SECULIERE FRATERNITEIT

Ten Geleide:
Het wordt een speciaal jaar, 2010.
Er staat heel wat te gebeuren voor de Fraterniteiten in Vlaanderen.
De Seculiere Fraterniteiten bij ons bestaan 50 jaar. GOUD!
In dit nummer vindt u meer informatie waaronder inschrijvingsformulieren.
Lees deze brief dus maar van A tot Z!
Vooreerst doen we een warme oproep aan mensen die nog herinneringen,
beeldmateriaal, geschreven bronnen of…, hebben uit deze periode.
2010 is ook het jaar waarin de leden van de verschillende familietakken elkaar
kunnen ontmoeten op de 5-jaarlijkse Familiedag. Elkaar weerzien is belangrijk,
boeiend en deugddoend. We proberen er een stukje vorming, gebed en
ontspanning aan te koppelen.
En tenslotte: in 2010 knopen we opnieuw aan met de traditie van de
vakantieretraite. De mooie mix van vorming gebed en ontspanning die reeds
zovelen boeide en samenbracht. Elk zegge het voort….
Ter Dennen in Westmalle wordt opnieuw de place to be!
Niet dat Johan Goemare met vakantie is… maar voor dit nummer dachten we
er goed aan te doen om de middenkatern te wijden aan het inhoudelijke
thema: “De stola en de schort” zoals we dit mochten beleven op de Europese
Ontmoetingsdagen te Vaumarcus, Zwitserland.
Gewoontegetrouw vindt u natuurlijk ook de Bijbelsprokkels over 4 sterke
vrouwen. Schitterende verhalen. Guido Debonnet verrast ons opnieuw met de
strip over Charles de Foucauld. Verder is er nieuws van de kleine zusters en
van de Priesterfraterniteiten.
We wensen u veel leesgenot en een deugddoend voorjaar!
Christof
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BIJBELSPROKKELS
Vier vreemdelingen
Hier komen vier verhalen over vier vrouwen. Een raadseltje: wat hebben zij
met elkaar te maken?
1.Tamar was een Aramese. Ze zat langs de kant van de weg te wachten, een
beetje onwennig in haar vermomming van publieke vrouw. Straks zou Juda
komen. Juda was haar schoonvader; ze was met twee van zijn zonen
getrouwd geweest maar zij waren gestorven voordat er kinderen kwamen.
Juda was van plan Tamar weer naar het huis van haar vader te zenden.
Kinderloos en dus nutteloos werd ze eenvoudig afgedankt. Maar ze zou ervoor
zorgen dat ze rechtvaardig behandeld werd. Juda zag de publieke vrouw zitten
en beloofde haar een geitenbokje als hij bij haar terecht kon. Als pand vroeg
ze zijn zegel, snoer en staf. Hij gaf ze, had omgang met haar en ze werd
zwanger. Daarna ging Tamar heen, legde haar sluier af en trok haar
weduwedracht weer aan. Toen Juda later het geitenbokje wilde inruilen tegen
zijn bezittingen, was de publieke vrouw verdwenen. Drie maanden later bleek
Tamar zwanger, en Juda liet haar zonder enig proces wegbrengen om
verbrand te worden wegens de ontucht die ze bedreven had. Maar Tamar liet
Juda's zegel, snoer en staf naar hem brengen met de boodschap: 'Van de
man aan wie deze dingen behoren ben ik zwanger'. Toen zag Juda in wat
Tamar had gedaan, en hij gaf haar gelijk. Ze had recht op kinderen. Tamar
bracht een tweeling ter wereld en noemde ze Peres en Zerach.
2. Rachab woonde in Jericho en was een hoer. Haar huis stond vlakbij de
stadsmuren en dat kwam goed uit, zeker toen de toestand in Jericho zeer
labiel was. De Israëlieten dreigden de stad in te nemen. Twee Israëlitische
spionnen waren bij haar in huis net toen er twee boden van de koning aan
haar deur stonden die vroegen om hun uitlevering. Rachab maakte hen wijs
dat de twee verkenners al vertrokken waren. Ze liet hen 's nachts vertrekken
over de stadsmuren heen, met een rood koord. Toen de Israëlieten Jericho
veroverden, zagen ze het rode koord en spaarden Rachab. Ze huwde met de
Israëliet Salmon en kreeg een zoon die ze Boaz noemde.
3. Ruth was een Moabitische. Ze was getrouwd met de zoon van Elimelek en
Noömi. Dit Israëlitisch echtpaar woonde met hun zonen en schoondochters in
Moab. Het noodlot had de familie getroffen: op korte tijd stierven de mannen.
Noömi had besloten weer naar Juda te verhuizen en Ruth wilde met haar mee.
In Betlehem woonde familie van Noömi, Boaz. Ruth werkte op zijn akker en hij
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was goed voor haar. Als verwant van Noömi had hij familieverplichtingen
tegenover diens kinderloze schoondochter Ruth. Hij trouwde met haar en
verwekte bij haar een kind, dat ze Obed noemde. Obed was de vader van Isaï,
die de vader van David was.
4. Batseba was de vrouw van Uria de Hethiet, lid van het Israëlitische leger.
Toen Uria mee op veldtocht was, had David in Jeruzalem de mooie Batseba
een bad zien nemen en hij was diep onder de indruk geweest. Hij had haar bij
zich laten komen en met haar geslapen. Batseba was zwanger geworden en
David had geprobeerd hun gemeenschap te verdoezelen door Uria naar de
voorste linies van het slagveld te sturen. Haar man sneuvelde en Batseba nam
haar intrek in het paleis waar ze een zoon baarde. Maar David moest boeten
voor deze indirecte moord, en hun eerste kind stierf. Batseba kreeg nog een
zoon en ze noemde hem Salomo.
Zoals altijd kan je onderaan de oplossing lezen. Hier komt ze:
- Ze lijken niet op elkaar,
- ze hebben elk hun eigen achtergrond en verhaal,
- ze treden op tijdens verschillende periodes in Israëls geschiedenis.
En toch. Alle vier op een rij waren ze vreemdelingen:
- Tamar de Aramese,
- Rachab uit Jericho,
- Ruth de Moabitische,
- Batseba, wiens man een Hethiet was.
Telkens worden ze opgenomen in de geschiedenis van Israël.
Meer nog: deze vier vrouwen worden vermeld in de stamboom van Jezus
zoals die wordt weergegeven door de evangelist Matteüs. Het is een lange
opsomming van vaders en zonen. Slechts vier moeders worden genoemd, en
het zijn níet de stammoeders Sarah en Hagar, Rebekka, Rachel en Lea.
Integendeel, vier buitenbeentjes somt Matteüs op, vier vreemdelingen. God
schrijft recht met kromme lijnen.
Laten deze vier vrouwen ons dan niet voelen dat Jezus niet zomaar een zoon
in de stamboom van David is, maar Zoon van God zelf?
Barbara Focquaert
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2010: GOUDEN JUBILEUM VAN DE SECULIERE FRATERNITEITEN IN
VLAANDEREN (?)
Op 1 dec.1961, verjaring van de sterfdag van Foucauld, verschijnt het eerste
nummer van Jesus Caritas in het Nederlands.
Op p. 118-119 lezen we: “De seculiere fraterniteiten zijn onderling verbonden;
ze vormen samen een kerkelijke groepering, goedgekeurd door Monseigneur
de Provenchères, aartsbisschop van Aix-en- Provence. (Op 1 december 1950
werd de seculiere fraterniteit canoniek opgericht als ‘Pia Unio’.) Monseigneur
Riobé (verantwoordelijke voor de priestervereniging Jesus-Caritas) werd door
hem aangesteld als zijn afgevaardigde bij de fraterniteit. Hij wordt bijgestaan
door twee geestelijke adviseurs: E.H. Brazzola (Parijs) en Kanunnik Giblet
(Leuven).
Pater Voillaume, prior van de kleine broeders van Jezus, helpt de fraterniteit
door zijn aanwezigheid en zijn raadgevingen, zo dikwijls als mogelijk is.”
Wellicht tien jaar later, in 1960, zijn de Vlaamse Seculiere Fraterniteiten van
start gegaan. Dat betekent dat wij het gouden jubileum ervan dit jaar mogen
herdenken en vieren. Het was Lydia Van Baelen die mij dit signaleerde en
vroeg om er de nodige aandacht aan te geven.
Over het allereerste begin is er niet zoveel terug te vinden, maar misschien
zou langer speurwerk meer resultaten hebben gegeven. Toch vond ik een
paar zaken.
Jan Duchêne die zelf niet onmiddellijk betrokken was bij de Vlaamse start,
bezorgde mij een kopie van een artikel verschenen in ‘Jesus Caritas’ nr. 9 van
september 1964: ‘Leven door de Geest’. Dit artikel draagt de titel ‘Uit het leven
van de seculiere Fraterniteit’ (p. 290- 293), geschreven door ‘een lid van de
Seculiere Fraterniteit’. Daarin wordt de eerste seculiere fraterniteit in
Nederland vermeld. Deze schijnt een paar jaar later gesticht te zijn dan de
Vlaamse.
Ik citeer: “Toen op 14 oktober 1962 enkele belangstellenden voor de seculiere
fraterniteit in Den Haag bij elkaar kwamen, bleek dat de boeken van pater
Voillaume en het eerste nummer van ‘Jesus Caritas’, de ver-verwijderde
oorzaken waren van een gemeenschappelijke interesse. De eerste
samenkomst was een wonderlijke ervaring. Zes Nederlanders en drie
Vlamingen werden er in de arme, maar sfeervolle woning van de kleine
zusters in Den Haag met Foucauldse hartelijkheid en gastvrijheid verwelkomd.
Ze maakten kennis met elkaar en luisterden naar ieders ‘levensgeschiedenis’.
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De Belgische vrienden vertelden over hun fraterniteiten in Vlaanderen. Een
priester gaf een korte toelichting op de evangelielezing. Samen vierden we de
heilige Eucharistie in het intieme kapelletje van de kleine zusters, gevolgd door
een eenvoudige maaltijd.”
Uit dit bericht blijkt dus dat de Vlaamse Seculiere Fraterniteit in elk geval
in1962 reeds bestaat (er is zelfs sprake van ‘fraterniteiten’, meervoud!). René
van den Berghe die toen in Turnhout woonde en nog in leven is, was
vermoedelijk daar aanwezig. Hij kan zich over die bijeenkomst evenwel niet
veel meer herinneren. Wie de twee andere Vlamingen waren heb ik nog niet
kunnen achterhalen.
Kleine Zuster van Jezus Sylvia in Den Haag mailde mij op 10 oktober ll.: “ Ik
heb bij ons in de diaire gekeken en kan er slechts één naam lezen: Rector
Denissen.” Ook dat weten we dan toch weer: Rik Denissen was daar op 14
oktober 1962 bij.
Nog dit ter informatie: ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum ben ik
Jos Verstraete gaan interviewen. Mijn eerste vraag was: “Hoe en wanneer ben
jij bij de priesterfraterniteit gekomen?” In de fratbrief van de priesters Jesus
Caritas juni 1989 nr. 82 vind ik terug: “In 1959 verscheen in het tijdschrift voor
priesters ‘Pastor Bonus’ een artikel dat niet ondertekend was en dat de
fraterniteiten voorstelde aan de lezers.
We moesten schrijven naar de redactie indien het ons interesseerde meer
contact te hebben met de fraterniteit zoals ze werd voorgesteld. Ik heb
geschreven en toen kreeg ik een brief terug van Flor Hofmans. Luc Vanbelle
en Julien Storme (gestorven op 16.06.82) hadden eveneens contact
opgenomen en we werden door Flor uitgenodigd in de Oude Abdij te Drongen.
Dat was het allereerste contact én met Flor én met de Fraterniteiten.
Het zou dus kunnen dat én priesterfraterniteit en seculiere fraterniteit ongeveer
gelijktijdig ontstaan zijn rond 1960. De priesterfraterniteit wellicht reeds in 1959
(Daarvan hebben we dan het gouden jubileum gemist…!)
Uit enkele telefoongesprekken met o.m. Lydia Van Baelen heb ik geprobeerd
een beetje zicht te krijgen op de eerste groepen. Er is zeer weinig daarover
schriftelijk terug te vinden. Het kan dus best dat hier onnauwkeurigheden
staan. Mocht iemand van de lezers juistere gegevens kennen, dan kun je die
steeds naar mij mailen: guido.debonnet@skynet.be .
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De eerste verantwoordelijken voor de Vlaamse Seculiere Fraterniteit waren
René en Leentje van den Berghe. René was 91 in 2009. Zij wonen in
Houthalen. Bij die allereerste fraterniteit was er ook Myriam Ceulemans - de
Vicq (die 95 was in 2009). Zij woont in een seigneurie in Brussel en ook
Mevrouw Bastijns (wiens zoon een paar jaar bij de Kleine Broeders van Jezus
geweest is). Zij woonde in Ronse en is al gestorven. Die beide laatsten
kenden elkaar wellicht vanuit de Equipe Saint Paul. Ook behoorden daartoe
Jef en Anneke Woestenborghs - van Beerse (die aan de ijzerweg werkte; zij
was werkvrouw bij Bastijns). En ook iemand van Vosselaar (of is het
Vorselaar?) een zekere Juffrouw Van Deun (Mia?) die ingetreden is later in
een Duitse kloostercongregatie.
Lydia Van Baelen is vrij vroeg bij de fraterniteit van Turnhout aangesloten
omdat zij geregeld als babysitter kwam in het gezin van René en Leentje van
den Berghe.
Vroeg was er ook bij (en zij bracht ook andere leden aan) Cecile Christiaen
van Brugge die de fraterniteit kende via Franstaligen. Zij was ook een vriendin
van Leentje en is dan een tijd secretaris geweest van de Seculiere
Fraterniteiten. In diezelfde periode werkte Cecile Vandamme (die later de
echtgenote werd van Erick Dupon) als vroedvrouw in Brugge. Tussen de beide
Ceciles was er een hechte vriendschap. Ook was er daar nog een zuster bij in
de groep van Brugge.
Als Erick later Cecile heeft leren kennen heeft hij in zijn studies Filip Germer
ontmoet in Sint-Niklaas. Filip kwam later bij de groep van Turnhout, want hij
woonde in Vorselaar (Vosselaar?) en is een paar jaar geleden gestorven.
Heel vroeg zijn er ook bij geweest Frans en Ginette Gheysen van Ledegem
(vanaf 1964 of ‘65 naar eigen zeggen). Ze hadden reeds twee kinderen toen
ze er voor het eerst bij waren in Male en contact hadden met een reeds
bestaande groep van Brugge waar ook Etienne Vandenavenne -al overledenbij aanwezig was).
Lydia schreef op 8 sept. 2009:
In Turnhout is er geen groep meer, maar in Vosselaar zijn er nog 2 groepen
van rond 1963 ontstaan, met nog steeds dezelfde mensen tenzij een paar die
overleden zijn en twee nieuwe personen die er naderhand bij kwamen. Mijn
laatste groep was Oud-Turnhout. We komen nog twee maal per jaar als een
vriendengroep samen voor een gezellige babbel.
Als ik dat allemaal hoor en probeer wat te ordenen dan valt mij op dat de
seculiere fraterniteiten vooral ontstaan zijn uit persoonlijke vriendschapscontacten. De ene bracht zo de andere aan en er ontstonden groepen.
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Wellicht is dat nog altijd de beste weg…
We zijn nu eenmaal fraterniteitsgroepen…
Van alles wat ik hier neergeschreven heb ben ik niet 100 % zeker. Ook niet
van de schrijfwijze van de namen. Maar deze enkele bladzijden zijn een
uitnodiging voor wie ze lezen en over het eerste begin meer weten, om
zorgvuldig alles te noteren en naar mij door te sturen (Meikeverstraat 19, 8800
Rumbeke 051 22 61 85) of te mailen. Waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!
Hier alvast nog twee foto’s: Van een bezinningsdag in 1963 in Turnhout bij
René en Leentje van den Berghe en een foto van 1966 met o.m. Piet
Vrancken en René Voillaume.

Bovenaan van L. naar R: Myriam Ceulemans; Pater Achille van Schil, OFM;
Pater Vanderghote S.J. die de conferenties gaf en in Leuven woont en heel
actief is voor het ledenblad Adem-tocht van de senioren; Leentje van den
Berghe; Anneke Woesternborghs-Potters; Lydia Van Baelen; René van den
Berghe met open hemd; E.H. Conjaerts, pr. is aalmoezenier geweest van de
groep van Turnhout; werd later pastoor in Vosselaar en heeft daar 4 groepen
gesticht in 1965-1966. Daarvan bestaan nu nog 2 groepen met dezelfde
mensen van het begin.
Voorste rij van L. naar R.
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Richard Rondeltrap ? (NL); Annemiek Maes (NL)-verloofde van; Francien van
Domburg NL; Annemarie Maes, van Turnhout reeds overleden

Ik hoop dat op de vijfjaarlijkse ontmoeting Paasmaandag a.s. in Malem (Gent)
daarover nog iets kan verteld worden, ook in de ‘wandelgangen’ en dat
misschien mensen t.g.v. die bijeenkomst heel wat documentatie kunnen
aanbrengen. Liefst zorgvuldig uitgeschreven; foto’s die interessant zijn kunnen
worden ingescand en doorgestuurd of afgegeven. Ze worden dan later zeker
terugbezorgd. Vermeld ook de namen van wie erop terug te vinden zijn en
waar en wanneer ze werden genomen.
Guido Debonnet
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DE OMWEGEN VAN EEN MENS
mini-retraite 13-15 mei, met Marleen Van Parys
Marleen is voor velen van ons geen onbekende. Ze is geboren in Aalter. Toen
ze 18 was en in de verbondsleiding van de VKAJ zat, kwam ze op het spoor
van Charles de Foucauld. Ze zal dat spoor nooit meer loslaten. Drie jaar later
wordt ze kleine zuster van Nazaret. Ze wil altijd maar meer weten over en
begrijpen van broer Charles. In recollectieweekends voor de fraterniteiten en
voor Oase vertelde ze erover, of ook nog toen ze verantwoordelijk was voor de
vorming van nieuw intredende kleine zusters.
In de mini-retraite gaan we de ongelooflijk menselijke kanten van onze
spirituele leidsman ontdekken. Het wordt dus geen theorie of geschiedenis, of
het herkauwen van zijn meditaties en ascese, maar doorboren naar de
persoonlijkheid van Charles de Foucauld, vertrekkende van thema's die ons
aangereikt worden in het bekende boek van een Belgische kleine broeder.
Marleen zal ons ook vertellen hoe zij zelf en haar medezusters die spiritualiteit
in hun dagelijks leven vinden en ervaren.
(Dit jaar wordt een speciaal jaar voor de fraterniteiten. Naast de dag van de
spirituele familie, op Paasmaandag, en deze mini-retraite, komt er ook nog
een vakantieretraite in het teken van onze spiritualiteit. Wie zowel deze miniretraite als de vakantiedagen in Westmalle kan meemaken, waar we op een
heel andere manier Charles de Foucauld gaan benaderen, krijgt de kans om
veel nieuwe aspecten te leren kennen van de man en de ideeën die ons zo ter
harte gaan.)
De mini-retraite gaat door in Ter Loo (Loppem bij Brugge). Ze begint met het
avondmaal op donderdag 13 mei, en eindigt met het middagmaal op zaterdag
15 mei.
Verblijfskosten: 95 EUR. Wie het financieel niet breed heeft mag betalen wat
hem/haar redelijk lijkt.
Vegetarische maaltijden zijn mogelijk, vraag het bij de inschrijving.
Ingeschrevenen krijgen een brief met wegbeschrijving en programma.
Er is in Ter Loo maar één kamer op het gelijkvloers (met twee bedden), de
andere deelnemers moeten met de trap naar de eerste verdieping.
Graag inschrijven tegen 26 april, bij Lieve en René, 09-230.8848,
rene.haentjens@skynet.be
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VAKANTIERETRAITE
Ook de vakantieretraite komt dichterbij!
Ieder van ons zit verweven in een netwerk van relaties. Vaak zijn het dunne
draden en soms ook stevige banden - in relatie met een partner, vriend(in) - in
relatie met De Ander. In deze vijfdaagse gaan wij zoeken/ontdekken/ontwarren
de parallellen tussen Jezus en broeder Charles en leggen dit op ons eigen
leven.
Wie de formule van de vakantieretraite kent, weet dat er gelegenheid is om
zich diepgaand te herbronnen, of juist ontspannend en verfrissend nieuwe
ideeën opdoen, of zorgen en muizenissen kwijtraken in verzachtende
gesprekken met broers of zussen.
Wij willen herbronnen door de fasen in Charles’ leven mee te lopen,
geïllustreerd aan de hand van citaten uit zijn brieven.
Het is opmerkelijk hoe één man kan zorgen voor een totaal nieuwe frisse
spiritualiteit.
Drie mensen willen deze vakantieretraite in goede banen leiden: Ria, Koos en
Christof, stevig geruggensteund door priester Johan Goemaere.
Conferentie:
Leven en spiritualiteit van Charles de Foucauld
Maandag:

Afkomst

Dinsdag:

Ommekeer

Woensdag:

Falen/Vergeving

Donderdag:

Lijden

Vrijdag:

Geluk/Evenwicht

Voor Broeder Charles op reis vertrekt wil hij eerst en vooral de historie, de
geschiedenis, de taal en de gewoontes van het volk leren kennen dat hij gaat
bezoeken…
m.a.w. hij bereidt zich terdege voor….
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We willen met deze voordrachten VERWONDERING wekken…
Bijna
iedereen die brieven kreeg van broeder Charles bewaarde die brieven. Hijzelf
bewaarde de correspondentie die hij kreeg niet! Wij weten veel over zijn
leven, manier van denken, enz… omdat anderen zijn brieven spaarden en
bewaarden. Wat een impact moeten zijn brieven op anderen gehad hebben!
En nog altijd weten zijn mensen te boeien, te bezielen en te inspireren…
Dagindeling:
08.00 u:
08.15 u:
09.30 u:
10.30 u:
11.30 u:
12.15 u:
14.00 u:
16.00 u:
17.00 u:
18.00 u:

morgengebed
ontbijt
dagthema, introductie en inleiding
stille tijd
viering
middagmaal
activiteit
vieruurtje
groepsgesprek of contemplatieve dialoog of verder zetten van
de namiddagactiviteit
avondmaal

Voor informatie en inschrijven:
•
•
•

Koos Witteman, Noordstraat 13, 9961 Assenede : 09/373 62 23
e-mail: witteman@tele2allin.be
Ria Vanluchene, Mimosastraat 44, 9000 Gent : 09/227 06 69
e-mail: ria1van2luchene@hotmail.com
Christof Bogaert, Groenestraat 243A, 8800 Roeselare : 051/72 24
56
e-mail: chris.bogaert@fulladsl.be

De prijzen voor de vakantieretraite zijn bekend, volpension, met koffie en
vieruurtje:
bij betaling vóór 1 juli.
volwassenen € 210
kinderen tussen 12 en 18 jaar (secundair onderwijs) € 150
kinderen tussen 6 en 12 jaar (lager onderwijs) €130
kinderen tussen 3 en 6 jaar (kleuterschool) € 100
kinderen tussen 0 en 3 jaar gratis
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Wil bij inschrijving de namen en de leeftijden van de kinderen vermelden aub,
en de namen van de volwassenen.
Kinderen niet vergezeld van één van de beide ouders betalen € 25 bij.
Indien de prijs te hoog is, geef dan een seintje, dan betaal je volgens afspraak.
Wie na 1 juli 2010 nog betaalt, betaalt per persoon € 10 bij.
U mag storten op rekeningnummer:
733-0477659-61
Johan Vannevel
Slingerstraat 38
8820 TORHOUT
Mededeling: Vakantieretraite: x-aantal volwassenen, x-aantal kinderen met
hun resp. leeftijden.
Graag tot dan! Je bent van harte welkom!

DE
VOLGENDE
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FINANCIEEL VERSLAG 2009
Eindsaldo bankrekening 2008 € 7148.92
Inkomsten
Ontvangen lidgelden 2009:
Bijdrage priesterfraterniteit 2008
Bijdrage priesterfraterniteit 2009
Inschrijvingsgeld fratdag Eernegem
Inschrijvingsgeld vakantieretraite
Ontvangen lidgelden 2010
Mandje Vosselaar 01/12
Creditrente
Nog in kas bij Christof
Uitgaven
2 KBC bankkaarten:
Drukwerk en verzending
fratbrief
Boekenbon Amand
Kantoorbenodigdheden
Terugbetaling inschrijvingsgeld
vakantieretraite
kastekort na mini-retraite
Annulatiekosten vakantieretraite
Voorschot spreker mini-retraite
Inschrijvingsgeld Europese délégués
Kruisjes Clarissen Oostende
Bankkosten
Folders en posters Familiedag
Som inkomsten
Som uitgaven

€ 0635.00
€ 0750.00
€ 0750.00
€ 0300.00
€ 1400.00
€ 1535.11
€ 0031.00
€ 0009.67
€ 0115.00
€ 0030.00
€ 1245.00
€ 0050.00
€ 0073.08
€ 1400.00
€ 0041.00
€ 0050.00
€ 0125.00
€ 0360.00
€ 0204.00
€ 0012.00
€ 0135.80

€ 5565.78
€ 3725.88

Na simulatie van de werkingskosten besluiten we in de Nat. Raad om € 700
door te storten naar de Europese kas en € 500 te geven aan Haïti.
Wie zijn lidgeld nog niet gestort heeft kan dit nog doen. Gegevens staan in
fratbrief nr. 173.
Christof
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1 DECEMBER: HERDENKING STERFDAG BROEDER CHARLES
Te Vosselaar
Verslag van de bijeenkomst van de Vosselaarse Fraterniteiten en enkele oude
getrouwen uit het Turnhoutse van vroegere Fraterniteit op maandag, 30
november.
We zijn gestart om 14.00 u. in het Sjaloomlokaal in Vosselaar met 16
aanwezigen.
Als basistekst voor de gesprekken hebben we de tekst van de conferentie,
gegeven door Johan Goemare gebruikt.(zie Fraterniteitsbrief nr. 166, 2008)
Daarin bekijkt hij de fundamenten van de fraterniteit aan de hand van vier
teksten:
- Handelingen 2, 42.
- Evangelie Markus,3, 13-19
- Jean Vanier: De Gemeenschap, plaats van verzoening en van feest.
- Dietrich Bonhoeffer: Gemeinsames Leben.
Aan de hand van drie vragen kwamen o.a. volgende gedachten naar voor:
- Het belang van het voorleven,niet zozeer het werven, wat ook de houding
was van Broeder Charles.
- Het ouder worden van de leden, wat misschien tot het verdwijnen van de
fraterniteiten in Vosselaar kan leiden, werd niet als een zorg gezien, daar
we vertrouwen hebben, dat het zaadje toch ergens zal ontkiemen.
- De doodsgedachte, en de voorbereiding op de dood, kwam ook ter sprake.
Daarna werden een achttal gedachten van broeder Charles ter overweging
gelezen door de aanwezigen met voldoende tussentijd om er over na te
denken en zo iemand wilde er een overweging bij in te lassen.
De bijeenkomst werd besloten met het 'Onze Vader' en 'Het Gebed van
Overgave'. Daarna werd nog eventjes bijgepraat.
De inhoud van het mandje (31 €), bestemd voor de wereldfraterniteit werd
gestort op de bankrekening van de Seculiere Fraterniteiten.
C.Desmidt.

14

Seculiere fraterniteit
Te Wevelgem
Niets dan bekende gezichten op onze jaarlijkse bijeenkomst n.a.v. 1
december, sterfdag van Broeder Charles. Voor enkelen is dat een blij
weerzien: zij vormden jaren lang een maandelijks bijeenkomende
lekenfraterniteit, die dat echter om diverse redenen niet meer kon volhouden.
De kleine kapel van de Zusters van Liefde, in Herfstvreugde, bevatte net
voldoende zitplaatsen voor iedereen, en de stemmige adventsversiering
aldaar was bevorderlijk voor een rustige stille aanbidding van de Aanwezige
Heer.
Na die gebedstijd gingen we in het cafetaria in een kring zitten, en iedereen
vertelde een en ander over zijn ‘curriculum’ in de leken- of de
priesterfraterniteit.
Daarna kwam priester Luc Frenay aan het woord, die nog maar net thuis was
van de Nazaretmaand die hij samen met Jan Sevenhant in Frankrijk heeft
gevolgd.
Al zien we mekaar maar één keer per jaar in die samenstelling, toch vinden wij
het altijd boeiend om weer eens voor een paar uur een
gelegenheidsfraterniteit te vormen. Het vuur is niet gedoofd!
Marc Demeulemeester.

Te Brugge
Johan Goemaere ging voor in een eenvoudige Eucharistieviering. Daarna
volgde een intense aanbidding waarna we in een aangename sfeer onze
picknick verorberden.
Na de maaltijd werden de voorheen onbekende beelden getoond over de
jeugdjaren van Broeder Charles. Voor de vertaling van de Franse uitleg
zorgden Annelies en Jan. Het beeldmateriaal en de tekst zorgde voor nieuwe
inzichten in de jeugd, de mentaliteit en karaktervorming van Broeder Charles.
Na deze voorstelling was er tijd om even van gedachten te wisselen en werd
er info gegeven rond de 5-jaarliijkse Familiedag en de komende
vakantieretraite.
Anne Marie
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GEBED VAN OVERGAVE
IN HET ARABISCH

أﺑﺖِ ،إﻧﻲ أﺳﻠﱢﻢ ﻟﻚ ذاﺗﻲ
ﻓﺎﻓﻌﻞ ﺑﻲ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء
ﺖ ﺑﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﺷﺎآﺮٌ ﻟﻚ
وﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠ َ
ﻞ ﺷﻲء
إﻧّﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻜ ّ
وأرﺗﻀﻲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء.
ﻟﻴﺲ ﻟﻲ رﻏﺒﺔ أﺧﺮى ﻳﺎ إﻟﻬﻲ
ﻲ
ﻚﻓ ّ
ﻞ إراد ُﺗ َ
ﺳﻮى أن ﺗﻜ ُﻤ َ
ﻚ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻼﺋ ِﻘ َ
إﻧّﻲ أﺳﺘﻮدع روﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
وأهﺒﻬﺎ ﻟﻚ ﻳﺎ إﻟﻬﻲ
ﺐ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺤ ّ
ﻷﻧّﻲ أﺣﺒــــــﻚ
ﺐ ﻣﻨّﻲ أن أهﺐ ﻧﻔﺴﻲ
ﺐ ﻳﺘﻄﻠﱠ ُ
ن اﻟﺤ ّ
وﻷ ﱠ
أن أودﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﻣﻦ دون ﻣﻘﻴﺎس
وﺑﺜﻘ ٍﺔ ﻻ ﺣ ﱠﺪ ﻟﻬﺎ
ﻷﻧﱠﻚ أﺑﻲ
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Kleine zusters
De hiernavolgende twee artikels hadden in de Fratbrief 173 moeten
verschijnen. Ze werden echter niet doorgegeven aan het redactieadres. Met
m’n oprechte excuses aan de kleine zusters!
Christof
Waar ook ter wereld wil je
mensen als zusters en broers
ontmoeten en erkennen.
(Leefregel kleine zusters van Nazaret)
15 augustus, hoogfeest van Maria en sinds jaren feest van verbondenheid in
de Fraterniteit van de kleine zusters van Nazaret.
We vierden eucharistie in dankbaarheid voor alle vriendschap en gedeeld
leven. Daarna ontmoetten we elkaar tijdens een receptie en of het
middagmaal. Het was weer een blij weerzien van vrienden, buren, familie en
allen die zich met ons verbonden weten.
Hierbij enkele sfeerbeelden die voor zichzelf spreken…
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Kleine zusters
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Kleine zusters
EEN VERFRISSENDE ERVARING!
Sta. Coloma de Gramenet, Spanje
Van 1 tot 9 augustus ging ik mee met de comunidad de Jesús op colonias in
Aratorés op 3 km van Jaca, Spanje
Het was de 31º keer dat de comunidad dit organiseerde.
Een lange opeenvolging van ouders met kinderen en jongeren en weer
ouders, kinderen, monitoren, volwassen begeleiders en sinds enige tijd een
paar families met kleine kinderen. Terug een nieuwe generatie, een nieuwe
situatie.
Angela en Alfredo, een koppel uit Jaca zijn de steunpilaren en
eindverantwoordelijken al al die tijd. Alfredo is leraar lichamelijke opvoeding en
oud-scoutsleider en Angela staat in het onderwijs. Opvoeding hebben ze in de
genen en de bergen zitten in hun hoofd en benen. Wie met hen in de
Pyreneën op weg gaat mag vertrouwen. “Vertrouwen” is een sleutelwoord in
hun visie: leren vertrouwen...in zichzelf, in de anderen, in de natuur, in God...
Toen ik Alfredo belde zei hij dat er maar weinig volk was dit jaar...slechts een
60-tal. In realiteit waren we elke dag met een 70-tal.
Volwassenen komen en gaan of blijven en er is altijd wel iemand op bezoek.
Er zijn participanten uit Catalonie(overwegend), uit Aragon, Alicante, Valencia
en Murcia. De meesten zijn kinderen van de comunidad en/of neefjes etc...
Een gevarieerde groep die op een of andere manier met elkaar verbonden
zijn. De monitoren zijn jongvolwassenen van de comunidad en de logistiek
zijn ouders en mensen van de comunidad of vrienden. (zoals ik)
Ze ervaren onze aanwezigheid als bevestigend en ik ervaar dit gebeuren als
“verfrissend”voor ziel en lichaam.
Het leven van die bonte mengeling 6 dagen delen in primitieve
omstandigheden is boeiend maar vermoeiend.
De kinderen en jongeren werken in leeftijdsgroepen.
Hun activiteiten gaan van spel over knutselen en allerlei “talleres”. Alles staat
in het teken van een thema... Een opgave waarrond uitgewisseld wordt en die
langzaam uitgroeit en gerealiseerd wordt.
De grootsten moesten tegen het einde een videoclip in elkaar krijgen waarin
een gezond voedingsproduct werd aangeboden. Het resultaat was prachtig,
origineel en geestig. Allerlei sprookjesfiguren die in zelfgemaakte papieren
kleren, hip hop dansend een appel aanboden. Die echt- mooie hip-hop leerden
ze geduldig onder leiding van één van de monitoren die in zo´n groep is.
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De kleinsten moesten een “dorpje” (een primitieve nederzetting) op-en
uitbouwen. Een echte antropoloog, vrienden van Alfredo, kwam zelfs met echt
materiaal vertellen over hun opzoekingen ivm met de prehistorie.

Het toppunt is en blijft elk jaar en voor elkeen een tweedaagse in de bergen.
Dat vraagt natuurlijk heel wat voorbereiding en als training een paar
wandelingen.
De tenten moeten nagekeken worden, het materiaal verzameld om te slapen
en dan natuurlijk de drank en het eten voor onderweg. Dit moet allemaal
verdeeld en gedragen worden... Mooi, die kleinere gasten met rugzak en matje
begeleid door de monitoren en een paar volwassenen als lastdieren. Enkele
volwassenen brengen de groep met de auto´s naar een bepaald punt en
vandaar trekken ze de bergen in. Elke groep heeft een aangepaste route. Op
een veilige plek zetten ze dan hun tenten op, overnachten en trekken dan ´s
morgens verder. Als de top of het topje bereikt is krijgt “de basis” een
telefoontje.
Tegen een afgesproken uur (min of meer) en op een afgesproken plaats
worden ze met auto´s terug opgehaald... In het kamp worden “de helden” dan
uitbundig onthaald en vertroeteld. “Afzien” ligt in de tocht ingeschreven, maar
de vreugde van de overwinning, de mooie en ongekende vergezichten én het
groepsgebeuren overstijgen moeite en leed.
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SPIRITUALITEIT
Spirituele bijdrage van Jean-Marie pasquier, priester, uitgesproken ter
gelegenheid van de Europese vakantieontmoeting 2009 te Vaumarcus,
Zwitserland.

In het eerste deel wordt het thema van “De stola en
de schort’ geplaatst in een breder perspectief
gefocust op Jezus van Nazareth, Maria en Martha
en de apostel Paulus. In het tweede deel wordt er
gezocht hoe Charles de Foucauld gaandeweg
beide integreerde op zijn levensweg.
Rita Tyberghien

“DE STOLA EN DE SCHORT”
Deze grandioze uitdrukking hebben we, naar ik me herinner, te danken aan de
in 1993 overleden bisschop uit het zuiden van Italië, Don Tonino Bello. Zijn
evangelisch getuigenis was zo krachtig dat men eraan denkt hem zalig te
verklaren.
In de sacristie zei hij tot zijn priesters vaak het volgende: “in onze sacristieën
zijn er prachtige priesterlijke gewaden, gouden stola’s, maar een schort is er
niet te vinden! Nochtans was het enige sacramentele kledingstuk dat Jezus
op Witte Donderdag droeg een schort en een handdoek om de voeten van zijn
leerlingen te wassen. Dus Hij, de Heer en Meester, maakte zichzelf tot hun
nederige dienaar en hij was niet bang om zijn handen vuil te maken. Vandaag
vraagt hij bij ons hetzelfde te doen”.
Jezus Van Nazareth
Het gebaar van de voetwassing weerspiegelt het ganse leven van Jezus: een
leven gericht op de Vader en toegewijd in dienst van zijn broeders en zusters,
te beginnen met de armen en kleinen: “Ik ben niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen”, “wie de grootste wil zijn moet de dienaar van
allen worden”.
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De Zoon van God is de aanbidder van de Vader, de bij uitstek contemplatieve
en tegelijkertijd de "grote Profeet die zijn volk menselijk nabij kwam”. Hij werd
geen priester, noch Schrift- of wetsgeleerde. Hij was een leek, die leefde van
de arbeid van zijn handen, een timmerman zoals zijn vader Jozef.
Op een enigszins overdreven manier zei dichter Charles Péguy over het leven
van Jezus: “Dertig jaar timmerman, 3 jaar prediker”. Jezus heeft niet het
grootste deel van zijn leven in gouden gewaden of met een koormantel
rondgelopen maar in een schort, kledij van dienstbaarheid.
In het evangelie vinden we weinig terug over het leven van Jezus te Nazareth.
Lucas (2,40) vat het als volgt samen: ‘De jongen groeide op en werd steeds
sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd
begunstigd.’
Deze zin zegt zeer veel over het belang van die levensfase, die zeker niet
verborgen bleef en zichtbaar werd in het dagelijks gedeelde leven met de
mensen in Nazareth. E. Asi omschrijft Nazareth als volgt: “het buitengewone
van God ligt in het gewone van het dagelijkse leven”. Dit is de reden waarom
zijn landgenoten het moeilijk vinden om Hem te herkennen als de gezondene
van God; hij staat te dicht bij hen. Zijn geheim ligt in de intieme relatie met de
Vader - "de vader en Ik, wij zijn één "–, hij heeft er geen vertoning over, maar
hij beleeft het dagelijks op zijn weg, dicht bij de bron, in de huizen, in zijn
ontmoeting met anderen.
Nochtans zijn er momenten waarop Hij, de Zoon van God, behoefte heeft om
zich terug te trekken in de eenzaamheid en alleen te zijn om te bidden tot zijn
Vader zoals in de vroege ochtenduren terwijl zijn leerlingen nog slapen, of na
de broodvermenigvuldiging, wanneer ze beslag op hem legden, ging Hij de
berg op om bij zijn Vader te zijn. Jezus hoefde niet te kiezen tussen “de stola
en de schort”: zijn ganse leven was menselijk en priesterlijk, toegewijd in
intimiteit met de Vader en in nederige dienstbaarheid aan zijn broeders.
Martha en Maria
Ondanks het voorbeeld van Jezus werd, gedurende eeuwen, het
contemplatieve leven hoger geacht dan het actieve leven. Deze houding was
niet uit de bijbel afkomstig maar kwam voort uit de ‘Platonische filosofie. In
aansluiting op deze manier van denken werd de geestelijke – de intellectuele –
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activiteit hoger geacht dan handenarbeid, ook slavenarbeid genoemd, gezien
in de oudheid de handenarbeid over het algemeen door slaven werd verricht.
Deze discriminatie was gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de
evangelische pericope over Martha en Maria: de ene vrouw houdt zich bezig
met het huishouden en de andere zit aan de voeten van de Heer. Alsof Jezus
de intentie had een hiërarchie in te voeren tussen diegene die werken in de
keuken en diegenen die bidden in het kerkkoor. Niettegenstaande vergelijkt hij
niet twee verschillende levens maar twee innerlijke gesteldheden. Hij verwijt
Martha niet dat ze werkt – buiten het feit dat ze te veel wil doen, één gerecht
volstaat – maar veeleer de geagiteerde drukte en de zorgen die ze zich maakt
om niets.
Het meest belangrijke is:


te luisteren, aandacht te besteden aan de persoon die je bedient eerder
dan aan wat je doet,



te focussen op de kwaliteit van de relatie eerder dan op de hoeveelheid
van de diensten,



om er te zijn eerder dan op het doen.

Natuurlijk is het doen niet onbelangrijk als je echt toont wie je bent door wat je
doet.
Het belangrijkste is hoe je het doet, wat je erbij voelt en wat je motivaties zijn,
wat er in je hart leeft en niet het uiterlijk vertoon.
Zusters en paters weten uit ervaring dat iemand uren voor het tabernakel kan
zitten, “aan de voeten van de Heer” zoals Maria deed, maar hun geest is vol
zorgen en agitatie door allerlei innerlijke bewegingen. In tegenstelling kan een
ander arbeiden in zijn/haar keuken en bewoond worden door de aanwezigheid
van God en zelf in staat van aanbidding zijn. Dit is wat Theresia van Avila zei
tegen haar keukenzusters: “God kan je ook vinden tussen de potten en de
pannen”.
Ten slotte kunnen we stellen dat het ‘beste deel’ niet is, in de keuken of de
kapel te zijn maar om de handen van Martha en hart van Maria te hebben,
altijd beschikbaar voor de anderen en bereid tot luisteren naar God en naar
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zijn broeders. Het belangrijkste is niet om de status van ‘contemplatief’ of
‘actief’ te dragen maar zoals Jacques Loew zei: “contemplatief te leven”.
Sint Paulus
Paulus van Tarsus is een opmerkelijke intellectueel met zowel Joodse als
Griekse achtergrond. Daarnaast is hij ook een groot redenaar. Tegelijkertijd
heeft hij, zoals alle rabbijnen uit zijn tijd, een stiel geleerd. Hij is een
tentenmaker. Hij voert zijn beroep uit te Korinthe samen met Priscilla en Aquila
en woont er bij hen in. Hiervoor verliet hij Athene en ging hij naar Korinte. In
Hnd 18,1-3 lezen we: ‘Hierna verliet hij Athene en ging hij naar Korinte.
Daar ontmoette hij Aquila, een uit Pontus afkomstige Jood, die kort
tevoren met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius
had verordend dat alle Joden Rome moesten verlaten. Hij kwam bij hen,
en omdat zij hetzelfde vak hadden bleef hij bij hen wonen en werken; ze
waren namelijk leerbewerker van beroep.’
Dank aan dit toeval komt hij in aanraking met mensen en de gebruiken van het
forum, een discussieplatform met deskundigen. In elk geval dringt Paulus erop
aan om met zijn handen te werken – dag en nacht - om niemand ten laste te
zijn. Op deze manier wil hij getuigenis geven dat de bijbel en de bediening
ervan ongebonden zijn, zie Hnd. 20, 33-35: Zilver of goud of kleding heb ik
van niemand verlangd; u weet zelf dat deze handen in mijn eigen behoeften
en die van mijn metgezellen hebben voorzien. In alles heb ik u laten zien dat
men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden
van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te
ontvangen.”
Wat het leven één maakt is niet het feit ‘dit of dat’ te doen maar door alles te
doen tot Gods eer en tot redding van allen. Paulus schrijft in 1 Kor.10,31-33:
‘Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God.
Geef geen aanstoot, noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods
kerk. Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn, en zoek niet mijn
eigen voordeel, maar dat van anderen, opdat allen gered worden.’
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DE LEVENSWEG VAN CHARLES DE FOUCAULD (ChdF)
Op het eerste gezicht leek ChdF niet
voorbestemd om noch de stola noch de
schort te dragen. Geboren in een
aristocratische
familie,
had
hij
waarschijnlijk geen gelegenheid om een
werkplunje aan te trekken, en hij had ook
niet de droom om ooit de stola
te
dragen… zeker niet voor hij de leeftijd van
40 jaar bereikt had. Welnu, wie kan
ontkennen dat hij later een man van actie
en contemplatie zal worden? Op zijn
unieke manier …
Op de eerste plaats kwam hij tot actie. Hij werd wakker geschut en
weggeroepen uit een inactief en waardeloos leven bij zijn oproep om de
legertroepen te vervoegen en de wapens op te nemen. Maar bovenal kwam hij
tot actie nadat hij het leger verlaten had bij de uitwerking van zijn project om
Marokko te verkennen. Maandenlang was hij ijverig bezig – soms tot zestien
uur per dag – aan de voorbereiding van een trip die een jaar zou duren en
hem doorheen duizenden gevaren heen zou voeren. Deze reis eindigde in
Parijs waar hij een gouden medaille kreeg van de ‘Société de géographie’.
Toch is dat moment, het uur van succes en roem, het begin van een nieuwe
ontdekkingsreis; een innerlijke tocht die op dat ogenblik geïnspireerd werd
door zijn ervaringen in de woestijn en zijn ontmoeting met het islamitisch
geloof. Deze intellectuele zoektocht naar ‘zin’ wil hem beetje bij beetje leiden
van ‘kennen’ naar ‘geloven’, van actie naar contemplatie.
Zodra er de bekering is tot de absoluutheid van God – alleen voor God te
leven - geïncarneerd in de menswording van Jezus, is er de ontmoeting met
Hem in de bijbel en de eucharistie. Deze ontmoeting van geloof en liefde
brengt een overweldigend verlangen teweeg om het leven en de persoon van
Jezus te imiteren. Hij, die hoog staat op de maatschappelijke ladder, wil Jezus
volgen tot op de bodem, door de laatste plaats te zoeken; hij die rijk is wil arm
worden; hij die faam bezit wil Jezus volgen in zijn vernedering. Deze zoektocht
zal een realiteit worden in het Heilig Land (Kerstmis 1888), als hij in de straten
van Nazareth wandelt zoals Jezus er wandelde als de arme werkman,
verloren in vernedering en onbekendheid.
Van dan af, zal het beeld van Nazareth hem nooit meer verlaten, zelfs niet
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tijdens de zes jaar dat hij bij de trappisten leefde. Wat ChdF het meest
aantrekt is niet het contemplatieve maar bovenal “het nederige en verborgen
leven van God, de werkman uit Nazareth”. Zijn voorbeeld volgend wil hij het
leven delen van Zijn ouders die arme werklieden waren en leefden van hun
arbeid. Terzelfdertijd wil hij zo ver gaan dat hij eraan denkt een leven in
vernedering te leiden, dat hem naar de allerlaatste plaats moet brengen. (ES
57)
Maar achter de meer zichtbare kant van Nazareth, wat armoede en werk is, is
er een verborgen leven in God… Totaal verloren en ondergedompeld in God,
een leven van contemplatie en aanbidding, teruggetrokken en in stilte om
voortdurend “met God”, “in God”, “God aanschouwend” te zijn.
“Jouw leven hier moet opgebouwd zijn uit drie elementen:
- kijken naar Jezus en hem gezelschap houden in zijn huis te
Nazareth;
- met Hem kijken naar Zijn Vader God en Hem aanbidden;
- met Hem kijken naar alle mensen en werken voor hun redding.”
Maar het leven in Nazareth zoals ChdF het droomde – zijn tijd besteden als
tuinier en bovenal lange uren van gebed – duurden niet langer dan twee
periodes van ongeveer 1 jaar, ondanks zijn wil om er voorgoed te blijven.
Tussendoor kwamen er verschillende bekoringen in hem op die spontane en
oprecht evangelische roepingen waren. Eerst was er de bekoring tot activiteit,
de behoefte om iets te doen o.a. fondsen te verzamelen om de arme Claren te
steunen. Tevens had hij ook de wens om iets zinvols te realiseren en los te
komen van de eerder kunstmatige, comfortabele leefomstandigheden - het
veilige nest van de Clarissen – om ten dienste te staan van de behoeftigen. Hij
overweegt om zijn diensten aan te bieden in het hospitaal om de zieken te
verzorgen. Hij denkt zelfs aan de mogelijkheid om een betaalde baan aan te
nemen en zo een arme weduwe te kunnen helpen. Hij was bereid om de
condities te aanvaarden als werknemer met het doel iemand die armer was
dan hijzelf te helpen. Hierbij voorziet hij tegenkantingen bij het idee om zijn
contemplatief ideaal te verlaten en schrijft het volgende neer wat heel
belangrijk is binnen ons onderwerp: “Het is niet de zoetheid van het gebed dat
men moet zoeken maar Gods wil te doen… Hij zal mij zijn genade schenken
om Hem te zien in de zieke en in Zijn gezelschap te verblijven tussen de taken
van het hospitaal.”
Dit edelmoedig plan zal echter niet doorgaan en een andere gelegenheid om
de schort te dragen zal zich niet meer voordoen. betreurenswaardig?
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Uiteindelijk, zal een andere roep overwinnen op het slingerend pad van zijn
levensweg die God voor hem heeft uitgetekend. Hij wordt geroepen tot het
priesterschap.
Zal ChdF daarom afstand doen van zijn Nazareth-ideaal?
Nee, zoals hij schrijft in 1901, kort na zijn wijding, zien we dat zijn ideaal om
het verborgen leven van Jezus - het nederige, arme leven te Nazareth na te
volgen – blijft bestaan. Zelfs als priester voelt hij zich geroepen tot het “
verborgen leven van Nazareth, niet met het doel te preken maar met het doel
te leven in eenzaamheid, in armoede, in het eenvoudige werk van Jezus, in
een inspanning om goed te doen voor de ander… doorheen het gebed, …
door het beoefenen van de liefdadigheid.” (OS 664-5) “Dit leven van
Nazareth… moet niet in het Heilig Land geleefd worden maar tussen de zieke
zielen, de meest verloren schapen.”
Vanaf zijn aankomst in Béni-Abbès ondervindt hij dit. Het leven als ‘eremiet’,
waarvan hij nog steeds droomt, wordt al vlug een druk en toegankelijk leven:
“Hij moet voordurend naar de deur omdat er aangeklopt wordt. Hij luistert naar
de noden van de mensen, geeft raad en komt hen ter hulp. In zijn huis van
Nazareth komen er mensen langs van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Het
wordt een Khaoua, een fraterniteit, waar de bezoeker gelukkig is, gezien te
worden als een broeder, “de universele broeder”. Het is als een broeder dat hij
elke dag opnieuw na gebed en eucharistie van 3 tot 8 PM soldaten, Arabieren,
arme lieden, slaven, enz… verwelkomt. “ik sta verwonderd van mezelf hoe ik
voorbeweeg van contemplatief leven naar een leven in heilige bediening. Ik
wordt er naartoe geleid, ondanks mezelf, door de nood van deze mensen.”
Desondanks blijft hij overtuigd dat dit de plaats is waar hij voor altijd het
Nazareth - leven moet leiden.
Maar, enkele maanden later, zal hij op verzoek van zijn Bisschop op weg gaan
naar de Hoggar. Hij ziet er de wil van zijn geliefde Heer in die tot zijn hart
spreekt: “Je kan je “Nazareth – ideaal” overal beleven, leef het daar waar je
het meest nodig bent voor je medemens.” Op voorwaarde dat in God
verblijven en zijn kinderen liefhebben samengaan: “waar je het ideaal van
Nazareth en het ideaal van de liefdadigheid tegelijker tijd aantreft. Wat Mij
vereren betreft, het is in de liefde die je uitdraagt naar de medemens dat je in
Mij verblijft, niet in het op afstand houden van Mijn kinderen: zie Mij in hen
zoals ik te Nazareth deed, leef tussen hen, verloren in God.”
Nazareth betekent beminnen. Liefde die ervaren wordt in de nabijhied van
anderen is belangrijker dan stilte. Het is in de broederlijke liefde dat we
moeten verblijven, dat we de Geliefde zullen vinden.
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Hoe zal hij die dubbele aanwezigheid ervaren – bij God en bij Zijn kinderen –
gedurende de laatste fase van zijn leven te Tamanrasset? Hij is er naartoe
gegaan met het doel zich aan te sluiten bij diegenen die het meest verlaten
zijn. Hij voelt er zichzelf zeer eenzaam, is de enige Fransman en Christen, en
heeft geen volgeling en geen correspondentie. In dit kleine dorp van 15 arme
families leeft hij afgezonderd van de anderen die hem in het begin niet
opzoeken. Desondanks probeert hij zichzelf dienstbaar te maken door
voedsel, medicijnen, breinaalden uit te delen. Hij leert zelfs enkele vrouwen
breien. In zijn directorium (1909) voor de leken schrijft hij: “ze moeten houden
van werken, in het bijzonder van handenarbeid… ten minste enkele uren per
dag, een nederig werk… linnen wassen, naaien, breien, de vaat doen, hout of
water dragen… Jezus, Maria en Jozef… hebben dit alles gedaan; wij zullen
hen beminnen en we zullen ons verheugen door dit werk met hen te
verrichtten. (OS 487)
Door dit te doen blijft hij degene die bezit en die geeft. Een ernstige ziekte in
januari 1908 zal hem dwingen de zwakke, de arme te worden, diegene die
ontvangt. In die periode van droogte verzamelen de vrouwen in een straal van
4 km de geitenmelk en brengen die bij hem en zorgen voor hem. Van dan af
vermenigvuldigen zich de contacten met de bevolking. Het wordt een diepe
vriendschap van geven en ontvangen.
Waar zijn de stola en de schort naartoe? Hij heeft de stola voor verschillende
maanden niet nodig, gezien hij de mis niet kan opdragen. Wat het handwerk
betreft, is dit vervangen door een niet aflatende inzet voor vertaalwerk met de
instelling tot publicatie van Touareg teksten en uitdrukkingen, een
woordenboek Touareg - Frans in 4 grote volumes, de vertaling van de
evangelies,… Dit werk zal al zijn energie alsook al zijn tijd opslorpen. Dit wordt
slechts af en toe onderbroken door een occasionele bezoeker en zijn drukke
correspondentie met familie en vrienden die hij trouw zal onderhouden tot het
einde van zijn leven
We kunnen ons afvragen: ‘Waar vindt hij in die drukte de tijd om te bidden ?’
Achter de stola en de schort zit het hart van Nazareth wat het hart en het kruis
van Jezus is: Het is de Jezus Caritas dat hij op zijn kledij en in zijn hart draagt.
In plaats van directe evangelisatie, wat onmogelijk was in een islamitische
omgeving, blijft er het ‘dagelijkse apostolaat van de goedheid’ over.
Tot slot, is dit het enige programma dat hij doorgeeft aan alle - Priscilla’s en
Aquila’s – leken, missionarissen dat hij nog steeds roept om te evangeliseren:
“liefde, liefde, goedheid, goedheid.”
Jean-Marie Pasquier, Juli 2009
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Kleine zusters
Deze keer werden alle groepen door onweer verrast... Voor de enen
betekende het bibberen en beven en anderen hadden hun schrik heel hard
weggelachen.
Elke avond wordt rond de ervaringen van de dag uitgewisseld en in een
gebedsmoment neergelegd.
Dit jaar was het ook efkes spannend in de keuken. Blijkbaar beginnen de
Europese gezondheidsnormen door te dringen.
Uitgerekend op de voormiddag dat Alfredo en Angela eventjes naar hun huis
waren kwam er controle. Was me dat spurten! Het “blauwe boekje” waarin
alles nauwkeurig moet genoteerd worden was onvindbaar, echt waar.
Natuurlijk was het ook niet ingevuld, wel waren er enkele stalen van de
voeding... Alleen Mila heeft een certificaat waardoor ze in zo´n keuken mag
staan... Mila stond haar “mannetje” en de “hulpjes” verdwenen geruisloos.
Alfredo werd opgebeld en in een telefoontje met de inspecteur kwam alles in
orde. Toen de auto van de inspecteur verdween kwamen de hulpjes terug te
voorschijn...
Wat me telkens treft is de inzet van allen: de gasten, de monitoren, de
volwassen begeleiders en de logistiek.
Er is ruimte voor elk en iedereen probeert het beste van zichzelf te geven.
Het is zoals Alfredo het graag uitdrukt “een stukje hemel op aarde in een
paradijselijke omgeving”.

Ik ben blij en
dankbaar dat
ik het mocht
mee-maken.

Paula
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NAZARETHMAAND
In november 2009 volgden Luc
Frenay
en
ikzelf
een
Nazarethmaand te Marsanne
Frankrijk. Het was een boeiende
ervaring met een 17-tal priesters
het leven te delen. We waren te
gast in een bezinningshuis nabij
een bedevaartsoord in Marsanne
en Drôme Provençale, bisdom
Valence.
Tijdens de eerste week maakten we kennis met elkaar. Elk van ons bracht zijn
levensverhaal in anderhalf uur. De 13 Franse priesterverhalen in hun
verscheidenheid, één verhaal uit Burkina Faso en één uit Congo - Brazzaville
en onze twee Vlaamse verhalen toonden een kleurrijke schakering van
levenservaringen. Bij de Franse priesters viel op dat ze allemaal banden
hebben met Algerije via hun legerdienst destijds. Ook kwamen er klanken uit
Zuid-Afrika en Argentinië van twee Fidei Donum priester.
In Frankrijk staat de kerk binnen een lekenstaat, waar er een strikte scheiding
is, toch worden de priesters overal in de pastoraal ingezet, net zoals bij ons.
De aandacht voor de zwaksten en armen is er sterk. De klanken uit Afrika
toonde een andere kerksituatie, waar God en godsdienst nog centraal staan in
het leven van de mensen.
De tweede week was een retraiteweek met François Biès-Péré een priester
van de fraterniteiten, werkzaam in de Pyreneeën. ‘s Morgens leidt hij ons in
een aspect van het diocesaan priester-zijn: het leven delen als priester; durven
leven vanuit zwakheid (het thema van Malta); het ‘Woord’ en de ‘Sacramenten’
brengen bij de mensen. De namiddag wordt besteed aan overweging en in
fraterniteitsgroepen het gehoorde samen bespreken…
Ondertussen komen we op ritme, bepaald
door
gebed
en
maaltijden.
Het
morgengebed om 8uur vóór het ontbijt,
om 11u30 Eucharistie met aansluitend
het middagmaal, om 17u15 avondgebed,
aanbidding en om 19uur avondmaal…
Het uurtje aanbidding opent ons hart voor
de Heer en één dag in de week is er
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woestijndag. Zo komen we ten volle in de spiritualiteit van broeder Charles.
De derde week bracht ons nog dichter bij het leven van broeder Charles.
André Roustan, voormalig vicaris van het bisdom Viviers begeleidde ons
daarbij. Hij belichtte de vier periodes van het leven van Charles De Foucauld.
Zijn jeugd: hij wordt wees, maar blijft omringd door gelovige mensen. Zijn
adolescentie: Hij gooit geloof over boord, wordt militair en gaat op expeditie
door Marokko, maar gaat ook op zoek naar zingeving. Zijn bekering: waar hij
zoekt om de nederigste van de nederigsten te worden, samen met Abbé
Huvelin en bij de Trappisten en in Nazareth. Zijn priesterschap: waar hij het
evangelie voorleeft en bidt voor het heilig Sacrament om Jezus Christus te
brengen bij de minsten der minsten in Algerije. Op zondag bezochten wij het
seminarie van Viviers waar hij priester gewijd werd.
In de vierde week bespraken wij nog enkele
thema’s die ons als priester bezig houden.
Het werken met leken in de kerk, het vormen
van een broederlijk priestergroep in een
bisdom, de islam en de bijeenkomst van
Malta. Ook ontvingen wij de bisschop van
Marseille en zijn collega van Valence. Beiden
vertelden ze hoe zij in hun bisdom proberen
een broederlijke priestergroep te vormen en
het geloof op vandaag in Frankrijk gestalte te
geven. Uitwisseling blijkt daar belangrijk te
zijn. In Marseille brengt de bisschop zijn
priesters op vrijwillige basis samen om van
hun leven te getuigen, over wat ze doen als
priester op hun pastoraal veld. In Valence
doet de bisschop het door om de drie maand
in een of ander deel van zijn bisdom een
spreekdag te houden om de priesters van die
regio te ontvangen en uit te wisselen over
hun pastorale ervaringen.
Zo dit is in een notendop de Nazarethmaand, ook een uitnodiging om dit eens
mee te maken. Een maand vrij durven nemen om dit te doen de moeite waard.
Het brengt je opnieuw bij de bronnen van je roeping. In de internationale
courrier staat regelmatig een Nazarethmaand aangekondigd.
Jan Sevenhant
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EUROPESE BIJEENKOMST TE MALTA 2009
Brief aan de Europese Fraterniteiten (Deel 1)
1.Onze Europese Bijeenkomst vond plaats te Malta van 16 tot 24 juli 2009. We
zijn broederlijk ontvangen door de leden van de priesterfraterniteiten Jezus
Caritas van Malta die deze ontmoeting organiseerden. Vijfentwintig broeders
uit 11 landen konden deelnemen 1 . We waren gelogeerd in het seminarie van
Rabat, dicht bij de historische hoofdstad Mdina (in het midden van het eiland).
Het Thema van de bijeenkomst was: « Kracht uit zwakheid» (zie. 2 Kor. 12,
9b-10), naar aanleiding van de schipbreuk van Sint-Paulus op het eiland Malta
(Handelingen 28). Een gebeurtenis die, dankzij God, vruchtbaar was voor de
evangelisatie van dit land. Onze woestijndag had plaats waar deze schipbreuk
volgens de Maltese overleveringen plaats vond. Een merkwaardig moment bij
het afsluiten van het Paulusjaar! De regionale verantwoordelijken
rapporteerden in de
vergadering
de
bedenkingen
en
ideeën over het thema
vanuit de verschillende
fraterniteiten van hun
land, die er dit jaar
mee bezig geweest
zijn. We hebben ook
de tijd genomen om
enkele parochies en
gemeenschappen
te
bezoeken om zo Malta
beter te leren kennen
in al zijn aspecten
zowel sociaal, religieus
en cultureel.
1

Joseph Pace, Nicholas Aquilina et Colin Apa van Malta, Andrzej Anderwald uit Polen,
Jean-François Berjonneau, Marc Geoffroy, Jean-Michel Bortheirie et Jean-Yves You uit
Frankrijk, Jan Sevenhant uit Vlaanderen, Michel Bollen uit Wallonië, Gabriel Leal
Salazar et Antonio Vargas Quesada uit Spanje, Giuseppe Colavero et Donato Manca
uit Italië, Bernd Langer, Norbert Appel et Ulrich Herz uit Duitsland, Johannes
Biedermann et Michael Georg Joham uit Oostenrijk, Joseph Deegan et John McEvoy
uit Ierland, Paul Glover de Groot Brittanië, Jacques Midy,
comminicatieverantwoordelijke, Laurent Dognin, Europese verantwoordelijke. Eddy
Lagae, die ons vanuit de Internationale Equipe enkele dagen vervoegde.
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We brachten ook een avond door met Mgr Paul Cremona, aartsbisschop
Malta en kregen van hem advies over de uitdagingen die op zijn schouders
rusten.
2. Malta is een natie van 400.000 bewoners, minder dan het merendeel van
onze grote Europese metropolen ! Het bevind zich in het midden van de
middellandse zee, zijn geschiedenis is sterk gemarkeerd door menige invallen
die het heeft ondergaan en gevormd heeft. De belangrijke haven en zijn
bastions verwijzen naar de tijd van ridders en grootmeesters van de orde van
Malta. Deze geschiedenis verklaart zijn sterke katholieke identiteit (95% van
de bevolking) en zijn grote gereserveerdheid tegenover de Islam. Aan te
merken is dat de Maltezers zeer fier zijn op hun taal die deels gevormd is uit
het Arabisch en deels uit het Fenicisch. Het Engels blijft als tweede taal daar
het land tot voor kort een Britse kolonie was (tot 1964). Deze sterke identiteit
belette hen niet om heel gastvrij te zijn. « Ze zijn vriendelijk en open » zoals
Sint-Paulus het al verwoordde. Ze stralen een grote familiale geest uit zoals
we konden merken bij de lekenfraterniteiten. De huidige mondiale
economische crisis heeft Malta ook niet gespaard, maar het eiland wordt ook
geconfronteerd met een groot probleem: dit van de grote groep migranten
vanuit Afrika, die op hun geluksboten op hun kusten stranden. Het land is te
klein om zo’n menigte te onthalen. De vluchtelingen worden ondergebracht in
tentenkampen (momenteel 4.000 in 5 kampen) waar ze in moeilijke
omstandigheden verblijven. Malta is slachtoffer van dit wereldwijde probleem
dat het alleen kan dragen in solidariteit met de andere Europese landen.
Het katholieke geloof in Malta laat zich zien in de magnifieke en imposante
barokke kerken in elk gemeente. De kerken zijn gebouwd dankzij de
vrijgevigheid van haar gelovigen.
Het leven van de Kerk is sterk
ingebed in het leven van de
gemeenten en er is niet, zoals in
ander « gelaïciseerde » landen
zoals Frankrijk, een scheiding
tussen
het
burgerlijk
en
religieuze.
De
parochiale
« clubs »
brengen
mensen
samen op sportieve en culturele
sfeer (fanfares), zelfs op politiek
vlak!
Het
feest
van
de
patroonheilige wordt in elke
gemeente met pracht en praal en geheel de gemeenschap gevierd met verve.
Daar waren we getuigen van bij het feest van Sint-Sebastiaan waar we
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aanwezig waren. We waren ook getroffen door het groot aantal mensen die
wekelijks deelnemen aan de missen, dit van alle leeftijden. Een praktijk die wel
vermindert sinds enkele jaren (toch nog 50% van de bevolking vandaag). Het
biechten voor de mis, waar veel priesters tijd aan besteden. Het geloof en de
familiale waarden zijn er heel belangrijk maar worden door rijkdom doorkruist,
waardoor de waarden komen te vervallen. Echtscheiding wordt op Malta niet
erkend, waardoor heel wat mensen samen leven. In enkele parochies worden
heel wat kinderen gedoopt met ouders in deze situatie. De Kerk, net als de
staat Malta, blijkt omheen het probleem van de migratie te gaan en we
ondervonden geen duidelijk engagement van de kerk in deze. Bij het bezoek
aan het eiland zie je praktisch geen Afrikaanse mensen, noch in de steden
noch in de zondagse vieringen. We waren evenwel geïmponeerd door enkele
mooie getuigenissen: een Franciscaanse broeder, verantwoordelijk voor
«werkplaats van de Vrede» in Har-Far, na de tweede wereldoorlog opgericht
vanuit het elan van de encycliek «Pacem in Terris» van Johannes XXIII om
verscheurde personen te verzoenen… maak ook om mensen te genezen in al
hun verdeeldheid (koppels, families). Gesitueerd juist naast een
vluchtelingenkamp, zet deze priester en zijn equipe zich sterk in voor de
vluchtelingen (materiële hulp, onthalende aanwezigheid, medische zorgen,
spirituele ondersteuning…). Enkelen van ons konden dit kamp bezoeken en
spraken met vluchtelingen die in afwachting van een gelukkige toekomst er
een jaar verbleven. Een andere getuigenis: deze van een fraterniteitspriester,
priester Trevor, aalmoezenier van «Huize Goddelijke voorzienigheid», een
centrum die een honderdtal mentaal gehandicapten en evenveel begeleiders
bijeenbrengt. Enkelen van ons mochten getuigen zijn van een levendige mis
bij hen. Priester Trevor stelde tegelijk een catechetisch centrum voor
(SPRED «SPecial REligious Development»: gebaseerd op het ontdekken van
het evangelie vanuit de ervaring en niet vanuit intellectuele reflectie). We
hebben echter geen tijd gehad om te ontdekken welk inpakt deze «nieuwe
evangelisatie» heeft op initiatief van Johannes-Paulus II die zo concreet naar
voor komt op Malta, maar we waren getuigen van deze mooie initiatieven van
evangelisatie en catechese. We mogen ook onderlijnen dat er stappen
ondernomen worden om gevormde kinderen verder catechetisch te
begeleiden en hen te sterken in hun geloof tegenover andere spirituele
richtingen die zich opdringen. Er dient ook opgemerkt dat de liturgie eerder
sober is, naar liederen toe (het Gloria en het Sanctus worden niet gezongen),
maar er is aandacht en participatie.
Op Malta zijn er twee fraterniteiten die een telkens een tien à twaalf, eerder
oudere, priesters bijeenbrengen. Jammer genoeg komen er geen jongere
priesters bij.
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Er zijn ook vijf lekenfraterniteiten die vier maal per jaar allemaal samenkomen.
Elke fraterniteit heeft zijn maandelijkse bijeenkomst.
In de volgende fratbrief brengen we het vervolg van de brief met de
opdrachten en aandachtspunten.

REISVERSLAG EDDY LAGAE FORTALEZA INTERNATIONAL TEAM
Vorig jaar in de week na Pasen verbleven hier drie priesters die deel uitmaken
van de priesterfraterniteiten: José Bison uit Brazilië, Richard Reiser uit de VSA
en Abraham Apollinario uit de Dominicaanse republiek. Dit maal gaat onze
bijeenkomst door in Brazilië, in de stad Fortaleza in het Noord-Oosten van dit
immense land.
Zondagmorgen om 6u30 brengt José me naar het station van Menen en
zondagavond om 22u lokale tijd staat een andere José me op te wachten in de
luchthaven van Fortaleza (Brazilië) - het is intussen 3u30 in België. De tijd
gaat rapper voorbij door een boek te lezen bij het wachten in de luchthavens
van Brussel en Lissabon en in het vliegtuig. Het is vrij rustig in de luchthaven
van Brussel: de waarschuwingen over het slechte weer hebben hun effect niet
gemist. Heel wat reizigers hebben hun vlucht verplaatst, waardoor het aan de
veiligheidscontrole niet lang aanschuiven wordt. De vlucht van Brussel naar
Lissabon duurt 2 uur 20 en die van Lissabon naar Fortaleza 7 uur. In het
vliegtuig heerst een Latijns-Amerikaanse sfeer: er wordt veel gepraat en het
wordt er nooit helemaal stil al proberen sommigen wat te slapen.
In Fortaleza wacht een strenge toegangscontrole: tijdens het lange wachten in
rij voel je de vermoeidheid van de reis opkomen. Elk paspoort wordt digitaal
ingelezen en aan iedereen wordt gevraagd wat het
doel is van de reis. Intussen is het ook even
gespannen wachten of de bagage mee is met het
vliegtuig. (Voor priester Richard uit de VSA zal het
vier dagen duren voor zijn bagage er is). De
zomerse bijna tropische warmte valt op je: in één
dag tijd van -4°naar + 26° maakt een groot verschil.
De wintermantel, trui, sjaal die in België zo nodig
waren worden best zo rap mogelijk voor een week
aan de kant gelegd. Iedereen loopt er rond in een Tshirt.
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Op hetzelfde moment is priester Abraham aangekomen uit de Dominicaanse
republiek. Samen rijden we dan met onze Braziliaanse gastheer José naar het
retraitehuis waar we logeren, in het stadje Caucaia. Het is een halfuurtje rijden
er naar toe over de brede lanen van Fortaleza dat 2,5 miljoen inwoners telt,
maar op zondagavond tamelijk rustig is. Toch zitten nog overal mensen buiten
op straat met elkaar te keuvelen.
Het retraitehuis maakt deel uit van een domein met de verschillende
gebouwen die we in de loop van de week leren kennen: een huis voor de
bejaarde zusters, het noviciaat, een kapel, een school en nog wat
dienstgebouwen. Het ganse domein is omringd door een lange muur, met
bovenop een afspanning met elektriciteit; Dat zien we in de buurt nog:
veiligheid is een belangrijk thema, maar wij ondervinden geen moeilijkheden.
In de tuin staan mooie tropische bloemen die voor een frisse aangename sfeer
zorgen in dit wel warme klimaat. Het is bijna 11 uur wanneer we aankomen en
verwelkomd worden door een aantal van de priesters die er in retraite zijn. Na
een drankje krijgen we onze kamer aangewezen.
Ik probeer wat te slapen, na de lange reisdag, maar dit lukt niet meteen. Eerst
houdt een mug me wakker (in de loop van de week zullen er regelmatig zijn),
dan is het reeds het Belgische uur om op te staan, het verschil van vier uur
laat zich voelen. Vrij vroeg omstreeks 5 uur beginnen de hanen in de
omgeving te kraaien. Het wordt nog even wennen om goed te kunnen slapen
in de nieuwe omgeving. In de loop van de week gaat dit beter.
Op maandagmorgen is er het eerste ontbijt. De maaltijden zijn rijk aan
exotische vruchten; mango groeit er aan de bomen en nog andere vruchten
die me onbekend zijn.
De groep in retraite telt 55 personen: priesters, seminaristen, zusters, leken.
Ze komen zowat van overal uit Brazilië, maar allemaal geïnteresseerd in de
figuur van Charles de Foucauld. Het is een serieuze handicap als je de taal
niet kent: je dreigt een buitenstaander te zijn, die niets begrijpt van wat men
vertelt en met wie niemand in contact kan komen. Maar dat valt best mee: het
ontbijt gebeurt in stilte en al vlug komen twee Waalse priesters en een
Vlaamse zuster me goedendag zeggen. Zij verblijven en werken al meerdere
jaren in Brazilië.
Een paar Braziliaanse priesters hebben dan weer in Leuven gestudeerd of zijn
ooit in België geweest voor de KAJ en kennen goed Frans.
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En de stichter van de congregatie van zusters waar we verblijven is zowaar uit
Waregem afkomstig en verbleef lange jaren in Brazilië om er in 1944 te
sterven (pater de Lombaerde). Hij heeft er drie congregaties van zusters en
priesters gesticht.
De morgenstond heeft goud in de mond, de dag begint hier vroeg. De zon
schijnt volop, de eerste morgen heeft het wat geregend. Voor de rest van de
week blijft het zonnig, tot de laatste dag weer wat druppels vallen. Na het
ontbijt en het morgengebed is er een eerste conferentie door priester Geraldo
die van Duitse afkomst is. In de loop van de voormiddag is er nog tijd voor
aanbidding in de kapel. Tijdens deze eerst dagen leer ik de twee Belgische
priesters wat beter kennen. Ze zijn werkzaam in de sociale taken van de
parochie: zoals het ´werk 'kind en gezin', bij de arbeiders in een fabriek die
suikerriet verwerkt, bij een volksapotheek en natuurlijk bij de christelijke
gemeenschappen die samen het parochieweefsel vormen. De andere priester
is werkzaam bij de arbeiders in de staalindustrie van Arcelor Mittal. Andere
priesters zijn actief in de alfabetisatie in een streek waar 15% van de
volwassenen niet kan lezen, of met jongeren die een vorming krijgen en zo
een alternatieve kans krijgen in plaats van veroordeeld worden voor de feiten
die ze gepleegd hebben. De Vlaamse zuster houdt een retraitehuis open: een
plaats van stilte in een wereld van veel lawaai. Er is het getuigenis van een
Italiaanse priester die vertelt over de moord in september op zijn landgenoot in
een barrio, een wijk, waarschijnlijk omdat hij jongeren van de drugs afbracht.
Vorig jaar werden in Brazilië 5 priesters gedood.
Wanneer op dinsdagmiddag de retraite voorbij is, heeft een groepje van de
priesters nog enkele dagen vakantie gepland in een huis aan het strand. We
mogen er op woensdagmiddag naar toe, en gaan naar het hete strand en
gebruiken samen het middagmaal.
Brazilië is een groot land. Afstanden van 3000-4000-5000 km zijn geen
uitzondering. De priesters ontzien zich deze afstanden niet om samen te
komen: sommigen reizen met de bus, anderen met het vliegtuig.
Nu de retraitegroep vertrokken is, komt er een groep van Braziliaanse zusters
voor een veertiendaagse herbronningsessie. Ze zorgen voor een eigen
ambiance in het huis. Ze zingen veel.
De eucharistievieringen zijn levendig: er wordt graag en veel gezongen tijdens
de eucharistie, er is begeleiding met trom en gitaar en de preek mag wat
duren, soms is er een dialoog met de mensen. Na de mis gebeurt dat iemands
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verjaardag vermeld wordt en dat die persoon naar voren mag komen. Een
andere keer werd één van de zusters gezonden naar het Amazonegebied
waar ze begint aan een nieuwe opdracht: ze zal er samen met een groepje
van vier rondtrekken van plaats tot plaats om bij de christelijke
gemeenschappen te komen.
In de grote tuin zijn er een aantal hoekjes uitgewerkt met bijbelse thema's:
Kana, de ontmoetingen in Galilea, het huisje van Nazareth. Je kan er gaan
zitten en mediteren. Wat verder is er de “Villa mimosa” die de varkens
herbergt. Er is ook nog een kippenren.
Het huis wordt heel netjes onderhouden: Brazilianen hebben een fierheid over
zich: kinderen lopen er altijd netjes gekleed bij. De laatste jaren is er hard
gewerkt om de scholing van de kinderen en de volwassenen te verbeteren.
Het wordt hier snel avond; rond zes uur is het donker, maar s' morgens is het
vroeg dag. Voor ons is dat even aanpassen.
Zaterdagmorgen vertrekken reeds José en Richard terug naar hun thuisbasis:
Sao Paulo in Brazilië en Omaha in de VSA. Abraham en ikzelf blijven nog in
het retraitehuis tot in de namiddag terwijl we werken aan de franse vertaling
van de teksten die we in de loop van de week met ons groepje geschreven
hebben. Intussen nemen we nog afscheid van de zusters, die voor ons gastvrij
waren.
We worden afgehaald
door een priester uit
Fortaleza die ons naar
de
luchthaven
zal
brengen. Maar eerst
brengen we enkele
uren door op zijn
parochie (St Alfonsus)
die dertig jaar geleden
gesticht is, die zo’n
12.000 inwoners telt en
met een moderne kerk.
Hij leidt ons rond in de
kerk, in de lokalen voor
de catechese en in zijn
pastorie op de eerste verdieping van het gebouw.
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Er zijn heel wat medewerkers op deze parochie zoals we in die paar uren
gezien hebben. Ondermeer een paar jongeren die erg bezig zijn met youtube.
De pastoor is daar ook nogal erg voor, want het duurt niet lang voordat we ook
in zijn studio (een catecheselokaal) zitten voor een paar interviews die dan
meteen op youtube gezet worden. Van onze kant tonen we dan de websites
van Kerknet en de parochie in Santo Domingo. De pastoor is ook een fan van
wijlen dom Helder Camara die in deze stad geboren is, want ter gelegenheid
van het honderdjarig jubileum van zijn geboorte heeft hij een standbeeld laten
plaatsen op het pleintje voor de kerk en ook een van de vorige aartsbisschop
kardinaal Lorscheiter. Over beiden heeft hij dan nog een boek uitgegeven met
toespraken en teksten.
Je vraagt je af wanneer hij dat allemaal klaarspeelt.
Om 17 uur is er een huwelijk. Je moet dit uur wel met een korrel zout nemen,
want de meeste familie is er wel op dat tijdstip, maar de bruid en de pastoor
laten op zich wachten. De pastoor komt de kerk binnen om 17u20 en is
duidelijk evenmin gehaast als de rest van de aanwezigen. Het duurt tot 17u40
tot de bruid arriveert en feestelijk de kerk binnenkomt aan de hand van haar
vader en de ceremonie kan starten. Een muziekensemble luistert de dienst
feestelijk op. Het is een woorddienst die goed meegevolgd wordt door de
familie en de vrienden: ondermeer het onze vader wordt door iedereen
duidelijk meegebeden.
Rond 18u20 is de ceremonie voorbij. De eerste mensen komen reeds aan
voor de mis van 19 uur. Op het pleintje voor de kerk staat er een kraampje met
er rond wat tafels en stoelen waar men iets kan drinken. Voor de mis zijn er
heel wat medewerkers: lectoren: dit zijn koppels die samen naar voren komen
en waarbij dan de man of de vrouw voorleest; bedelers van de communie;
muzikanten en enkele zangers. De mensen zingen graag mee: ze wuiven zelfs
met hun blaadje bij bepaalde halleluja liederen en applaudisseren na de lezing
van het evangelie. Ze appreciëren het blijkbaar dat priesters uit het buitenland
bij hen zijn en aanwezig zijn de mis. Al verstaan ze geen woord van wat ik
zeg, toch geven ze een applaus en laten bij de vredeswens een hartelijk
welkom voelen. Na de mis komen er een paar naar de sacristie om nog een
paar woorden Frans te spreken.
Een paar uur later ben ik in de luchthaven aan het wachten op het vliegtuig
naar huis.
Een mooie week zit erop.
Eddy Lagae
39

FOUCAULDFAMILIE

Het drukke leven van Foucauld in Béni-Abbès (afl. 19)
Charles is heel bekommerd voor de Franse soldaten in Béni-Abbès. Hij
is hun aalmoezenier en voelt zich verantwoordelijk voor hun christelijk
leven. Soms komen officieren en soldaten naar zijn eucharistie in de
kapel. Een andere keer komen zij
met hem praten. Zo komt kapitein
Regnault
naar
de
kluizenarij
(l’ermitage) van Foucauld voor heel
lange gesprekken. Hij bewondert de
wijsheid van Charles die zelf
maandenlang in Marokko op
verkenning was. Vooral waardeert
hij dat
deze bekwame man alle eer en roem
heeft verzaakt. Hij wou ‘universele
broeder’ worden van de armsten. En hij
kent zo goed het hart van de mensen!
Als
Charles
hoort hoe
Franse
soldaten
door grote koorts dreigen te sterven of
als zij gekwetst zijn in gevechten, vraagt
hij de toelating om hen bij te staan. Hij
gaat er vliegensvlug te paard
naar toe, want hij wil niet dat
deze christenen zouden sterven
zonder de hulp van God. Hij wil
hen
nabij
zijn
met
de
ziekenzalving en de heilige
communie. Een herder is hij voor
hen.
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Maar vooral is Foucauld zwaar
benomen, dag en nacht bijna,
door de plaatselijke bevolking.
Hij zet zich helemaal voor hen
in. Zozeer zelfs, dat hij klaagt
niet voldoende tijd te hebben
om te bidden en God de eerste
plaats te geven in zijn leven.
Nu eens ontvangt hij de mensen als gasten die kunnen overnachten,
dan geeft hij hen te eten of verzorgt hij hun zieken.

Dat er nog niemand is die bij hem wil blijven en doen en leven zoals hij,
valt hem zwaar. Nog altijd geen volgelingen…

Van Foucauld kan je leren dat gebed belangrijk is, maar ook je inzetten
voor anderen.
Waaraan besteed jij je tijd? Aan computerspelletjes of TV?
Of neem je tijd voor God door gebed en stilte

en voor een ‘pleziertje-doen’ aan anderen?
Guido Debonnet
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5-JAARLIJKSE FAMILIEDAG: OP PAASMAANDAG 5 april 2010
Deze belangrijke prettige 5-jaarlijkse dag waarop we de mensen van de
verschillende takken ontmoeten in een ontspannende en toch ook vormende
sfeer werd al aangekondigd in de vorige brieven. Traditiegetrouw sluiten we af
met een verzorgde eucharistieviering.
-

Datum: Paasmaandag 5 april 2010
Plaats: Malem, Heldenplein, 9000 Gent
Thema: “DE VOLGENDE”!

Om in te schrijven vernemen we graag uw:
- Naam en voornaam
- Adres
- Tot welke groep behoort u:
 Vrienden
 Parochie
 Foucauldfamilie:
 Kleine zusters
 Kleine broeders
 Priesterfraterniteit
 Seculiere fraterniteit
- Prijs:
 Gezin + exotische maaltijd: 15 €
aantal gezinsleden:…
 Persoon + exotische maaltijd: 7€/p.
aantal personen:…
 Gezin + eigen picknick: 10 € (soep)
aantal gezinsleden:…
 Persoon + eigen picknick: 5 € (soep)
aantal personen:…
solidariteitsbijdrage is welkom!
-

Overschrijvingsnummer:
733-0477659-61 van de seculiere fraterniteiten
Johan Vannevel, Slingerstraat 38, 8820 Torhout
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U mag uw inschrijving per post, per mail, elektronisch of telefonisch doen….
We raken er wel uit.
Per post:
naar Christof Bogaert, Groenestraat 243A , 8800 Roeselare,
tel: 051722456, email: chris.bogaert@fulladsl.be
Elektronisch inschrijven via het adres: familiefeestchdf@gmail.com .
Iedereen kan dit raadplegen met wachtwoord: “mariedebondy”
Wegbeschrijving:
Malem is een wijk met witte huisjes en kerk, gelegen in de driehoek gevormd
door de watersportbaan, de Drongensesteenweg (N466) en de Rooigemlaan
(R40).
- Wie van de E40 komt neemt afrit Drongen, dan de N466 tot de
verkeerslichten van de R40, u neemt rechts de Rooigemlaan, zo’n
350 meter dan neemt u rechts de Herdenkingslaan. De kerk van
Malem is even verder op uw linkerkant.
- Van de E 17 rijdt u af in Gent Zuid, u neemt de R40 links en rijdt
tot de verkeerslichten met het kruispunt van de N466, u maakt een
bocht van 180° en keert terug van waar u kwam, zo’n 350 meter
dan neemt u rechts de Herdenkingslaan. De kerk van Malem is
even verder op uw linkerkant.
Malem ligt zo’n 3,5 km van Station Gent Sint-Pieters.
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DATA OM NIET TE VERGETEN

Seculiere fraterniteiten
Vijfjaarlijkse ontmoetingsdag te Malem (Gent), op paasmaandag 5 april
2010.
13-15 mei 2010: mini-retraite, met kl. Zr. Marleen Van Parys, in
Loppem
18-23 juli 2010: vakantieretraite te Westmalle

Priesterfraterniteiten
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. Je
mag al inschrijven bij Jan Sevenhant, meer informatie volgt in het
meinummer.
Woestijndag 2 augustus 2010 bij de paters Josefieten in de
Pachterstraat 52 te Geraardsbergen van 10 tot 17uur.
Kerstreco te Waasmunster, zondag - maandag 26 - 27 december 2010.
Paasreco te Waasmunster, zondag - maandag 10 - 11 april 2011
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