze twee thema’s werden ingeleid, er 
werd over nagedacht, er werd over uitgewisseld in kleine groepjes en er was 
gelegenheid tot “levensherziening”, en tenslotte was er het dagelijks gebed, 
als drager van dit alles. 

- Het opnemen en dragen van verantwoordelijkheid op alle niveaus is 
een blijvende bron van zorg en tezelfdertijd een noodzaak voor de 
dynamiek binnen de fraterniteiten. 

- De inbreng van de verschillende landen toont de rijkdom en de 
uitdagingen aan om te leven in een “kosmopolitische” wereld.  
Geïnspireerd door de geschiedenis van het Bijbelse Godsvolk dat een 
trekkend volk was, en het verlangen van Broeder Charles om de 
kleine universele broeder te mogen zijn, worden onze fraterniteiten 
uitgenodigd om de uitdagingen van het leven binnen het hedendaagse 
Europa aan te nemen.   
De fraterniteiten ondersteunen de toenemende vraag dat elke cultuur 
gerespecteerd wordt binnen zijn eigen identiteit. 
We worden uitgenodigd om banden te ontwikkelen tussen 
fraterniteiten onderling, zelfs buiten de Europese grenzen. 
In plaats van te “criminaliseren” worden we uitgenodigd energie te 
stoppen in projecten om mensen te onthalen en in te burgeren, hulp te 
bieden aan illegalen, mensen die hier een toekomst zoeken. 

 
We zijn gelukkig om Bernadette Masereel te mogen verwelkomen als nieuwe 
Europese verantwoordelijke voor de komende 4 jaar i.p.v. Claudio Chiaruttini. 
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Dank ook aan Claudio voor zijn dienstbaarheid en het gepresteerde werk. 
 
Ook de Zwitserse fraterniteit bedanken we voor het onthaal, de gastvrijheid en 
het ter beschikking stellen van de schitterende locatie aan het meer van 
Neuchâtel te Vaumarcus. 
 
Het allermooiste van zo’n Europese ontmoeting is toch wel het leren kennen 
van mensen uit andere landen en culturen, geïnspireerd door dezelfde 
bronnen:  het Evangelie van Jezus Christus en de spiritualiteit van Broeder 
Charles.  Het elkaar ont-moeten, samenleven en -bidden werkt zeer 
ondersteunend, is een bron van bevestiging en inspiratie.  De mooie en steeds 
andere locaties, het andere voedsel, de omgeving enz… dragen bij tot het 
aantrekkelijk en uitdagend maken van zo’n Europese ontmoeting en/of 
Europese vakantie.   
 

Ingrid en Christof 
 
 
 
 
 
VERSLAG:  FRATDAG IN GENT OP 18 OKTOBER 2009,  
met TOON CLARIJS 
 
Veel waarden die we christelijk noemen, zijn veel algemener aanvaard.  
Wat is dan "ons" specifiek stapje verder? Om dat te weten moeten we gaan 
grasduinen in boeken, o.a. in de evangelies. Daar staan nl. dingen die Jezus 
zegde of deed en waarover de evangelisten zo enthoesiast waren dat ze ze 
voor iedereen wilden opschrijven. 
 
Snel merkten we dat een fratdag met Toon Clarijs niet alleen maar luisteren is, 
want al na enkele minuten moesten we zelf aan de slag, zoeken in de 
meegebrachte bijbels. In de parabels, in wat Jezus deed of waartoe Hij 
mensen opriep, waar zien we dat stapje verder? Wie doet dat stapje niet? En 
wat in het Oud Testament? 
 
Zo ontdekten we dat er meer in ons zit dan we denken. God is "ik zal er zijn 
voor u", 100 % voor ons allemaal. Onze roeping is om daarvoor doorgeefluik 
te zijn, en zo ook vol te zijn van en voor onze medemensen.  
Dat is het leven in overvloed van Joh 10,10. 
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(Guido, Ria en René staan niet op de foto, maar waren er ook! 
 
In het groepsgesprek zochten we naar kleine stapjes die we al zetten, in ons 
leven van elke dag. En we sloten de dag af met een eucharistieviering in de 
stemmige kapel. Ilse maakte het prettig om daarbij veel te zingen. 
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We mochten weer te gast zijn bij onze spirituele zussen in de Reinaertstraat. 
Uit alles blijkt hoe welkom we daar zijn. We kijken al uit naar ons volgende 
bezoek! 
 

René. 
 

 

Het verhaal van de vier kaarsen 
Adventsverhaal 
 
 

Heel langzaam brandden eens vier kaarsen. 
De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken. 

De eerste kaars zei: "Ik ben de VREDE. 
Ik deed zolang mijn best 

opdat mensen geen ruzie zouden maken, 
dat ze geen wapens zouden gebruiken, 

dat ze niet zouden slaan voor een meningsverschil. 
Maar er blijft oorlog overal, 

en waar mensen in groepen samenkomen  
blijven er twisten ontstaan. 

Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand? 
Niemand, kan mij beletten dat ik uitdoof." 

Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit. 
 

De tweede kaars zei: "Ik ben het VERTROUWEN. 
Meestal kan ik gemist worden. 

Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden. 
Want ik leer mensen om te geloven 

in het leven zelf en in elkaar. 
Ik leer hen dat ze samen iets moois kunnen maken, 

maar ze luisteren niet. 
Hun vertrouwen is zo klein. 

Ze geloven alleen wat simpel is  
en in dromen die wegvliegen als een veertje. 

Mensen vertrouwen niet eens meer hun eigen hart, 
en geloven niet in het waarom van hun bestaan." 

Wanneer ze stopte met praten  
blies ze zichzelf met een laatste zuchtje uit. 
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Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: 
"Ik ben de LIEFDE. 
Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden. 
De mensen negeren me. 
Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen. 
Ik had zo gehoopt 
dat ik mensen kon helpen 
om elkaar warmte te geven, 
en het gevoel dat er altijd Iemand 
ook van hen hield - zelfs al wist men dat niet." 
Ze wachtte niet langer en doofde uit. 
 
Plots kwam er een kind aan 
en zag de drie gedoofde kaarsen. 
Het keek naar de vrede  
waarvan het licht verdwenen was, 
en naar het vertrouwen 
dat het nodig had om groot te worden 
en om moedig te zijn, 
en naar de liefde 
omdat het kind niet alleen wilde zijn. 
"Waarom branden jullie niet langer?" 
riep het kind vol onzekerheid uit. 
De drie kaarsen spraken 
en vertelden hoe slecht het met hen ging. 
Nadat dit alles gezegd was  
begon het kind te wenen. 
 
Toen zei de vierde kaars: 
"Wees niet bang, mijn kind.  
Nu ik nog brand  
kunnen we de andere kaarsen weer aansteken. 
Want ik ben de HOOP!" 
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop 
en stak de andere kaarsen weer aan. 
Het vlammetje van de hoop 
wilde het kind nooit uit het leven laten verdwijnen. 
Laten ook wij allemaal de HOOP, het VERTROUWEN, de VREDE  
en de LIEFDE bewaren en koesteren!!!  
Dan groeit het grote licht 
dat Kerstmis is voor vandaag, voor morgen en altijd! 
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PRIESTERFRATERNITEIT 
 
EUROPESE BIJEENKOMST TE MALTA. 

 
De Europese 
bijeenkomst te Malta ligt 
al een tijdje achter me, 
vandaag 16 september. 
Ik hoop dat binnenkort 
het algemeen verslag 
van de bijeenkomst in 
mijn mailbox steekt. In 
afwachting daarvan had 
ik graag mijn indrukken 
met jullie gedee
 
 
 

De eerste ontmoetingen waren onwennig, heel wat onbekende 
fraterniteitsbroeders. Priesters van overal aangewaaid, waarvan sommigen 
elkaar al kennen, anderen ook nieuw zijn in het geheel. Als 
vertegenwoordigers uit Duitsland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Groot-
Brittannië, Ierland, België en Spanje werden we onthaald in het seminarie van 
Rabat door onze Maltese broeders. Het was een hartelijk gebeuren, waarin 
ontmoeting, gebed, aanbidding en ons thema “kracht in zwakheid” aan bod 
kwamen. Een tweetal dagen werden uittrokken om elk land/regio aan het 
woord te laten en zijn rapport voor te stellen… 
Uit de rapporten en de gesprekken, en opmerkingen kwam naar voor dat wij 
overal met dezelfde problematiek te maken krijgen. Pastoors, die schaarser 
worden en meerdere parochies dienen te bedienen. Elk land, elk bisdom zoekt  
een eigen manier om een oplossing te bieden. Een constante echter is dat 
spiritualiteit, gebed, woestijndag, aanbidding, het antwoord zijn op pastorale 
stress. Ondanks de drukte durven tijd maken en vrij houden om in fraterniteit 
bijeen te komen en er te bidden, er uit te wisselen, maandelijks je terug te 
trekken voor een woestijndag om zo de drukte op een ander niveau te 
brengen. Je laten dragen door God, door Jezus Christus, blijft een teken voor 
velen. Ons opkijken naar broeder Charles, die leefde vanuit het evangelie en 
de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie mag een teken voor onze 
priestercollega’s zijn. 
In ons rapport, had ik de creativiteit die Charles aan de dag legt om in te 
spelen op elke situatie, dit vanuit zijn aanbidden, voorop geplaatst.  
De fraterniteitsbroeders uit de andere landen vonden dit ook van toepassing 
op de westerse crisis van vandaag.  
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Dit was een eerste indruk… 
Een tweede indruk, de problematiek van de migratie: Malta is het eerste land 
van de Europese Unie, waar bootvluchtelingen vanuit Afrika aankomen… Daar 
proberen ze hen goed op te vangen. Dit tot schrik van de Maltezen op hun 
klein eilandje. Daar konden wij laten weten dat deze problematiek niet alleen 
in Malta te voelen is maar ook quasi in alle Europese landen… 
Een derde indruk is Malta zelf met zijn hoge kerkelijkheid… toen wij op bezoek 
gingen bij een plaatselijke pastoor op zaterdagavond, vertelde hij dat hij juist 
drie missen achter de rug had in zijn kerk, en dat zondag nog drie missen in 
het verschiet lagen… een parochie van 2000 inwoners, 6 keer een kerk van 
250 plaatsen vullen… is niet niks… zo is het op heel Malta… tussen 50 en 70 
% van de bevolking praktiseert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een vierde indruk, ons samen bidden en samen tafelen, zo kwamen wij dichter 
bij God en bij elkaar.  
De verschillende talen, goed dat ik er enkele versta en kan vertalen.  
In onze algemene bijeenkomsten werd alles in het Frans en Engels vertaald. 
Maar in de gebeden, aan tafel werden alle talen gebruikt, wat goed is… zo 
hoort iedereen de klankkleur van de andere taal. Zo ervaar je ook de 
universaliteit van Gods Kerk…De toren van Babel is er overwonnen. Zo 
hoorden wij Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Maltees, 
Pools en zelfs Kroatisch (één van onze Oostenrijkse broeders was afkomstig 
van Karinthië waar ook Kroatisch gesproken wordt.) 
Zo dat zijn mijn indrukken die ik van Malta meeneem en met jullie wil delen.  
 
Ondertussen (14 oktober) is het verslag toegekomen, zij die de internationale 
Courrier hebben ontvangen konden het verslag al lezen in het Frans. Tegen 
de volgende Fratbrief komt een volledige vertaling. Misschien is het goed om 
in jullie bijeenkomst van maart of april tijd te voorzien het verslag even door te 
nemen en te bespreken.     

Jan Sevenhant 
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WAAROM WIJ ELKAAR NODIG HEBBEN 
 
Langs een straat met hoge, grijze huizen loop ik om het hoekje. 
In het verste huis steken reclamebladen en andere post in de brievenbus en 
onder de deur, dicht opeen geperst. Maar blijkbaar is het huis leeg en komt 
niemand de post afhalen. 
Het doet me denken aan de situatie waarin we ons bevinden: wij willen een 
boodschap uitdragen, maar niemand vraagt ernaar. 
Een missionaris op verlof vertelt dat als hij een bliekje wil uitwerpen over 
geloof of God, het gesprek stokt, het wordt stil, er komt geen vervolg, geen 
antwoord op. 
Parochiepriesters krijgen vaak mensen over de vloer die over hun 
‘gewetensproblemen’ willen spreken (een manier om binnen te geraken), maar 
het draait bijna altijd uit op materiële nood: ze hebben geld nodig en beloven 
het zo vlug mogelijk terug te brengen; ijdele belofte. 
 
Als priester, als gelovige christen voelen we ons vreemder dan ooit in onze 
omgeving. Aanbiedingen voor reizen vallen als afvallende herfstblaren in onze 
brievenbus, maar nergens wordt gewag gemaakt (behalve voor bedevaarten) 
dat er in het weekend ruimte voorzien is voor mensen die wensen eucharistie 
te vieren in het vakantieland. 
 

Wie consequent wil 
geloven, weet zich van 
heel wat uitgesloten in het 
sociale leven in het midden 
waar hij woont.  
Het doet me meer en meer 
denken aan een uitspraak 
van Dietrich Bonhoeffer: 
‘Het is een grote genade 
van God als we met één of 
meer medechristenen ons 

geloof kunnen delen, want in de meeste gevallen staan we er alleen voor’. 
 

Dit te bedenken doet ons opnieuw uitkomen bij de uitdaging in het leven van 
Broeder Charles, het leven in de woestijn in zijn twee betekenissen. 
Woestijn als dorre, onvruchtbare bodem maar ook woestijn in de 
geloofscommunicatie. 
Een tijd lang had hij geen toelating om eucharistie te vieren op zijn eentje.  
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HENRI de CASTRIES 
 
Fiche: biografie: 
 
° Geboren in Parijs op 29 december 1850: hij is acht jaar ouder dan 
Charles. Afkomstig uit een familie van de oude Franse aristocratie. Een 
zeer talrijk gezin: achttien kinderen: hij is de elfde in de rij. 
1870 Saint Cyr: militaire school: hij kan daar starten maar de oorlog 
van 1870 brengt mee dat de start wat wordt uitgesteld, want hij zal 
eerst als vrijwilliger aan de oorlog tussen Duitsland en Frankrijk 
deelnemen. Zo arriveert hij in de school van Saint Cyr pas op 17 
september 1871 en behaalde reeds door deze vrijwillige dienst  de 
graad van onderluitenant. Een jaar later  op 18 oktober 1872 verlaat hij 
Saint Cyr als 263 e op 350. 
Wanneer hij zijn eenheid in Chambéry vervoegt zal het  rapport over 
hem noteren:  
“…in Saint Cyr heeft hij veel straffen gekregen wat duidt op een grote 
nalatigheid in zijn manier van dienst doen en op een karakter dat 
weinig geschikt is voor militaire tucht” (vergelijk met de rapporten over 
Foucauld.) 
Maar eenmaal in zijn eenheid wordt zijn gedrag beter, zelfs 
voorbeeldig. 
Een rapport van 1873: 
“Jonge en mooie officier, goed opgevoed, bekwaam, leergierig,… hij 
kent de reglementen en de oefeningen, geeft zijn bevelen op een 
goede toon en met grote kalmte, zijn kledij is verzorgd, zijn gedrag 
uitstekend  en zijn principes zijn vast. 
Maar het uitgaan en het amusement blijven hem aantrekken zodat ze 
zelfs schadelijk worden voor zijn gezondheid (cf. Foucauld). 
Om een einde te stellen aan dit ongepast gedrag zal zijn eigen moeder 
tussenkomen en vragen hem te verplaatsen naar Noord Afrika: dat 
gebeurt op 7 november 1874: als luitenant komt hij in Blida (eerste 
regiment schutters.) 
 
Op dat tijdstip is Algerije in twee delen verdeeld: het Noorden is  onder 
burgerlijke administratie en de binnenlandse delen onder militair bevel 
(Affaires indigènes). 
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Henri heeft de wens geuit te mogen dienen in dat binnenlands gedeelte 
van Algerije: zo wordt hij in het zuiden van Oran benoemd van 1875 tot 
1880. 
Daar krijgt hij goede rapporten van zijn oversten. (“een excellent officier 
onder alle opzichten”). 
Hij heeft nauwe contacten met de bevolking en studeert de Arabische 
taal. Meer dan anderen is hij geïnteresseerd in die cultuur, die hij begint 
te ontdekken: hij begint aan een verzameling van een rijke 
documentatie. 
 
Cartograaf 
 
Hij zal via bezoek van Marokkanen gegevens verzamelen om zo zeer 
goede kaarten te maken over de streken die deze mannen hadden 
doorkruist: met geduld en wijsheid zal hij dus een documentatie bijeen 
brengen welke in 1880 gepubliceerd wordt in het Bulletin de la Société 
de Géographie de Paris. 
Hij zal ook als eerste de beginnende opstand van Bou–Amana melden. 
Dan volgt een verlofperiode van zes maanden in Frankrijk. 
Op 8 december huwt hij met de gravin van Dampierre, Isabelle,de  
jongste dochter van generaal La Moricière. De huwelijksreis gaat naar 
Algerije, waar het koppel op een primitieve wijze (in tent slapen) en te 
paard de sites doorkruist. 
Hij wordt kapitein op 4 juli 1881 en verbonden aan wat later zal 
genoemd worden de aardrijkskundige dienst van het leger: hij krijgt er 
de opdracht als cartograaf (het Zuiden van Oran en Marocco). 
Wanneer Isabelle huwt met Henri is zij reeds weduwe van graaf de 
Dampierre; zij had met hem een zoontje, Jacques de Dampierre die zal 
geadopteerd worden door de Castries in 1902. 
Door het huwelijk met Isabelle werd Henri landeigenaar in het 
departement Maine-et-Loire. 
In 1887 nieuwe opdracht als cartograaf: een kaart van Marokko maken 
(wegens de voortdurende grensgeschillen met Algerije)  
Deze kaart moest hij dan bezorgen aan Sultan Moulay-Hassan. Dit 
wordt zijn eerste reis in Marokko. Bij zijn terugkeer uit Marokko neemt 
hij ontslag in het leger (15 augustus 1887).  
Na tien jaar komt hij  terug in het leger als Luitenant Kolonel in Poitiers 
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Spiritualiteit 
(infanterie)1897 
Het is in die periode van ontslag (tien jaar) dat hij Foucauld zal 
ontmoeten in de Société de Géographie. 
 
Op zijn 64e zal hij gemobiliseerd worden in de eerste Wereldoorlog. 
Bijna altijd staat hij in de eerste linie, in de loopgraven (Aisne, Somme, 
Oise…). 
Er is slechts lof voor zijn inzet. Toch weegt de leeftijd zwaar op hem en 
wegens vermoeidheid moet hij vervangen worden. 1917 
 
GESCHIEDSCHRIJVER VAN MAROKKO 
 
Tien jaar lang van 1917 tot 1927 zal hij elk jaar een studiereis 
ondernemen naar Marokko. Door de ziekte van zijn vrouw en later door 
haar dood zal hij een grote edelmoedigheid aankweken en een reële 
nederigheid. 
Hij sterft op 10 mei 1927 in Parijs, Rue de Bac 101. 
Louis Massignon zal bij zijn dood een artikel schrijven over zijn inbreng 
in de relatie tussen de Arabische en de westerse wereld. 
“Hij zag in de Arabieren geen ‘minderen’, zonder verantwoordelijkheids- 
gevoel, maar adoptie-verwanten, zeer nabij, die men moest omhoog 
tillen zonder illusies te koesteren over hun fouten noch over onze 
hoedanigheden”. 
 
HENRI DE CASTRIES EN CHARLES DE FOUCAULD 
 
Aardrijkskundigen: 
ze hadden veel gemeen. Het zijn gepassioneerden, actiemensen, 
ondernemend en zelfs onstuimig ”verbeten werkers”. Beiden hebben 
gedurende vele jaren hun werk tot een goed einde gebracht: voor de 
ene was het de geschiedenis van Marocco voor de andere  de 
Touareg-taal. Het zijn intellectuelen, erudiete mensen, met een 
kritische en onafhankelijke geest. Beiden zijn aardrijkskundigen en  
cartografen met een speciale manier om de landschappen te 
beschrijven en te schetsen. 
 

Beiden streven er naar om de volkeren van Algerije te doen kennen en 
het gebruik van hun taal te bevorderen door de Europeanen. 
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Maar beiden hebben  niet alleen oog voor het verleden, maar zijn ook 
geïnteresseerd in de actuele debatten. De Castries publiceert in 1902 
een essay van dertig bladzijden over ”Kwesties in verband met  de 
Sahara en de Trans-sahara” 
 

Koloniale utopie: 
Rond die kwestie verschilden beide mannen wel van opvatting. Beiden 
willen vooruitzien, maar Foucauld is meer pragmatisch, hij wijzigt vlug 
zijn plannen, terwijl de Castries meer principieel blijft. In zijn werkkamer 
had hij steeds citaten voor ogen in het Grieks, Latijn, Fins en Arabisch. 
Castries was overtuigd republikein terwijl de familie Moitessier die 
Charles en zijn zuster onthaalden na de dood van grootvader de Morlet  
miltante Orleanisten waren. Charles zelf was overtuigd republikeins: hij 
onderschreef ten volle de principes: vrijheid, gelijkheid en 
broederlijkheid. 
Beiden, Charles en Henri zien in de kolonisatie slechts een instrument 
om te moderniseren, om orde, organisatie, vrede, rechtvaardigheid, 
kennis te verspreiden en om de slavernij af te schaffen, om de 
bewegingsvrijheid te bevorderen alsook de godsdienstvrijheid. 
Zij delen samen de illusie dat de Franse expansie vredevol en 
broederlijk zou blijven. 
Beiden vertonen een openheid tegenover de moderniteit eerder dan 
tegenover de ‘beschaving’. Zij hebben beiden weet van het bestaan 
van Arabische en Berberbeschavingen die uiterst fijnzinnig (raffiné) 
zijn. 
Tegenover de bevolkingen van de Magreb is hun houding er nooit een 
van misprijzen en laatdunkendheid: dat is een politiek van 
voorkomendheid (politique des égards), die niet zonder slag of stoot 
kon gerealiseerd worden. 
 

Fotografie: 
Men heeft aan Henri vaak om foto’s van Foucauld gevraagd. Daardoor 
heeft de Castries bijgedragen om de bekendmaking van Foucauld te 
bevorderen. 
 
Een kring van vrienden 
De Castries zal met een aantal vrienden van Fouauld in contact blijven 
en nieuws uitwisselen: commandant Lacroix, Luis Massignon… 
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BRIEVEN VAN FOUCAULD AAN DE CASTRIES 
 
De adoptie-zoon van de Castries, Jacques de Dampierre heeft reeds in 
1938 bij Grasset 48 brieven gepubliceerd van Foucauld aan zijn vader, 
mooi gerangschikt in chronologische volgorde. 
We kunnen drie periodes van ongeveer vijf jaar onderscheiden in hun 
relatie: 
1885-1889: in verband met een exploratie van Zuid Algerije. 
1901-1905: in verband met zijn vestiging in Beni Abbes en zijn 
aankomst in de Hoggar. 
1909-1916: in verband met de nieuwe associatie die Charles wenst op 
te richten. 
 

Met Henri de Castries had Foucauld een netwerk van steunpunten om 
zich in Algerije te vestigen. Hij (F.) vraagt raad aan een 
aardrijkskundige die eenzelfde gehechtheid aan Marokko bezit. 
 

In een eerste brief uit 1901 legt F. uit waarin zijn nieuwe stichting zou 
bestaan: ”bij de grens van Marokko, niet een Trappistenklooster, geen 
grote en rijke abdij, geen landbouwontginning, maar een soort van 
nederige kluizenarij… geen verkondiging, maar met grote gastvrijheid 
aan elkeen die komt, goed of slecht, vriend of vijand, moslim of 
christen…Het is evangelisatie, niet met woorden, maar door de 
aanwezigheid van het H. Sacrament, het opdragen van het misoffer, 
gebed, boetedoening, beoefening van evangelische deugden, de 
naastenliefde, broederlijk en universeel, z’n laatst stuk brood delend 
met de armen…” 
We zien in die eerste brief een  F. die direct is, beslist, energiek, zonder 
omwegen… 
Onmiddellijk volgt een antwoord van Castries, even direct. In dit 
antwoord zal Castries melding hebben gemaakt van zijn christelijk 
geloof dat veel verschuldigd is aan de Islam. 
Henri heeft beloofd hem zijn boek op te sturen: “Islam; Impressions et 
études; (Islam, indrukken en studies). En Charles antwoordt dat dit 
boek geen ‘profane lectuur’ is maar hem in staat stelt om goed te doen 
aan de moslims. 
Castries heeft perfect de bedoeling van de stichting van een zaouïa 
begrepen. 
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De verlaten oases zijn voor F. zeer interessant (voor zijn project) maar 
onmiddellijk spreekt hij reeds over Franse garnizoenen: hij zou toch 
verkiezen om de zielzorg van zieke en stervende militairen op zich te 
nemen eerder dan zijn project van een Zaouia te realiseren. Zijn 
theologie is niet vernieuwend op dat vlak: “door mijn fout mogen geen 
mensen van het eeuwig leven beroofd worden”. 
In een derde brief hoopt F. op een zeer uitgebreid bezoek van Castries, 
eenmaal zijn Zaouja er zal zijn, om “samen God te aanbidden van 
ganser harte, in Geest en waarheid in deze streken waar men ook 
aanbidt, maar dan buiten de waarheid en in condities die de volmaakte 
eenwording met God onmogelijk maken.” 
Op dat vlak zijn de zekerheden van F. groter dan die van Henri. 
Hij maakt nog eens de vergelijking tussen Jezus en Mohamed: 
Jezus was arm, kuis, bood geen weerstand aan het kwaad, maar 
onderging alles, Hij was vreedzaam, vergevend en zegenend. 
Daarentegen was Mohamed belust op rijkdom, versmaadde geen 
zinnelijke genoegens en voerde oorlog. 
Het contact met de Islam heeft beide mannen diep getroffen; voor 
Henri was het een door elkaar schudden van zijn zekerheden als 
christen (ébranler) maar voor F. was het christelijk geloof gewoon dood 
gedurende een aantal jaren. Bij zijn bekeringsproces hield de Islam 
hem als een spiegel voor. 
 
De keuze van Beni Abbes: 
 
Op 11 september vraagt F. de steun van Henri om de nodige 
toelatingen te bekomen van de burgerlijke en militaire overheid om zich 
te vestigen in Algerije. 
Aanvankelijk dacht F. aan de plaats Igli maar het is onder invloed van 
Henri dat de keuze valt op Beni Abbes. 
 
De wetten van de Franse republiek. 
 

Op 15 januari 1902 zal F. met Henri het hebben over het voortbestaan 
van de slavernij in Algerije, voor F., was dit een droevige ontdekking. 
Hij vraagt met aandrang de tussenkomst van Henri, die politiek actief is 
in Frankrijk om deze slavernij af te schaffen. Henri deelt zijn opinie over 
deze kwestie. 
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Op 20 maart 1903 schrijft F. 
“De afstand is niets wanneer wij spreken over God; we zijn zo dicht bij 
Hem. Wanneer gij aan de voet van een tabernakel zijt en wanneer 
ikzelf aan de voet van dat kleine tabernakel van Beni Abbes ben, zijn 
we dan niet even dicht bij Jezus? Zijn we dan niet eeuwig 
ondergedompeld en verzonken in God?” 
Hij klaagt echter het gedrag aan van sommige militairen van de ’Bon d’ 
Afrique’: 
“zij begaan openlijk alle ondeugden en worden zo de meest misprezen 
mensen en maken dat Fransen en Frankrijk geminacht worden”…. Ze 
zouden niet gezien mogen worden door de inlandse bevolking. Deze 
militairen werden “les joyeux” genoemd: omwille van wangedrag 
werden zij gezonden naar tuchtafdelingen van het leger. 
 
Het zuiden 
 

Door tussenkomst van Laperrine zal F. de grote tocht naar het zuiden 
ondernemen, zonder zijn correspondenten daarvan op de hoogte te 
brengen: velen denken dan ook dat Charles gestorven is. 
Omdat Laperrine niet gezorgd had voor de nodige vergunningen zal F. 
aan Castries in discretie het volgende meedelen: 
“Deze drie grote delen, dat is de helft van de Touaregs, zijn 
onderworpen maar we moeten hen nog “temmen (apprivoiser), we 
moeten zorgen dat hun achterdocht verdwijnt, we moeten hun 
vooroordelen tegen ons wegnemen…, ons door hen laten kennen, 
waarderen, liefhebben, hen aantonen dat we van hen houden een 
fraterniteit (= broederlijkheid) tussen hen en ons uitbouwen. Ik vroeg 
aan Laperrine (een oude kennis; we waren samen onderluitenant) de 
toelating om  te werken aan deze opgave van verbroedering 
(fraternisation). Hij stond het toe en zie,  sedert vier maanden ben ik 
daar…. Praten, medicamenten uitdelen, aalmoezen geven, gastvrijheid  

 
in ons kamp, zich als broeders tonen, herhalen dat wij allen broeders 
zijn in God en dat we hopen ooit samen in dezelfde hemel te komen, 
bidden voor de Touareg met geheel mijn hart, dat is nu mijn leven…Het 
is slechts aan u, mijn uitzonderlijke vriend, dat ik deze details meedeel: 
ga er niet over praten, ze komen vanuit mijn hart naar jouw hart… 
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Dit is niet een werk van evangelisatie, daarvoor ben ik niet waardig 
genoeg en niet geschikt en het uur is nog niet gekomen; het is 
voorbereidend werk voor evangelisatie, het winnen van het vertrouwen, 
van de vriendschap, het tam maken (apprivoisement), het 
verbroederen bij de Hogar en de Taitok. 
 

Deze term “tam maken” komt van Laperrine: men heeft daar tegen 
opgeworpen dat men alleen dieren temt. F. zal die term dan ook 
uitleggen en vervangen door verbroedering (fraterisation) 
 
PROJECT VAN CONFRERIE 
 

In een brief aan Henri kondigt F. een reis naar Frankrijk aan wellicht 
vergezeld van een jonge Touareg. Op 20 juni 1913 komt hij aan in 
Parijs met Ouksem. Hij wil Henri ontmoeten om over zijn project te 
praten: een confrérie van leken en priesters die als christen gaan leven 
in een moslimland en enkel door hun voorbeeld het terrein voor de 
evangelisatie zouden klaar maken. Hij zoekt goede christenen, maar 
Henri komt niet op de lijst van 49 geassocieerden voor. De 
aanwezigheid van deze Ouksem laat niet toe dat F. al zijn bezoeken 
die hij plande kan afwerken. Daarom vat hij het plan op om opnieuw 
naar Frankrijk te komen in 1915 voor verschillende maanden en dan 
alleen, zonder Touareg: het motief voor deze nieuwe reis is zijn 
confrérie. 
 

De grote oorlog 
 

Op 3 augustus 1915 schrijft hij aan Henri dat het hem zeer verheugt te 
weten dat Henri in de voorste linies staat als 65 –jarige: “wat een 
vreugde moet het voor u zijn om terug  dat uniform van uw jeugdjaren 
te dragen om Frankrijk te verdedigen in dat zo belangrijke uur van de 
geschiedenis..Ergens schrijft F; “Dieu veut une longue guerre: God wil 
dat de oorlog lang zou duren.  
 

 
Johan Goemaere 
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Priesterfraterniteit 
 
 
Ook nadien verlangde hij nog medebroeders te vinden om samen te bidden in 
Jezus’ tegenwoordigheid. 
Staan we vandaag niet voor dezelfde opgave? 
Kennen we nog mensen met wie we kunnen bidden of een geloofsgesprek 
kunnen houden, behalve binnen het kader van de fraterniteit? 
Dit wijst er ons op hoezeer we mekaar nodig hebben, zoals een enkele 
houtblok in de open haard dreigt uit te doven. Zo ook wij als we in ons geloof 
beproefd worden. 
Meerdere houtblokken houden er de vlam in voor elkaar. Dit mag niet onze 
ogen sluiten voor de buitenwereld, maar wat hebben wij de buitenwereld te 
bieden, als onze binnenwereld mank loopt? 

 
Roland 

 
JAARLIJKSE WOESTIJNDAG 
 
Sinds vele jaren hebben we een jaarlijkse afspraak de eerste maandag van 
augustus in het klooster van de paters Josefieten in de Pachterstraat, 52, te 
Geraardsbergen (gelegen onder de fameuze Muur). 
We komen samen om 10u.  

Als accomodatie 
beschikken we over 
een prachtige tuin, 
ook het park van 
Geraardsbergen dat 
onder de 
Pachterstaat ligt; 
evenals een ruime 
veranda en een 
binnenhuiskapel. 
Op het middaguur 
bidden wij het 

middaggebed in de kapel van de Oudenberg op het hoogste punt gelegen 
boven de Muur.  
Aansluitend nemen we het middagmaal in restaurant ‘het Hemelrijk’ en vinden 
daarna mekaar terug tegen 17u om met het Vespergebed en gebed van 
overgave af te sluiten. 
Wie deze plaats nog niet kent, is alvast uitgenodigd deze met ons te delen in 
de geest van broeder Charles. 

Roland 
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Priesterfraterniteit 
 
 
HERABONNERING FRATBRIEF & 
LIDMAATSCHAP PRIESTERFRATERNITEIT 
 
Beste confrater, broeder in de Heer, 
 
Een trouwe dienaar doet zoals de Meester, en verlaat zich op de goede zorg 
van de penningmeester, die alle balansen in evenwicht probeert te houden. Na 
een goede, maar toch moeizame overdracht van de taken van Jos ,Gery en 
Amand, zijn Jan en ik (Luc) erin geslaagd de nodige formaliteiten te vervullen 
en nu ook over te gaan op een vlotte herabonnering van de fratbrief (Vlaamse) 
en de internationale courrier + werkingsbijdrage als actief lid in de 
priesterfraterniteit waartoe je behoort. 
 
Op de nationale vergadering te Merendree, werd beslist de prijs voor de 
bijdrage onveranderd te houden, gezien de crisis overal mensen doet 
besparen: 
 
Evenwel ter verduidelijking nog even de verschillende tarieven vermelden: 
 

1. Actief lid in de priesterfratgroep (maandelijkse bijeenkomst) + fratbrief 
+ internationale courrier (2 x per jaar)  = 33 euro 
 

2. Lezer van de fratbrief    = 15 euro 
 

3. Lezer van de internationale courrier  = 10 euro  
 

4. Lezer van de twee brieven   = 25 euro 
(fratbrief + internationale courrier) 

 
Je ziet het meteen dat de voordeligste manier is om alles in één te vereffenen 
(formule 1) 
 
Mag ik jullie vragen om met bijgevoegde overschrijvingsformulier  
(europees formulier) per kerend voor eind december de betaling te 
doen  met als mededeling de nummer van de formule (1, 2, 3, 4) . 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Luc Frenay,  
penningmeester Jezus Caritas priesterfraterniteiten Vlaanderen 
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Priesterfraterniteit 
 
KERSTRECOLLECTIE 
 
Beste confrater, 
je bent van harte uitgenodigd op de recollectie die aanvangt op zondag 27 
december om 16 uur en op maandag 28 december om 16 uur eindigt. 
Liefst maak je de volledige recollectie mee. 

De twee inleidingen worden verzorgd door 
zuster Kristina Vanwonterghem van Male.  
Thema: De spiritualiteit van Augustinus 
Je mag gerust priesters niet-leden van de 
fraterniteit uitnodigen. 
 
Plaats : Abdij Roosenberg, Oudeheirweg-Heide 
3, 9250 Waasmunster (E17 Gent-Antwerpen, 
afrit 13 richting Waasmunster, eerste ‘straat’ 
rechtsaf, wat verderop aan de linkerkant) 
telefoon: 03 772.33.92. 
 
 
 

Meebrengen: eventueel lakens, brevier, muziekinstrument. 
 
Om in te schrijven, onderstaande strook opsturen, faxen of mailen je ook kan 
telefoneren (pas na 27 november daar Jan en Luc op Nazarethmaand zijn) 
naar: 
 
Jan Sevenhant, 
Kerkstraat 20, 8570 Anzegem. 
Tel. 056/68 81 33  Fax. 056/77 21 06 
jan.sevenhant@online.be 
 
 (Onverwachts afzeggen op zelfde tel./fax of naar de zusters van 
Waasmunster op bovenstaand telefoon). Met dank en tot dan. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ondergetekende,  
Schrijft in voor de Kerstrecollectie in Waasmunster. 
Stip aan indien nodig :  

- ik blijf niet overnachten 
- ik blijf in geval van plaatstekort niet overnachten 
- ik kan indien nodig nog... personen meenemen naar huis. 
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KLEINE ZUSTERS 
 
ZR RIA MAAS TERUG IN NIGER 
 
(Kerk & Leven 22/07/2009 – locale editie Turnhout) 
 
Na haar aankomst in Niger stuurde Zuster Ria volgend bericht via e-mail: 
 
 
Vreugde en vrede! 
 
 
De vlucht is héél goed verlopen, Godzijdank!  In Algiers 5 uur mogen wachten 
in een geklimatiseerde vlieghaven.  Leuke mensen ontmoet uit alle hoeken 
van de wereld.  Prachtig al die ontmoetingen.... 
 
Het nieuwe boek van Mgr Claude Rault, de nomadenbisschop die in de 
Sahara van Algerije zijn roeping beleeft, heeft me tijdens de vlucht boeiend 
beziggehouden.  De titel 'Woestijn, mijn kathedraal...'. 
Aangekomen 's nachts 27 juni om 2 uur, er is één uur tijdsverschil met jullie.   
 
De hemel is me echt genadig geweest, mits gisteren de éérste regenbui is 
gevallen die de 50' heeft doen zakken naar 40'.  Dus de overgang was érg 
goed, en viel mee. 
 
Morgen zal ik al verder rijden en onderweg in Madaoua bij de familie van 
Ghousmane, waar ook de familie van Anquetil de vakantie doorbrengt 
logeren... Een groot godsgeschenk want dat zijn toch mijn grote broers van de 
Islam, broeders waar je zoveel mee kunt delen. 
 
Ik voel me in prima conditie om de fratemiteit in N'Guigmi te versterken en 
samen verder te leven tussen de Toubous en onze kleine zusters. 
 
 
Inscha' Allah 
Blijvend biddend verbonden in Jezus, onze tochtgenoot, 
 
Kleine zuster Ria Xtina van Jezus 
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FOUCAULDFAMILIE 
 
DE ZIN VAN DE AANBIDDING 
 
Soms spreken wij iemand aan om bij onze fraterniteit te komen.  
Informatief krijgen wij de vraag: waarin bestaat zo’n bijeenkomst?  
Als men hoort dat er ook stille tijd voor aanbidding op het programma staat, 
krijgen wij wel eens te horen: “Aan mij niet besteed!”. 
Vanwaar dit onbegrip voor iets wat in de fraterniteit een vaste waarde is. 
 
In zijn boek ‘Hoelang nog?’ schreef wijlen Frans Cromphout een commentaar 
bij hoofdstuk 4 uit de Apocalyps (Openbaring van Johannes) als volgt: 
“De mens die aanbidt, grijpt boven het bestaande uit, boven alles wat hij kent 
en doet.  
Van zijn kennis en werk zegt hij bij zichzelf: “Dat is het nog niet, wat ik zoek. 
Niets van dat alles kan mijn zoeken stilleggen, mijn uiteindelijk 
wezensverlangen bevredigen”. 
Aanbidding betekent schorsing, opschorting van alle menselijk doen, om 
ruimte te scheppen voor het verlangen dat al mijn doen op gang brengt…. 
De Faust van Goethe ziet uit naar dat unieke moment waarop hij kan zeggen: 
“Verweile doch, du bist so schön”.  
Dat zou het moment van aanbidding zijn: alles valt stil, omdat alles gedaan is.  
Dat moment is in alle menselijke activiteit en ervaring aanwezig,  maar soms 
moet het nadrukkelijk naar voren worden gehaald door de daad van 
aanbidding. De mens zegt ja, moet ja zeggen tegen zoveel dingen, daden en 
mensen.  
Maar het moet altijd een ja met voorbehoud zijn.  
Aanbidding zoekt in dat alles, naar het ene, de Ene, die een ja zonder 
voorbehoud verdient… 
Aanbidding relativeert alles wat niet het laatste is. 
 
In de voltooiing gaan staan, het laatste standpunt innemen, zien wat geschiedt 
‘na dezen’, kan dat?  
Dat kan geen mens. Aanbidding is zich wagen aan het onmogelijke.  
Maar juist daarom moet ik het proberen, want als ik het onzeglijke en 
ondoenlijke toch aandurf, zeg ik meteen dat ik méér ben, voor méér bestemd 
ben dan voor alles wat gezegd en gedaan kan worden. In de aanbidding 
spreek ik, in één onverdeelde handeling, God uit én mijn eigen diepte. 
Van daaruit wordt het begrijpelijk dat de gebaren en de taal van de aanbidding 
vaak iets gewrongens, uitzinnig hebben: de greep naar het onbereikbare 
belichaamt zich in stamelen, zwijgen ook, het met de handen boven zich uit 
grijpen en dan neervallen. 
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Foucauldfamilie 
 

Juist het tekortschieten, stilvallen van de handeling zijn de uitdrukkingsvormen 
van de aanbidding.”(blz.42-44) 
 
Proberen wij dit met eigen woorden te formuleren tegenover buitenstaanders, 
maar ons eigen geloof in de waarde van de aanbidding is meest overtuigend. 
 

Roland 
 
1-DECEMBERVIERINGEN 
Herdenking sterfdag Charles de Foucauld  
 
Traditiegetrouw zijn er opnieuw tal van 1-decembervieringen in het Vlaamse 
land. Hieronder een aantal mogelijkheden: 
 
Avelgem  
Dinsdag 1 december om 19 u. in Marialove te Heestert.  
Er is eerst een broodmaaltijd, dan komt Pater Romain Clement getuigen over 
zijn missiewerk, daarna is er een eucharistieviering.  
 
Info bij Frans Van Renterghem, tel.: 056/64 40 29.  
 
Wevelgem 
Maandag 30 november, 16 u tot 18.30 uur. 
WZC Sint-Camillus, Kloosterstraat 19 Wevelgem. 
Roland Declercq, Marc Demeulemeester, Thérèse Ollivier. 
 
Brugge   
Op dinsdag 1 december van 10 u tot 16 u  
Gelegenheid tot aanbidding in de huiskapel van de Kleine Zusters van 
Nazaret, Kleine Hoedenmakersstraat 7, 8000 Brugge 
 
Vanaf 18 uur bent u welkom bij: 
Johan Goemaere, Fraterniteit 
Baron Ruzettelaan 433A, 8310 Assebroek 
18.30 u.: Eucharistieviering gevolgd door aanbidding in het kapelletje in de 
hoeve. 
19.30 u.:  Avondmaal met eigen picknick. Drank te verkrijgen. 
20.30 u.: DVD met nieuw fotomateriaal over de kindertijd en jonge jaren van 
Broeder Charles 
 
Laat weten of je er bij kunt zijn … Anne-Marie Waerlop, 051/ 72 33 07 
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Vosselaar 
Nog niets ontvangen… 
Meer info bij May en Swa, 014-61.4372. 
 
Gent 
Wie wil kennismaken met Charles de Foucauld door mensen te ontmoeten die 
leven volgens zijn spiritualiteit is van harte welkom op zaterdagnamiddag 28 
nov. in de parochie Sint-Pieters-Buiten in de St.-Pietersaalststraat in Gent.  
 
Om 16.00 u. is er gelegenheid tot aanbidding, aan het zij-altaar in de kerk.  
Om 17.00 u. drinken we koffie in de parochiezaal, zelfde straat, nr. 74.  
Om 18.00 u. volgen we met de parochianen de zaterdagavondmis.  
 
Die staat onder het thema "Zal je Hem herkennen?" en daarin verbinden we 
het begin van de advent met de missionaire aanpak van broeder Charles.  
 
Tot slot broodmaaltijd met kans tot ontmoeting, weerom in de parochiezaal.  
Kerk en zaal liggen op wandelafstand van het station.  
Op onze website http://vl.charlesdefoucauld.org vind je een wegbeschrijving, 
je kan ze ook krijgen van rene.haentjens@skynet.be, 09-230.88.48.  
 
Iedereen welkom, de kleine zusters zorgen voor een broodmaaltijd. 
 
Op 1 december zelf zal er in de fraterniteiten van de kleine zusters 
gelegenheid zijn tot aanbidding.  
Neem contact op met zr. Ria, op 09-227.0669 of via  
ria1van2luchene@hotmail.com, voor praktische info. 
Misschien tot 1 december 
 
Hasselt 
Dinsdagavond 1 december in het Pastoraal Informatiecentrum (het P.I.C.),  
Tulpinstraat 75 te Hasselt.  
Info bij Omer en Odette Boyen-Ilsen, tel.: 011/22 80 91.  
19.30 u.:  welkom 
19.45 u.:  conferentie 
20.15 u.:  geleide aanbidding 
21.15 u.:  gezellig samenzijn 
 
Antwerpen 
Nog niets ontvangen… 
Info: Dambruggestraat 274 2060 Antwerpen  tel. 03/233.88.29 

http://vl.charlesdefoucauld.org/
mailto:rene.haentjens@skynet.be
mailto:ria1van2luchene@hotmail.com
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Béni-Abbès: Charles, een broeder voor allen  (afl. 18) 
 
28 oktober 1901 komt Charles aan in Béni-Abbès. Met de hulp van de 
militairen wordt een stenen huis met kapel gebouwd voor Foucauld.  

Er zijn ook enkele 
kamers voorzien 
voor gasten. 
 
Charles heeft een 
draagbaar altaar 
meegebracht dat hij 
makkelijk kan 
installeren.  

Er is een kruisje boven het tabernakel (het kastje waarin de Heilig 
Brood van Jezus bewaard wordt).  
 
Een van de officieren kan wat 
schilderen. Foucauld vraagt 
hem op katoenen doeken acht 
heiligen te schilderen om op te 
hangen aan de muren.  
Maar Charles zal zelf het grote 
Heilig Hartbeeld schilderen, 
boven het altaar.       Het is het 
beeld van de liefde van Jezus 
voor alle mensen.  

 

 

Met uitgestrekte armen wijst Jezus 
naar alle mensen, de armsten en 
kleinsten het eerst.  
Het hart met het kruis op dit 
Jezusbeeld worden ook het teken 
dat Foucauld van nu af aan draagt 
op zijn pij (zijn kleed).  Foucauld 
weet héél goed dat hij Jezus wil 
navolgen in zijn liefde voor alle 
mensen. Hij wordt een ‘universele  
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s voor leven 
n bidden. 

 
Welk teken zou jij kiezen om uit te drukken hoe je wil leven? 
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broeder’, d.w.z. een broeder 
voor alle mensen. En hij 
hoopt dat zich hier ook 
anderen zullen aanbieden om 
met hem die roeping te 
beleven. Het is nog altijd zijn 
echt verlangen om een 
nieuwe kloosterorde te 
stichten die dichtbij de 
mensen leeft, maar in een 
innige liefdesverhouding met 
Jezus, zijn welbeminde 
broeder.  
 
 

Kapitein Regnault wil Charles een soldaat ter beschikking stellen. Hij 
zou zijn was kunnen doen, het huishouden verzorgen, eten bereiden, 
enz... Maar Foucauld aanvaardt dit 
niet. Al deze nederige werkjes wil 
hij zelf doen. Hij wil Jezus 
navolgen: doen wat Hij deed in het 
huis van Nazaret, bij Jozef en 
Maria. Dertig jaar leefde Hij daar 
verborgen. Dat verborgen leven van 
Jezus wil Charles hier navolgen in 
Béni-Abbès, dicht bij de 
Marokkaanse grens. Dat grote 
Marokkaanse volk, dat helemaal 
verstoten is van de liefde van 
Jezus. Daar wil Charle
e

 
Guido Debonnet 
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IEF EN LEED 

 
30 september werd begraven in de Sint-

eertruikerk te Leuven.    

p http://vl.charlesdefoucauld.org 

eculiere fraterniteiten 

ag Charles (programma zie p. 26, 27) 

m 
  

Dinsdag 1 december te Hasselt.  

aasmaandag 5 april 2010: dag van de spirituele familie in Malem (Gent); 

3-15 mei 2010: mini-retraite, met kl.zr. Marleen Van Parys, in Loppem; 

8-23 juli 2010: vakantieretraite in Westmalle. 

riesterfraterniteiten  

ber 2009 met 
uster Kristina Vanwonterghem, abdij Male over Augustinus. 

ijfjaarlijkse ontmoetingsdag te Malem (Gent), op paasmaandag 5 april 2010. 

reumont, geleid door 
ierre Trouillez, priester uit Hasselt, seminarieprofessor. 

aters Josefieten in de Pachterstraat 52 
te Geraardsbergen van 10u. tot 17u. 

 
 
L
 
Wij gedenken in onze gebeden, priester Harrie Lemmens, die op 23
september overleed en op 
G
 

 
DATA OM NIET TE VERGETEN 
ook o
 
 

S
 
1-decembervieringen: herdenking sterfd

- Zaterdag 28 november te Gent 
- Maandag 30 november te Wevelge
- Dinsdag 1 december te Heestert.
- Dinsdag 1 december te brugge  
- 
 

Geen fratdag begin 2010 in West-Vlaanderen  
 
P
 
1
 
1
 
 
P
  
Kerstreco te Waasmunster, zondag - maandag 27 - 28 decem
z
 
V
 
Retraite van zondag 4 juli tot zaterdag 10 juli 2010 in Wav
P
 
Woestijndag 2 augustus 2010 bij de p
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