TEN GELEIDE

Alleluia!
De Heer is verrezen.
Alleluia!
Op het moment dat ik me aan de keukentafel installeer om deze ‘Ten
geleide’ te schrijven, valt mijn blik op de woorden van de kalender
‘Dichtbij de bron’:
“De verrezen Heer verscheen als eerste aan een vrouw – een vrouw
die veel van Hem hield, omdat Hij haar veel had vergeven.
Maria Magdalena deed nooit iets halfslachtig! Ze zondigde vol
overgave; ze veranderde op spectaculaire wijze; ze had uitbundig lief
en goot kostbare parfum uit over Jezus’ voeten. Ze stond wanhopig en
verward bij het graf. Maar Hij openbaarde zichzelf op een vriendelijke
en tedere manier aan haar. Ze vond Hem, omdat ze Hem zocht.”
Ja, we zijn nog volop in de Paastijd als we deze Fraterniteitsbrief
voorbereiden.
We zijn blij met de reacties die we kregen op het artikel van Guido over
het begin van de Seculiere Fraterniteit. Je kan ze terugvinden in deze
Brief, net als de flitsen van de Vijfjaarlijkse Familiedag.
Er zijn ook de middenkatern, de Bijbelsprokkels, het stripverhaal over
br. Charles en nog enkele artikels die uw aandacht meer dan de moeite
waard zijn, maar er zijn ook de uitnodigingen tot deelname aan de
vakantie-retraite en de fratdag in Gent…
In deze tijd op weg naar Pinksteren: veel leesgenot en vergeet niet in te
schrijven!
Ria.
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BIJBELSPROKKELS

TUSSEN VERRIJZENIS EN HEMELVAART
In deze Paastijd -vlak na de verrijzenis en nog voor hemelvaart en Pinksterenkan er maar één Bijbelse vrouw besproken worden, en dat is Maria
Magdalena. Ze is de allereerste verkondigster van de verrijzenis.
Over en uit
Haar verhaal begint nochtans in duisternis. Het was nog donker toen ze naar
het graf ging. Maria Magdalena had de hoop opgegeven dat het ooit nog licht
zou worden. Neen, mooie liedjes duren niet lang. Jezus, waar ze zo van hield,
was dood. Toen ze Hem leerde kennen, was ze geraakt. Hij had zeven duivels
uit haar verdreven en ze was Zijn onvoorwaardelijke leerling geworden. Hij
was voor haar ogen gekruisigd, ze hadden Hem daarna in een graf gelegd, er
een steen voor gerold en het liedje was uit. Gedaan. De leerlingen hadden
zich opgesloten, Zijn volgelingen gingen weer naar huis.
Maar zij wilde nog bij Hem zijn, daarom was ze in alle vroegte naar het graf
gekomen. En nu was Hij weg, de steen was weggerold en het graf was leeg.
Maria Magdalena had er twee leerlingen bijgehaald, ze waren naar het graf
gekomen, binnengegaan, weer naar buiten gekomen en opnieuw naar huis
gegaan. Maar zij tastte nu helemaal in het duister. Het enige wat ze kon doen,
was bij het graf blijven staan, verlamd door haar pijn. Door een waas van
tranen zag ze twee in het wit geklede gestalten in het lege graf zitten. "Vrouw,
waarom huilt ge?" Het enige wat ze kon uitbrengen was: "Ze hebben mijn
Heer weggenomen en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd".
Open
En dan is er een stem achter haar: "Vrouw, waarom huilt ge? Wie zoekt ge?"
Weer diezelfde vraag. Ze draait zich om naar de man achter haar,
waarschijnlijk de tuinman. "Heer, als gij Hem hebt weggebracht, zeg mij dan
waar gij Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem weghalen". Maar het enige wat
hij antwoordt is: "Maria!" Bij het horen van haar naam keert ze zich helemaal
om: de paniek om het verdwenen lichaam verdwijnt, dat wat ze niet verwachtte
is waar. Hijzelf staat voor haar, haar geliefde leraar. "Rabboeni!"
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We lezen er vaak overheen, maar de eerste vraag die aan Maria Magdalena
wordt gesteld, is: “waarom huilt ge?” Het lijkt een banale vraag, zeker voor wie
al weet dat Jezus verrezen is. Maar God overvalt ons niet met de mededeling,
Hij is behoedzaam. Die vraag trekt haar los uit haar ingestorte wereld en
maakt het haar mogelijk haar angst uit te drukken. Dat moet eerst gebeuren
voordat de verrijzenis kan doordringen. Als het verdriet is benoemd, is er
plaats voor het volgende: de overgrote vreugde van de herkenning. En
daarmee is het dan nog niet afgelopen.
Want het verhaal gaat verder en Maria Magdalena krijgt een zending in wel
heel speciale woorden: “Hou me niet langer vast, want ik ben nog niet
opgestegen naar Mijn Vader. Maar ga naar Mijn broeders en zeg hen: ik stijg
op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God.” De omgang met
Jezus is veranderd, dat verrezen lichaam is niet zomaar een lichaam dat je
kan vasthouden. En tegelijk zijn ook de leerlingen veranderd: ze zijn Jezus’
broeders geworden, ze hebben dezelfde Vader. Die nieuwe band met God
heeft Jezus gelegd door Zijn lijden, dood en verrijzenis.
Maria Magdalena krijgt de taak om die boodschap als eerste naar de
leerlingen te brengen. Het is opvallend dat haar naam en daden zo goed
bewaard zijn gebleven en door alle evangelisten genoemd worden. Zij was de
eerste die besefte dat men Jezus niet bij de doden moet zoeken. Zij was de
eerste die de woorden "Ik heb de Heer gezien" mocht uitspreken, die woorden
waaraan men de apostelen herkent. Het is opmerkelijk dat het juist een vrouw
is die de taak krijgt om dat ongeloofwaardige nieuws over te brengen.
Vrouwen hadden nauwelijks recht van spreken. Maar daar trekt Maria
Magdalena zich gelukkig niets van aan.
Zending
Maria Magdalena staat midden op het kruispunt van verleden en toekomst.
Ook wij staan daar in deze tijd tussen verrijzenis en hemelvaart. Die
verwarrende tijd tussen de ongelofelijke blijdschap van de verrijzenis en het
ietwat beangstigend vooruitzicht dat Jezus hen weer verlaat in de hemelvaart.
Toch is dat het begin van de jonge kerk: de Geest zal hen met Pinksteren
gegeven worden, ze zullen de boodschap uitdragen.
Barbara Focquaert
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OP DE PRAATSTOEL: LUC BRUNEEL
Lid van de seculiere fraterniteit Lichtervelde – Roeselare
Tijdens de Nationale Raad kwam het idee Luc Bruneel vertolker van Charles de Foucauld in het toneel: “De
volgende” dat gebracht werd op onze Foucauld familiedag
van 4 april ll.- een interview af te nemen. Uitgerekend op de
dag dat er een politieke en kerkelijke crisis aan de gang is
rijd ik naar mijn afspraak.
Wanneer ik aanbel is Luc aan de telefoon afspraken aan
het maken voor een pensioneringsfeest dat hij voor een ex
collega aan het organiseren is. Ondertussen krijg ik even
de tijd om rond te kijken en de familiale sfeer van de
woonkamer in te ademen. Op de tafel staan de kopjes klaar
voor de koffie…
Hierna volgt een samenvatting van ons gesprek.
Luc komt uit een religieus, evangelisch bewogen gezin. Zijn moeder werd
geboren in een arbeidersgezin. Ze was sterk beïnvloed door het
gedachtengoed van Kardinaal Cardijn. Haar vader was vroeg gestorven en zo
diende ze haar moeder bij te staan en daarnaast ook buitenhuis te gaan
werken om geld te verdienen. Deze beide kon ze combineren door hard te
werken om zodoende tijd vrij te maken en zich te engageren als kajotster.
Onder invloed van Cardijn - die predikte dat de jongeren van eenvoudige
afkomst gelijkwaardig waren aan de kinderen van de rijken – durfde ze ook
naar buiten te komen en het woord te nemen. Ze had een grote voorliefde
voor al wie marginaal of gekwetst was.
Luc werd sterk beïnvloed door haar bewogenheid. Ze kon zelfs volledige
teksten uit de toespraken van Cardijn reciteren. Daarnaast keek hij ook op
naar mensen die de gave van het woord hadden. Deze gave had Luc
aanvankelijk niet. Hij volgde technisch onderwijs maar kwam toch in het
onderwijs terecht. Luc werd leraar beroepsgerichte vorming in een BuSO
school. Mede door het communiceren met leerlingen en het geleidelijk aan
durven naar voor treden tijdens gemeenschappelijke activiteiten heeft hij de
drive gevonden om te spreken.
Jullie begrijpen waar Luc zijn mosterd haalde. Hij overwoog zelfs tijdens zijn
jonge jaren om aan te sluiten bij een kloostergemeenschap maar na een
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inleeftijd concludeerde hij dat dit toch niet zijn weg was. Dank zij zijn werk in
Torhout kwam hij Marijke tegen en de vonk sloeg over. Ze hebben nu reeds
een geschiedenis van meer dan 33 jaar samen en in dit gezin, dat 5 kinderen
telt en ook 2 kleinkinderen, was er vanaf het prille begin een gebedscultuur en
tijd voorzien voor sociaal engagement.
Hoe kwamen ze dan in contact met de seculiere fraterniteiten?
Het moet ongeveer 15 jaar geleden zijn dat -naar aanleiding van het overlijden
van een koppel- Johan Goemaere bij hen kwam met de vraag of ze wilden
aansluiten bij de groep. Voor Luc en Marijke kwam deze vraag heel goed
gelegen omdat ze beiden geïnteresseerd waren en zich wilden engageren.
Vanaf dat moment konden ze dingen samen doen. Het kwam zelfs hun
gezamenlijk gebedsleven ten goede.
Wat sprak hen dan zo aan?
Er waren verschillende aspecten binnen de spiritualiteit die naar voor kwamen.
Op de eerste plaats de vriendschap die hen toeliet hun leven te delen met
anderen niet alleen op het dagdagelijkse niveau maar ook het spirituele vlak.
Daarnaast was de armoedebeleving van broeder Charles naar het voorbeeld
van Jezus alsook de evangelische houding van rechtvaardigheid. De harmonie
tussen ‘hebben en niet hebben’, ‘delen en niet delen’, gebed en
dienstbaarheid lag hen nauw aan het hart.
Naar aanleiding van een uitspraak van Broeder Charles: “iedereen zou één
arme in zijn vriendenkring moeten hebben” haalde Luc enkele voorbeelden
aan. Zo heeft hij 13 jaar geleden het peterschap aanvaard van een dochtertje
uit een kansarm gezin. De zorg, de nabijheid, de morele en praktische
ondersteuning is er nog tot op heden. De keuze om dit gezin te ontvangen is
niet altijd evident en brengt op sommige momenten de nodige spanningen met
de eigen kinderen mee. Het volgende voorbeeld illustreert zijn
rechtvaardigheidsgevoel. Hij vertelde me de geschiedenis van Hilde. In juli
1997 ging Luc op bedevaart naar het Mariale bedevaartsoord Medjugorje. In
de luchthaven te Zaventem hielp hij een jonge vrouw die was gevallen. Ze
was er samen met haar moeder. Wat bleek: Hilde gaat met diverse handicaps
door het leven. Ze was aanvankelijk een mooie vrouw, gelukkig gehuwd met
een welverdienende man, kortom een sprookje tot ze ziek werd. Na 1 jaar
ziekenhuis was zij maar een schim meer van wat ze geweest was. Ze kon niet
meer spreken, kreeg regelmatig spasmen, evenwichtsstoornissen en kon nog
moeilijk stappen. Tot overmaat van ramp had haar man een andere vrouw. Ze
kwam terug bij haar moeder wonen. Dit verhaal heeft Luc sterk aan gegrepen.
Hij bleef de gehele bedevaart bij Hilde en haar moeder, om valiezen te dragen
en om Hilde te ondersteunen tijdens het stappen. Na al die jaren is die
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vriendschap gebleven en is uiteraard ook Marijke een vriendin van Hilde en
haar ma geworden. Ondertussen woont Hilde in een service-flat voor
gehandicapten in Brugge. Tijdens het WE verblijft ze bij haar moeder. Ze kan
in haar aangepast huisje in Brugge, ieder moment van de dag of van de nacht
bij problemen zorgverleners opbellen. Eén van de zorgverleners had Hilde
ingepalmd en een grote som geld van haar gevraagd. Goedgelovig heeft Hilde
dat geld gegeven met een afspraak van maandelijkse terugbetaling. Daarna
kwam er nog vraag naar geld. Dan pas werd Luc op de hoogte gebracht. Nu
worden de nodige stappen ondernomen zodat de geleende som terugbetaald
zal worden, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Marijke en Luc hebben een
grote vriendschap met haar opgebouwd en wanneer haar moeder op reis is
kan Hilde in het WE zelfs bij hen in huis logeren. Door zijn voormalige werk
kan Luc het aan om zulke mensen op een eerder professionele manier te
benaderen en te begeleiden.
Voor de toneelvoorstelling heb jij de rol van Charles de Foucauld
genomen. Wat heeft dat voor jou betekend?
Ik heb onmiddellijk ja gezegd toen Christof het mij vroeg. Ik stond vroeger
reeds op de planken vb. door figuren te vertolken in de kerk o.a. Damiaan, in
schoolmissen Johannes De Doper ,enz…. Sint Niklaas spelen is na al die
jaren een beetje mijn 2° natuur geworden. Ik kon teksten op een vrije eigen
manier vertolken. Ik dacht, ik zal ook zoiets doen met broeder Charles. Na een
eerste repetitie werd het duidelijk dat ik die tekst eigenlijk helemaal van buiten
moest leren. Een andere weg was niet mogelijk. Ik heb toen dikwijls
gesakkerd ”waarom heb ik toch zoiets aanvaard? Maar ik had mijn woord
gegeven en woordbreuk plegen dat staat niet in mijn woordenboek, dus ik
moest door die zure appel. Gelukkig had ik Marijke. Ze nam de rol van de
tegenpartij op zich en ja zo kon ik dan toch de tekst memoriseren. Door het
doornemen en het spelen van die rol heb ik CdF op een andere manier leren
kennen. Hij wou zijn leven delen met de armsten, elke keer opnieuw en toen
hij intrad bij de trappisten zei hij:”Hoe kan men de armoede beleven als men
geen armen heeft in zijn midden”. Die complete navolging van Jezus te
Nazareth heeft me getroffen. Ik ben heel blij dat ik die rol op mij genomen heb
en de vele positieve reacties deden mij deugd. Er waren zelfs aanwezigen die
vroegen bij welke toneelvereniging ik aangesloten was. Ik kom wel uit een
artistiek midden: een broer is professioneel muzikant, een zus
voordrachtkunstenares, een andere broer danstherapeut, een andere zus
sloeg na een professionele muzikale opleiding een andere weg in. Haar
vriend, nu haar man, was dokter. Ze hadden plannen om naar de 3° wereld te
trekken en daarom is ze dan verpleegster geworden. Ze hebben 3 jaar in
Peru geleefd en gewerkt. Op dit ogenblik is een dochter van hen in Peru,
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enerzijds voor haar studies maar anderzijds ook om een project te
ondersteunen.
Je kan zeggen dat ik op dat vlak van het artistieke de minst bedeelde was. Ik
studeerde ook wel muziek omdat we van onze ouders naar de muziekschool
moesten gaan maar dat was mijn ding niet. Al mijn kinderen zijn ook muzikaal
begiftigd en mijn dochter speelt benevens muziek ook toneel. Het zal dus wel
ergens in mijn genen zitten om via woorden mensen gevoelig te maken.
Mede door de voorbereiding die het toneel met zich meebracht had ik de
gelegenheid de kleine zusters van Jezus en van Nazaret te leren kennen. Hun
levenswijze, gewoon in de straat, gewoon gekleed met een jeansbroek tussen
de mensen, in de meest beproefde wijken… Dat heeft me enorm
aangesproken. Het feit dat ze gewoon een huis huren, geen eigendommen
verzamelen zoals vele traditionele kloosterordes wel doen of hebben gedaan.
Dat is een en al Jezus, een en al evangelisch, een en al spiritualiteit Charles
de Foucauld.
Tijdens dit interview heb ik mogen ervaren dat Luc de gave van het woord
heeft en ik heb met aandacht geluisterd. Dank je wel Luc voor je getuigenis en
mag ik je nogmaals, namens alle deelnemers, feliciteren met je vertolking
tijdens het toneel!
Rita Vanneste-Tyberghien

KLEINE GIDS
We zijn blij en ook een beetje fier u de “Kleine Gids” te kunnen aanbieden.
Het is een handig naslagwerkje betreffende de Fraterniteiten.
Wie nog geen “Kleine Gids” kreeg, de deelnemers aan de familiedag op 2de
paasdag 5 april hebben er al eentje ontvangen, zou er een moeten vinden in
deze fratbrief. Wel zijn er enkele “errata”. Dankzij René kunnen we u die
meegeven:


Op p. 16 staat er op de 2e regel "Ninivé", er zou moeten staan
"Nivezé".



Op p. 26 moeten Centraal-Afrika, Hongarije en Nederland geschrapt
worden. Nicaragua en Australië ontbreken.
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Op p. 54 moet vl.charlesdefoucauld.org vervangen worden door
www.charlesdefoucauld.be

René zorgde ook voor een nieuwe website: www.charlesdefoucauld.be.
Kijk maar even!

VIJFTIG JAAR LEKENFRATERNITEIT IN VLAANDEREN
Reacties op vorige fratbrief
* Via mail ontving ik vanwege Pierre en Denise Debakker deze tekst:
Dag Guido,
Bij het lezen van de Fratbrief stel ik vast dat een pionier van de fraterniteiten
amper vernoemd wordt: Rik Denissen. Ik vraag me af of er zonder hem veel
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fraterniteiten zouden geweest zijn. Ik ben dikwijls in zijn Zaoeja geweest en ik
was goed bevriend met hem. Indien gewenst kan ik U wel iets vertellen over
die merkwaardige man. Naast hem verdienen Frans en Ginette Gheysen, Flor
Hofman, Jos Verstraete, Jan Duchêne en wellicht nog andere een bijzondere
aandacht. Ik bezit alle nummers van Jezus Caritas: eerste nummer december
1961, laatste nummer December 1991.
Ik bezit ook de brochure ‘Krachtlijnen van de priesterfraterniteit Jezus Caritas’.
Pierre, graag zou ik een artikel ontvangen waarin jij herinneringen ophaalt aan
het allereerste begin van de fraterniteit en de rol van Rik Denissen. Je mag dit
doorsturen naar guido.debonnet@skynet.be . Dank bij voorbaat!
* Frans en Ginette Gheysen heb ik opgebeld. Zij kwamen er pas na een paar
jaar bij via pater Vanacker, Witte Pater. Dat was in 1964 of 65; ze hadden toen
reeds twee kinderen.
Ze verwezen mij ook naar Annie Leroy (zie verder). Ook E.H. Luc Vanbelle
heeft veel gedaan voor de allereerste verspreiding van de fraterniteiten in
West-Vlaanderen. En ook E.H. Etienne Vandenavenne (op een weekend
samen met een groep van Brugge in de abdij van Male te Brugge).
* Via Chris Bogaert bereikte mij de mail van Annie Leroy (werkzaam, nog
steeds! in Kameroen) in reactie eveneens op dat artikel in de fratbrief. Zij
schreef:
Beste Chris,
Het is lang geleden. Mijn e-mail is een tijd vergrendeld geweest, yahoo heeft
enorm veel klanten! Ik kreeg deze dagen de laatste fratbrief en heb gretig
gelezen. Hartelijk dank voor het toesturen, en wel zonder
abonnementsbijdrage! Jullie vieren dus goud dit jaar! Ik wou ook mijn steentje
bijdragen bij wat priester Guido Debonnet achterhaalde. Ik heb echter zijn email adres niet. Mag ik je vragen om mijn nota naar hem door te sturen.
Dank je wel!
Dag Guido Debonnet,
Ik wil graag ook iets kwijt betreffende het begin van de fraterniteiten in
Vlaanderen. Annie Leroy is voor u geen onbekende niet waar!
In januari 1957 begon ik mijn vorming bij de kleine zusters van Jezus te
Banneux. Ik bleef – op verschillende plaatsen in Europa en Marokko – tot in
augustus 1964. In het najaar 1964 werd priester Luc Vanbelle mijn vriend en
geestelijke begeleider. Hij vertelde me hoe hij was aangesloten bij een groepje
priesters die de spiritualiteit van Charles de Foucauld wilden beleven in zijn
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voetspoor de Navolging van Jezus te Nazareth. Hij sprak van Jos Verstraete,
Etienne Vandenavenne en andere. Hij zei dat ook leken deze spiritualiteit
konden beleven en elkaar daarin steunen door maandelijks bijeen te komen.
Hij wou met mij een dergelijke groep beginnen samen met mijn ouders Jozef
en Suzanne en hij vond ook het echtpaar Frans en Ginette GheysenBertheloot. Wij zijn de eerste groep geweest in Zuid- West-Vlaanderen. Ik
herinner mij ook de bijeenkomst in Male met de groep uit Brugge en wellicht
waren er ook groepen van buiten de provincie te Male. We zijn gestart met
nieuwjaar 1965 bij Frans en Ginette te Ledegem. Beetje bij beetje sloten
anderen bij de groep: Maria Dewaele uit Deerlijk, Threes uit Kuurne, zuster
Laura econome van het klooster te Heule, zuster Agnes Cottenier en nog later
ook zuster Trees Olivier. Wat mij betreft, ik ben in 1965 ook aangesloten bij
het Seculier Instituut Jezus Caritas,een groep vrouwen die een toewijding aan
God beleven in de wereld en tot de Familie Foucauld behoren. Ik bleef beide
bijeenkomsten getrouw: Seculier Fraterniteit en Seculier Instituut Jezus
Caritas. In Oost-Vlaanderen deed Berthe Steendam uit Baasrode hetzelfde.
Priester Jan Duchêne was de aalmoezenier van de Vlaams-Nederlandse
groep Jezus Caritas waar Truus Arts uit Goes bij hoorde. (Nota van Guido D.:
Truus was aanwezig in Malem, paasmaandag 2010 – ik heb ze daar ontmoet!)
Na kennis gemaakt te hebben met een Kameroenees priester, lid van de
priester-fraterniteit vertrok ik in oktober 1968 naar Kameroen om samen met
hem te ageren voor de promotie van de landelijke jeugd. Januari 1973 keerde
ik terug bij moeder, weduwe, die mijn steun nodig had. Ik vervoegde opnieuw
de seculiere fraterniteit die ondertussen fel was gegroeid en grote weekends
hield te Groenhove, ook de Vl-Nl-groep van het Instituut JezusCaritas. Na mijn
familiedienst vertrok ik opnieuw naar Kameroen in juli 1989 en ben er tot op
heden. Een groepje vrouwen van het Seculier Instituut is ontstaan ter plaatse.
Beste Guido, zie wat je hieruit kunt gebruiken wat betreft de geschiedenis van
de fraterniteiten. Ik kom in augustus met verlof en ben namelijk de laatste
week van augustus in Aalbeke. Een fijne opgang naar Pasen toegewenst.
Annie Leroy
Dank je wel, Annie! Jouw verhaal vervoegt een en ander uit de telefoon met
Ginette Bertheloot. Zo wordt het voor een buitenstaander van dat allereerste
begin toch al wat concreter te zien hoe alles gegroeid is. Hier dus vooral
informatie uit West-Vlaanderen.
Wie nog over concrete gegevens en materiaal beschikt uit de andere
provincies over het allereerste begin mag het naar mij doorsturen. Het zou
goed zijn dat dit alles niet verloren gaat voor de toekomst. Dank bij voorbaat!
Guido Debonnet
e-post: guido.debonnet@skynet.be
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RETRAITE PRIESTERFRATERNITEITEN JEZUS CARITAS
te WAVREUMONT Monastère Saint-Remacle:
zondag 4 juli tot zaterdag 10 juli 2010.
Pierre Trouillez, priester van het aartsbisdom,
docent geschiedenis, uit Diest begeleidt ons. Hij
neemt ons mee naar het begin van het
christendom in drie grote periodes:
1) De tijd voor Constantijn (in het heidense
Romeinse Rijk).
2) De 4de eeuw: staatskerk in het christelijke Romeinse Rijk.
3) Overlevingsstrategieën van de Kerk na de verdwijning van het WestRomeinse Rijk en de kerstening van de nieuwe Germaanse volkeren.
Vanuit elke periode trekt hij enkele oriëntatielijnen voor het christen-zijn in
onze tijd.
Zoals in 2008 zijn we te gast in het ‘Monastère Saint-Remacle’ te
Wavreumont, 4970 Stavelot, tel 080/86 23 12, gelegen dicht bij Malmédy, nabij
de autoweg E42/A27 (richting Verviers), afrit 11 met het volgen van de
wegwijzers ‘Wavreumont’. Onze gastheren zijn de Benedictijnen die deze
priorij bewonen sinds 1952. Heerlijke omgeving, stemmige kapel, verzorgde
maaltijden.
De retraite begint op zondag 4 juli met het avondmaal om 19uur, vanaf 17uur
ben je welkom, en eindigt met het ontbijt op zaterdag 10 juli. Onze retraite is
persoonlijk, met een woestijndag, en ook een groepsgebeuren. De fraterniteit
komt aan bod bij uitwisseling, levensherziening en liturgie. We zijn elkaar nabij
in woord en stilte, in gesprek en aanbidding, in rustige en mooi verzorgde
liturgie. Je maakt best de gehele retraite mee.
In de eerste plaats is de retraite bedoeld voor de fraterniteitsleden. Er kunnen
echter ook andere priesters deelnemen.
Graag weten we tegen 22 juni 2010 met hoeveel we zijn die willen deelnemen.
Je mag inschrijven bij Jan Sevenhant, Kerkstraat 20, 8570 Anzegem, 056/68
81 33, jan.sevenhant@online.be. Ondertussen zijn er al een veertiental
inschrijvingen. De ingeschrevenen ontvangen nog verder informatie en ook
een deelnemerslijst om samen te rijden.
De prijs voor de retraite is 150€, verblijf, maaltijden en spreker inbegrepen, dit
mag je ter plaatse betalen of overschrijven op het rekeningnummer van de
priesterfraterniteiten 000-1685467-92, met vermelding Retraite Wavreumont
2010, liefst voor 22 juni.
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EUROPESE BIJEENKOMST TE MALTA 2009
Brief aan de Europese Fraterniteiten (Deel 2)
In vorige brief bracht ik de vertaling van het eerste deel van de Europese
bijeenkomst te Malta. Hier het tweede deel:
3. Onze vergadering stond stil bij deze openbaring van Christus aan SintPaulus: «Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid
volkomen.» En de apostel voegt er zijn commentaar aan toe: «Dus zal ik het
liefst van alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij
zal wonen.» (2 Kor. 12, 9)
Vooreerst herlazen we de zwakheden die
we ontmoeten in ons pastoraal werk, niet
om ze te vergelijken maar om er de
oproep van de Verrezene in te herkennen
voor vandaag. Dit ook in het jaar van de
priester, door Paus Benedictius XVI
ingesteld, om ons gebed en onze plaats
binnen de kerk als priester te verkennen.
Deze zwakheden uiten zich in twee belangrijke realiteiten:
3.1. De economische crisis die de gemeenschap raakt.
We weten dat de economische en financiële crisis een wereldwijd gebeuren is.
Maar ze raakt op een geëigende wijze de Europese maatschappij waar we
deel van uit maken. We constateren allemaal een echte recessie die op een
grondige en nieuwe wijze ons ambt en de uitoefening ervan raakt. Deze crisis
vloeit voort uit een vertraging van de industriële activiteit en het
onrustwekkende verhoging van de werkloosheid. Het verlies van werk die zich
voordoet in onze landen en die in de eerste plaats de armsten treft, in precaire
arbeidsituaties. De gevolgen zijn ernstig naar het evenwicht in gezinnen. Voor
de jongeren zijn de verleidingen groot, in onstabiele familiale situaties, dat ze
vlug afglijden in afwijkingen ( delinquentie, depressie, verslavingen, geweld…).
Een groot gevoel van onzekerheid maakt zich meester over onze
maatschappij die niet altijd een uitweg ziet naar morgen toe. Dit doet de
essentiële deugden van geloof en hoop, die het hart van het geloof zijn,
wankelen. Vanuit deze crisis worden het consumptiegedrag en het praktische
leven in de Europese maatschappij in vraag gesteld. Een oude wereld
verdwijnt. Een nieuwe wereld zoekt zich een weg waarin we nog geen klare
modellen kunnen onderscheiden. We worden uitgedaagd om een grondige
transformatie te maken in ons gedrag. Onze Christelijke gemeenschappen zijn
ontegensprekelijk begaan met deze crisis die ons allen raakt. Het aanbieden
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van het geloof, de evangelisatie dient hier rekening mee te houden en mag
mogelijks een antwoord geven op de menige vragen van de mensen die we
ontmoeten in het leven dat zij leiden.
Hoe kan onze pastorale opdracht inspelen op deze nieuwe kwetsbaarheid van onze maatschappij?
3.2. De crisis in het uitoefenen van priesterlijk ambt met sterk verminderd
aantal priesters in onze bisdommen, in de moeilijke sociale context van
vandaag, zijn pastorale aanwezigheid en nabijheid in verschillende situaties
nodig. Welnu, we doen allen de vaststelling van de zorgwekkende
vermindering van onze krachten. In het merendeel van onze bisdommen,
veroudert de priestergroep, en is de vernieuwing te zwak om de spirituele
noden van vandaag op te vangen in onze Europese maatschappij. Deze
evolutie kan ook herbekeken worden vanuit de secularisatie, die verschillende
levensmodellen voorstelt aan de Europese samenleving.
Vanuit deze kritieke situatie, voelen wij ons verenigd met Jezus’ medelijdende
blik als Hij het volk bij de broodvermenigvuldiging aankijkt: “Bij het zien van die
menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd
neerlagen als schapen zonder herder.” (Mt. 9,36)
Onze pastorale zorgen vermeerderen van jaar tot jaar. Vele priesters zijn moe
en beleven hun ambt dag na dag. Het ergste is dat de vergrote pastorale zorg
enkele essentiële spirituele grondhoudingen van broeder Charles
overschaduwt: het broederlijk samenkomen van priesters; de levensherziening
in het licht van het Woord van God; de plaats van het bidden en de
aanbidding.
Natuurlijk, mogen wij ons verblijden in het meer en meer deelnemen van
actieve leken in onze gemeenschapen en mogen we ons gesterkt weten dat zij
deelnemen aan ons ambt.
Maar deze vraag mogen we in ons hart dragen: Welk gezicht zal het
priesterlijk ambt in de komende jaren aannemen?
Het lijkt ons evident dat de gehele crisis ons oproept om keuzes te maken.
Deze voorgespiegelde situatie is als een afspraak met de Heilige Geest. Wij
zijn opgeroepen: door Hem en in Hem mogen wij onderscheiden wat juist is en
wat de Heer van ons verwacht. In dit perspectief krijgt het woord van Christus
aan Paulus zijn volle betekenis: «Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht
wordt juist in zwakheid volkomen.»
Het is niet aan ons om antwoorden te geven op al deze feiten van de
diepgaande crisis die wij waarnemen. Maar in het licht de boodschap van
broeder Charles, die in de woestijn leefde mogen we enkele belangrijke
uitdagingen formuleren voor ons ambt vandaag.
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In de volgende brief komt een derde deel van de brief met enkele uitdagingen.
Jan Sevenhant
INTERNATIONAAL NIEUWS UIT CHILI
“Terramoto Chile”
Eind februari beefde de aarde in Chili, Amand en Eddy ontvingen deze
boodschappen van Fernando Tapia van de frat in Santiago, Chili:
In een eerste bericht dit:
‘Mij overkwam de aardbeving in de woestijn van Macana, waar we onze
tweede Nazarethweek beëindigden, 890 km ten Noorden van Santiago. We
waren met vier seminaristen en 2 priesters van de frat die hen begeleidden.
Het was er zeer mooi. Daar stuur ik later nog een berichtje over en foto’s(sic)
De zondag kwamen we terug in Santiago en zagen dat die stad nogal goed
weerstond. Mijn familie en de familie van de seminaristen die deelnamen aan
de Tweede Nazarethweek zijn er goed uitgekomen.
In mijn parochie betreurde ik alleen een oude kapel, die uit in de zon gebakken
stenen is gebouwd, instortte. Het grootste probleem deed zich voor in ’t
Zuiden, 300 km verder, vooral aan de kustrand, doordat erna een zeebeving
kwam, die de dorpen en de inhammen vernielde. Daar zijn de meeste doden
te betreuren (tot nu 750) alsook vermisten. De presidente riep de noodtoestand uit en zette de steden onder toezicht door de avondklok in te voeren
om plunderingen te voorkomen. In onze parochies verzamelen we onbederfbare eetwaren om naar het Zuiden te sturen, zo trachten we deze ramp om te
buigen in een mogelijkheid om te groeien in solidariteit en organisatie.
Een stevige omhelzing’
Fernando Tapia.
Dit tweede bericht meldde dit:
'Gelukkig zijn de broeders en zusters van de priester- en lekenfraterniteit en
hun families gespaard. Enkele oude kerken uit kleimuren hebben niet
weerstaan. In onze parochies verzamelen we met veel mensen van goede wil
voedsel om via Caritas Chili op te sturen naar de meest verwoeste gebieden.
Wat zich voordeed is een vreselijke ramp, maar ook een reuze kans om te
groeien in menselijkheid, solidariteit en vertrouwen in onze geliefde broer en
Heer Jezus; bijzonder voor de jongeren die altijd meest enthousiast en
edelmoedig zijn.'
Een omhelzing Fernando.
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Klapstoel: Rita Devriendt, kleine zuster van nazaret
Rita is sinds 44 jaar kleine zuster van Nazaret, zij is één van de ‘eerste vijf’…
Ze behoort tot de fraterniteit van Libanon maar is omwille van een medische
behandeling sinds één jaar in de fraterniteit van de Reinaertstraat in Gent.
1. Sinds wanneer word jij geconfronteerd met ziekte?
Sinds zeven en een half jaar. Borstkanker is voor mij nu al lang geleden. Maar
wat ik wel nog goed weet is de groei in de Fraterniteit om met ziekte om te
gaan. Toen voelde ik me minder begrepen. Maar nu, kan ik echt ziek zijn en
voel me goed begrepen. Ik kan mijn ziek zijn doorleven, door het grote begrip
en de liefde (steun en begeleiding, hulp) van de Fraterniteit.
2. Kan je wat vertellen over je persoonlijke beleving daarbij?
In het begin was ik opstandig: oktober 2006: Jo die voor de eerste keer naar
Libanon vertrok en zonder mij. Dat was zeer pijnlijk. Ik vertrok later. Een
chemotherapie met pillen startte. Ik voelde me dikwijls niet goed, maar mijn
werk probeerde ik wel verder te doen, hoe dan ook. Tot ik echt niet meer kon
gaan.
Magda kwam op bezoek en besliste samen met Jo, dat ik naar België op rust
moest.2007: opstandigheid en hoogmoed waren bij mij sterk aanwezig. Eens
terug in België voelde ik de grote liefde in de Fraterniteit.
Oktober 2007: ik “moest”, ik wilde me goed voelen want “alles was zogezegd
onder controle”!
Eens terug in Libanon gingen Jo en ik samen naar de oncoloog (dokter Christ)
om haar te groeten. Ik beklaagde mij erover niet te kunnen eten. Zij zei:
“Inderdaad je kunt niet eten want je milt is gezwollen”. Daarbij was ik
ontzettend moe. Zij besliste dat er een operatie moest gebeuren. Ik had er
niets van verstaan…
Ik belde terug om te vragen of het dringend was… De dokter zei: het is geen
appendicitis, maar als het gebeurt, zul je minder moe zijn.
De dokter vertrok op dat moment naar het buitenland. Jo ook. Dus maar een
beetje uitstellen. Daar is het uit de hand gelopen. Want dat “beestje” groeide
zo vlug dat men het iedere dag zag vergroten. En zo begon dan de grote
ellende: niets meer kunnen, afhangen van de anderen… Zelfs niet meer
kunnen bidden of spreken enz… Alleen sterven stond mij voor ogen, maar ik
voelde me daar rustig bij. Enkel de begrafenis was voor mij een probleem: het
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kerkhof. Ik wou niet in zo’n “schuif” liggen zoals het gebruikelijk is in het
kamp…
Ik wou bloemen hebben op mijn graf!
Maar de ziekte, de lijdensweg, ging verder. De operatie werd uitgesteld. Ik
moest wachten op medicamenten uit België, in Libanon onbetaalbaar.
Eindelijk kwam de dag van de ingreep. In die nacht deden Magda en Jo
nachtaanbidding. Vierentwintig uren nadien kon ik terug spreken en ik dacht:
nu is alles prima, ik zal genezen! Maar dan moest ik voor de derde keer naar
de kliniek, voor een trombose. Na een paar dagen kwam dan ook het nieuws
van het labo dat er dringend een behandeling moest volgen. Een tweede
chemotherapie, maar nu met baxters. En dit moest gebeuren in België. Alles
begon te wankelen: Mieke ging naar hier komen en we zouden samen Pasen
vieren. Terug was het voor de zoveelste keer anders dan dat ik gepland had of
verwachtte.
In België begon voor de zoveelste keer een periode van ellende die lang
geduurd heeft. Ik schreeuwde innerlijk, vele malen, “waarom ik”?
Job 23, 1-2: “Job antwoordde: toch blijf ik klagen en me tegen God verzetten…
al verga ik van pijn en verdriet”. Dikwijls heb ik toen gezegd: wat is toch de
mens?
Job 30, 15-16: “De ene verschrikking volgde op de andere. Als door een storm
is mijn aanzien weggevaagd en mijn geluk drijft weg als een wolk. Nu ben ik
niets dan verslagenheid, de ellende houdt mij in zijn greep”.
Ik had het gevoel alsof ik in een tunnel zat… het was donker, donker…
Maar in die onbeschrijflijke periode waren er altijd lichtpuntjes in het duister.
Ik kon niets, maar dan ook niets meer…Schrik heb ik niet gekend, maar wel
vele uren van eenzaamheid, van onbeschrijflijke ellende, van huilen en
roepen: “waarom ik?” En dan was er de dagelijkse confrontatie met
vermoeidheid. Ik voelde mij volledig leeg, mijn hoofd, mijn denken… alsof in
mijn lichaam alles was uitgeput, op! Iets zoog me, als het ware, volledig leeg.
Ik kende dan de momenten van opstandigheid “waarom ik”?
Job 30, 24-26: “Want ik besef wel: u jaagt me de dood in, weg naar die
verzamelplaats van alle leven… Waarom slaat u me nog, nu ik geruïneerd
ben, nu ik alleen nog om help kan roepen? Ben ik niet bedroefd geweest met
de bedroefden? Ging mijn hart niet uit naar de armen? Daarom verwachtte ik
geluk,maar ongeluk kwam op me af. Ik verwachtte licht, maar duisternis
overviel me…”.
Hoe moeilijk was het om in die pijnlijke realiteit mijn weg te vinden.! In de
donkere, donkere tunnel, niets meer te zien. Zelfs geen ster… niets meer. Er
waren tranen en onmacht tegenover de ziekte. Een woestijn zonder weg,
zonder toekomst.
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En toch, God zond mij elke keer een gids, een “engel” om mij te redden en mij
het nodige te geven om lijden en vreugde “samen” te beleven. Dat was
hoopvol.
3. Je hebt, omwille van je behandelingen, reeds een paar maal de
fraterniteit van Libanon moeten achterlaten. Kan je iets met ons
delen over die ervaring?
Tijdens mijn 2de chemo-kuur, was er maar één verlangen: zo vlug mogelijk
terug te vertrekken. Hoe positief de fraterniteit ook was tegenover mij
(ontelbare attenties enz…), toch beleefde ik het “hier zijn” negatief. Ik wou
vertrekken! In februari 2009 was het dan zo ver. In de fraterniteit van Dbayeh
was de confrontatie met mijn ziek zijn niet gemakkelijk, maar ik was blij er te
zijn. De Algemene Vergadering was een gelegenheid om op controle te
komen. De uitslag was niet zo goed en ik mocht niet vertrekken van de dokter.
Nu is deze periode van wachten, anders. Ik kom hier thuis en verlang werkelijk
naar een “van hier en nu” zijn, in vrijheid. Ik vind nu mijn grote vreugde hier in
mijn fraterniteit, waar ik vandaag leef. Dank zij de grote liefde en vriendschap
van elk, mag ik zeggen dat ik 100% gelukkig ben, ten volle leef. Wat de dag
van morgen betreft, ik ben “vrij”. Het is hier vandaag voor mij “Nazaret”, de
heilige plaats, mijn brandend braambos.
In de Leefregel lezen we: “Als omstandigheden, ziekte of ouderdom je
krachten afzwakken, draag je toch – even intens maar anders – de verantwoordelijkheid in de gemeenschappelijke zending van de Fraterniteit”.
(Leefregel)
Dat probeer ik elke dag met vreugde… met vallen en opstaan te doorleven.
4. Hoe ervaar jij de Fraterniteit in en rond jouw ziek zijn?
Ik ben zeer dankbaar tegenover de Fraterniteit, omdat ik op een buitengewone
manier mijn ziek zijn mag en kan beleven. Dat wil zeggen: ik voel me goed,
met mijn zijn en met mijn vermoeidheid. Het wil niet zeggen dat mijn moe zijn
geen opgave is en zal blijven voor mezelf maar ook voor de anderen die met
mij leven. Ik probeer dat te beleven op een positieve manier, ook al is dat niet
altijd vanzelfsprekend. Maar er is een grote hulp vanwege de Fraterniteit en
mijn eigen fraterniteit. Dat geeft mij een grote vreugde en vrijheid.
5. Een van de gevolgen van jouw behandeling is extreme
vermoeidheid… Wat kan je daarover vertellen?
Dat is een dagelijkse opgave. Het begint al van bij het opstaan. Van groot
belang is er leren mee om gaan op een juiste manier.
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Ik ben opgestaan om koffie te
maken en het ontbijt. Om 9 uur
kwamen L. en R. kijken wat er
was. Er was niets, maar niets.
Alleen doodmoe. Dan eindelijk
toch opgestaan en gebeden. Om
10u kon ik pas beginnen met
werken in de tuin. Het moe zijn
bleef. Ik wou beginnen, maar met
tegenzin. En wie kwam er plots
aan? Henri. Henri is een dakloze
die bij ons wat menselijke warmte
en een boterham vraagt. Wat nu
gedaan? Er is geen koffie meer en
ik voel me zo moe! Maar Henri is
altijd een uitdaging voor mij. Het is
de Heer Jezus die op bezoek
komt… En dan denk ik altijd aan
een klein feitje uit Charleroi. Père
Crocquet, priesterarbeider, ging
naar de Karmel om er de
eucharistie te vieren op vraag van de gewone bedienaar. Toen hij aanbelde
zei men hem: “wij kunnen u nu niet ontvangen, want wij verwachten de
priester voor de Mis”. Toen antwoordde de père: “dan zal je nog lang moeten
wachten…. want ik ben het”.
Dan maar vlug een tas koffie gemaakt en boterhammen gegeven aan Henri.
Hij kon deze opeten bij mij in de hof, aan tafel. Hij voelde zich als een prins in
de zon. Nadien kwam Henri mij een beetje meehelpen om de gepotte planten
op hun plaats te zetten. Het was een hemels moment voor ons beiden.
6. Tot slot: wil je zelf nog iets meer kwijt?
Het leven verandert, dat is zeker, het krijgt andere waarden.
Ik kan het het best uitdrukken met psalm 40: “Vol verlangen heb ik op de Heer
gewacht. En Hij boog zich naar mij toe… Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer
op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de
mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en
vertrouwen op de Heer.”
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DE CORRESPONDENTEN VAN BROEDER CHARLES
Naast Henri de Castries, Massignon en Huvelin willen we in deze
katern de brieven openen die Charles schreef aan zijn nicht Marie de
Bondy.
Voor de duidelijkheid geven we eerst een schema van de familiale
situatie want namen kan men vlug verwarren:
De meisjesnaam van madame de Bondy was MARIE MOITESSIER: ze
was de dochter van Sigisbert Moitessier en Inès de Foucauld.
Deze Inès de Foucauld was de zuster van Edouard de Foucauld, vader
van Charles.
In 1874 trouwt deze Marie Moitessier met burggraaf Olivier de Bondy.
Op dat ogenblik is broeder Charles een jongeling van 16 jaar.
Nog goed om noteren: Cathérine Moitessier, eveneens nicht van
broeder Charles en zus van Marie trouwt met graaf de Flavigny.
Marie de Bondy zal vier kinderen hebben:
François; Robert; Magdeleine en Jean.
Ze zal zeven kleinkinderen hebben.
Als kennismaking met Marie de Bondy nemen wij de tekst over die
gepubliceerd werd bij Desclée De Brouwer: Lettres à Madame de
Bondy: De la Trappe à Tamanrasset (1966). De inleiding is van de
hand van Georges Gorrée.
“Wat al goeds heb ik ontvangen dat ik niet door u verkregen heb?”
schreef kleine broeder Charles aan mevrouw de Bondy, zijn nicht. ”Dat
onze Heer Jezus u zegene, u door wie Hij mij alles gegeven heeft….
Mijn ogen zullen de uwe nooit meer zien…. Gisteren heb ik u voor altijd
vaarwel gezegd…. Ik heb zoveel verloren als maar mogelijk is te
verliezen… Oh, het ligt niet in mijn bedoeling u te bedanken voor al uw
goedheid want dat ware me onmogelijk!”
Wie was toch die vrouw aan wie kleine broeder Charles bij zijn intrede
in de trappistenabdij van O.L.V. ter Sneeuw met zoveel ontroering en
diepe erkentelijkheid schreef?
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Acht jaar vroeger dan haar neef, werd Marie Moitessier,op 19 augustus
1850, geboren, op het kasteel te Villiers bij Parijs. Ze werd in de
parochie van ‘St Ferdinand des Ternes’ gedoopt.
Haar vader, Sigisbert Moitessier, oudste zoon van een zeer bescheiden
Lotharingse familie, was in 1815 uitgeweken ‘om in Amerika fortuin te
maken’. Bij zijn terugkeer, huwde hij de tweeëntwintig jaar jongere Inès
de Foucauld. Ze was een door-christelijke vrouw.
Ze bezat een uitgesproken persoonlijkheid, haar verstandige en fiere
blik en haar bevalligheid hadden het penseel van Ingres bekoord.
Alles lachte het kleine meisje toe in de geborgenheid van haar thuis.
Haar vader had net, in Parijs, een bloeiende bankinstelling gesticht, die
met Havana menige zakenverrichting afhandelde. In 1852 kocht hij het
kasteel van Louye in het departement Eure, en een mooi huis in de
Rue d’ Anjou, 42 te Parijs.
Het is in deze twee woningen, waar Marie zoveel van hield, dat zij haar
jeugd zou doorbrengen.
Het bezit van fortuin zal in dit christelijk midden geen aanleiding zijn tot
een gebrekkige opvoeding. Het kind werd aan de pastoor van “St.
Philippe du Roule” toevertrouwd, die in de ziel van zijn biechtelinge, de
grondvesten wist te leggen van die sterke en vurige godsvrucht, die
haar voor altijd zou karakteriseren. Op 7 mei 1863 deed ze haar eerste
communie, altijd zal de Eucharistieviering het centrum van haar
geestelijk leven blijven. Samen met haar onderwijzeres, mejuffrouw
Caroline Kiener, een protestantse bekeerlinge, die een vurige
katholieke vrouw geworden was, woonde ze elke morgen de heilige
mis bij; nadien stond ze in voor het onderhoud en de versiering van de
kerk.
Maar haar moeder hechtte veel belang aan de studie, en Marie spande
zich daarvoor wel degelijk in. Zonder echter die geleerdheid te bezitten
van haar zuster Cathérine - die later gravin de Flavigny zou worden en die tien talen beheerste waaronder Latijn, Grieks en Hebreeuws,
studeerde Marie Engels en Duits; de kennis van Italiaans werd haar
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door de talrijke reizen, die ze samen met haar moeder doorheen Italië
maakte, zeer vergemakkelijkt.
Maar het jonge meisje hield hartstochtelijk veel van muziek en oefende
zich dagelijks gedurende verschillende uren in het zingen en piano
spelen.
Het is midden in dit gelukkig en drukke leven dat ze voor het eerst
geconfronteerd wordt met het leed van het menselijk bestaan.
Haar oom, burggraaf Edouard de Foucauld, die aan tuberculose leed,
werd na verschillende maanden ziekte bij zijn zuster, Mevrouw
Moitessier, opgenomen in een verplegingstehuis en stierf er op 9
augustus 1864. Zijn vrouw was reeds in de maand maart van hetzelfde
jaar tot de Heer teruggekeerd. Ze lieten twee kleine kinderen achter:
Charles en Marie.
Hun grootvader, kolonel de Morlet, zorgde ongetwijfeld heel goed voor
de twee wezen, maar hun tante nodigde hen gedurende de vakanties
steeds met open armen uit. De ontmoetingen van Charles met Marie
Moitessier werden vanaf 1867 steeds dieper. Het kind slaat stilzwijgend
zijn nicht gade en er ontluikt een steeds groter wordende bewondering
voor haar.
In zijn geschriften verwijst hij telkens weer naar karaktertrekken als
‘intelligentie, zachtmoedigheid, goedheid’. Maar het was veeleer door
haar levenswijze, dan door haar woorden dat Marie een invloed op
Charles uitoefende. Van haar leert hij de hartstochtelijke liefde voor
Jezus in de eucharistie en de liefde voor het Heilig Hart. Een stempel
die hem zal bijblijven ondanks een tienjarige scheiding.
“De devotie tot het Heilig Hart ben ik door genade van de Heer, aan u
alleen – en alleen aan u – verschuldigd”.
Hij had dus een tweede thuis gevonden bij de Moitessiers, de warme
omgeving en de genegenheid waarmee hij er omringd werd, deden
hem herboren worden. Na zijn bekering, beschouwde hij Marie als zijn
‘moeder’. Bij de uitgebreide briefwisseling tussen neef en nicht, die in
1889 een aanvang nam, zal hij vaak op die geestelijke verwantschap
zinspelen. “De Berrichons hadden geen ongelijk, en ze deden me meer
genoegen dan ze wel wisten, me als uw kind te beschouwen”
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(september ’89). “Uw moederlijk goedhartigheid dagtekent niet van nu”
(april 1897).
De oorlog van 1870 zal hen scheiden. Mijnheer Moitessier, door zaken
te Parijs weerhouden, zal er gedurende het hele beleg van de
hoofdstad opgehouden blijven, terwijl zijn vrouw en zijn dochters in
Tourraine zullen achterblijven, waar ze bij de aanvang van de
vijandelijkheden verrast werden, terwijl ze bij de gravin de Flavigny
waren. Mevrouw Moitessier en haar twee dochters vestigen zich te
Tours en ze beslissen zich ten dienste te stellen in het hospitaal.
Omdat ze veel te jong is om gekwetsten te verzorgen, wordt Marie aan
het hoofd van de ziekenafdeling en van de bevoorrading geplaatst. Ze
verricht haar werk met zoveel bekwaamheid en intelligentie, dat de
geneesheren die haar aan het werk hebben, gezien, met veel lof over
haar spreken.
Gedurende die tijd was Charles de Foucauld bij zijn grootvader
gebleven, die van Straatsburg naar Rennes vluchtte, vervolgens naar
Zwitserland en uiteindelijk naar Nancy.
Het is daar dat Marie hem in 1872 opnieuw ontmoet en er zijn eerste
communie bijwoont. Als geschenk gaf ze hem het boek “Elévations sur
les Mystères” van Bossuet, hij bewaarde het zorgvuldig als herinnering
aan zijn nicht.
Later zal hij zeggen: “dat is het eerste christelijk boek dat ik voor mijn
bekering gelezen en dit boek heeft me doen vermoeden dat de
christelijke godsdienst wellicht waarachtig was”. (25 april 1897)
Maar voor het ogenblik zit hij midden in een religieuze crisis. Zijn
familie aan wie hij ‘hartstochtelijk gehecht’ was, scheen nog de enige
broze band te zijn die zijn religieuze overtuiging overeind hield: maar
stilaan breekt hij met het geloof van zijn kinderjaren en begint een
losbandig leven te leiden.
Zullen de wegen van Charles de Foucauld en die van zijn nicht
voortaan uiteenlopen?
Voor de jonge vrouw, op 11 april 1874 gehuwd, is het een tijd van
volledig geluk.
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Haar echtgenoot, burggraaf Oivier de Bondy, een man met een gul
karakter, werd door elkeen geliefd omwille van zijn goedhartigheid.
Hij had in de strijd om de Seine en Marne de mobiele strijdkrachten
aangevoerd en daarvoor de onderscheiding van het Erelegioen
ontvangen.
Bij het begin van de zomer trekt het jonge gezin er vaak voor drie of
vier weken op uit om te genieten van de zee en van de eenzaamheid
met twee! Gedurende de rest van het jaar, verblijven ze afwisselend in
de Rue d’ Anjou, in Louye en het kasteel van La Barre, in het
departement Indre. Tussen 1875 en 1883 worden achtereenvolgens
Francois, Jean en Madeleine geboren.
En Charles?
Gedurende heel die periode heeft zijn nicht hem nooit aan zichzelf
overgelaten.
Hij komt meermaals op bezoek bij mevrouw Moitessier. Maar zijn
buitensporigheden te Saumur, zijn waanzinnige uitgaven, zijn
voornemen om ontslag te nemen bij het leger, bezorgen hem strenge
vermaningen vanwege zijn tante. De jonge officier ergert zich daaraan
en strubbelt tegen. Op dat ogenblik grijpt mevrouw de Bondy in. Haar
persoonlijkheid is net zo sterk als die van haar moeder, maar op een
fijngevoelige wijze weet ze het juiste woord te kiezen, dat het hart van
haar neef raakt. “U hebt met een brief geschreven die me deugd heeft
gedaan, die me ontroerd heeft op een leeftijd dat het moeilijk was me te
ontroeren: meer dan wat ook heeft dit ertoe bijgedragen om me weer
bij mijn tante te doen terugkeren” (september 1889).
Vanaf 1884 zal de invloed van mevrouw de Bondy beslissend worden.
Charles komt uitgeput terug van zijn stoutmoedige expeditie naar
Marokko. Mevrouw Moitessier ontvangt hem liefdevol, niet meer te
Louye, dat was vorig jaar verkocht, maar te Le Tuquet, een kleine
landeigendom in de wijnstreek nabij Bordeaux. Haar dochter is er ook.
Met een bewonderenswaardige fijnheid voelt ze de nood aan van haar
neef aan stilte en rust. Ze leeft hem eenvoudig haar geloof voor, en
omringt hem met een genegenheid die hem diep ontroert. In die
“eenzaamheid temidden van degenen die men op aarde het meest
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liefheeft” voelt Charles zich “volmaakt gelukkig”. In het samenzijn met
de zijnen, ontdekt hij opnieuw de smaak voor de morele
rechtschapenheid. “Ik ben opnieuw het goede beginnen te
onderscheiden en te eerbiedigen dat ik al tien jaar vergeten was”. Eén
voor één maakt hij zich los van de slecht betrekkingen uit Algiers.
Mevrouw de Bondy ontvangt de vertrouwelijke mededeling dat Charles
zinnens is te huwen: met haar scherpe zienswijze en haar gezond
oordeel weet zij haar neef daarvan af te brengen; “Ik moest van dit
huwelijk gespaard worden en u hebt me daarvan gevrijwaard”.
God, die Marie als “een eerste werktuig van Zijn barmhartigheid” voor
Charles de Foucauld heeft uitverkozen, zal hun beider leven nog dieper
bijeen brengen. Vanaf oktober ’86 vestigen mijnheer en mevrouw de
Bondy zich te Parijs om er de opvoeding van hun kinderen te
verzekeren; François komt op het sint Stanislascollege terecht. In
datzelfde jaar huurt Charles een appartement dichtbij zijn neef en nicht.
Zowel in zijn geestelijk dagboek als in de ongeveer achthonderd
brieven die hij aan zijn nicht zal schrijven, kan men de beslissende
invloed bespeuren die mevrouw de Bondy op zijn levensoriëntering
uitoefende. “De zuiverheid werd me een zoetheid en een
noodzakelijkheid voor het hart”. Hij voelt zich tot de deugd
aangetrokken “door de schoonheid van de ziel waarvan de deugd me
zo mooi had geleken, dat ze mijn hart onweerstaanbaar had bekoord”.
Zijn geloofstwijfels worden aan het wankelen gebracht: “Aangezien
deze ziel zo intelligent is, kan de religie waarin ze zo vast gelooft geen
dwaasheid zijn, zoals ik denk”. Eens te meer is het de stilte die de
genade laat werken.
“Een mooie ziel stond U bij, mijn God, door haar stilzwijgendheid, haar
zachtheid, haar goedhartigheid, haar volmaaktheid; ze toonde zich
eenvoudigweg, ze was goed en verspreidde haar aantrekkelijke geur,
maar ze handelde niet”.
Doorheen deze stilte hoorde Charles de Foucauld de stem van God. U
hebt me “terug tot Jezus gebracht, stilaan geleerd, woord voor woord,
al wat goed en godsvruchtig is” schrijft hij op 15 april 1901 aan zijn
nicht.
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Ongekunsteld vatte mevrouw de Bondy het apostolaat op, net als haar
geestelijke leider, Abbé Huvelin. “Indien men iemand bekeren wil” zei
hij “doet ge dat niet door predicaties te houden, het beste middel is niet
hem te vermanen, maar te tonen dat ge hem liefhebt”. Al tien jaar had
ze de leiding van deze eminente priester aanvaard. Enkele tijd voor de
geboorte van Robert, had ze hem per toeval in “Sint Augustin”, bij het
biechten leren kennen, dadelijk had ze zijn menselijke en
bovennatuurlijke gaven ontdekt en haar aan hem toevertrouwd.
In het ultieme uur wanneer Charles de Foucauld zijn gebed
onvermoeibaar herhaalt: “Mijn God, indien U bestaat, geef dat ik U
ken!” vertrouwt hij zich op zijn beurt toe aan de geestelijke leider van
zijn nicht.
Een onverklaarbare genade van bekering. De genade van een
onmiddellijk antwoord op de roep tot de Heer: mevrouw de Bondy blijft
nog als een discreet en zeer veilig licht aanwezig om de weg van haar
neef te verlichten. In ’88 tijdens een verblijf van de bekeerling te La
Barre suggereert ze hem een bezoek te brengen aan de zeer arme
trappistenabdij van Fontgombault; zij neemt ook het laatste onrust van
Charles weg door hem de raad te geven om een vredebrengende
retraite te gaan doen te Clamart. Bij haar beleeft hij zijn laatste familiale
vreugden en brengt er zijn laatste dag door vooraleer naar Onze Lieve
Vrouw ter Sneeuw te vertrekken. En wanneer hij, op de avond van 15
januari 1890, na haar zegen te hebben ontvangen en van haar afscheid
neemt, is het met een schrijnende smart, waarvan God alleen de pijn
kent. “Een offer dat al mijn tranen gekost heeft”, zo zal hij haar enkele
dagen later schrijven.
In de gedachten van Charles de Foucauld is het afscheid definitief,
maar God breekt de bovennatuurlijke banden niet die Hijzelf heeft
gewild. Mevrouw de Bondy blijft elke week aan haar neef schrijven en
zijn brieven zullen aantonen dat door de genade de innerlijke
verbondenheid nog versterkt wordt van hen die uiteindelijk alleen maar
Jezus willen vinden.
Tot driemaal toe, in 1909, 1911 en 1913 zal de kleine broeder het
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genoegen hebben degene in Parijs terug te zien, die hij “zijn Moeder”
zal noemen, vooraleer de oorlog hen voor immer hier op aarde zal
scheiden.
Gedurende heel deze tijd, leidt mevrouw de Bondy het voorbeeldig
leven van een christelijke vrouw.
Zij acht het als haar eerste plicht de opvoeding van haar kinderen te
behartigen, hen bij het godsdienstonderricht te begeleiden, henzelf te
onderwijzen over de geloofswaarheden. De taak weegt haar zwaar,
temeer daar ze voortaan alleen staat om die verantwoordelijkheid te
dragen. Haar echtgenoot was op 19 februari 1895 overleden en nooit
zal ze over die rouw heenkomen. Twee jaar later sterft mevrouw
Moitessier. Mijnheer Moitessier was haar in 1889 voorgegaan. De
eenzaamheid rondom mevrouw de Bondy doet zich voelen. Ze erft het
mooie huis in de Rue d’Anjou, maar daar het haar te groot lijkt,
besluiten zij en haar zuster het te verkopen.
Gravin de Flavifny vestigt zich in Rue de la Chaise en mevrouw de
Bondy betrekt een appartement in de Avenue Percier 10. Het grote
huis wordt verkocht aan de Société du Creusot die later op dit terrein
een nieuw gebouw zal optrekken.
De jaren gaan voorbij, de kinderen worden groter: 1898 François heeft
reeds geruime tijd het huis verlaten, Robert heeft zich sinds het einde
van 1896 ingelijfd bij het Franse regiment de Dragonders van Provins,
blijven nog thuis Magdeleine en Jean, die zich voorbereidt tot de
militaire school van Saint –Cyr. Elke morgen woont mevrouw de Bondy
met haar dochter de eucharistieviering bij en geeft tweemaal per week
godsdienstonderricht te Saint–Ouen. Maar in 1906 huwt Magdeleine
graaf de Forbin, in 1910 huwt Robert op zijn beurt met mejuffrouw E.
de la Grange; het huis wordt leeg…. Een zware slag treft datzelfde jaar
mevrouw de Bondy. De Heer roept na een langdurige ziekte abbé
Huvelin tot zich, die haar zo lang gesteund en getroost had. Het offer is
even zwaar voor haar als voor de kleine broeder de Foucauld, die het
jaar voordien de heilige priester nog had kunnen ontmoeten.
(wordt vervolgd)
Johan Goemaere
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GEBED VAN OVERGAVE
IN HET ARABISCH

أﺑﺖِ ،إﻧﻲ أﺳﻠﱢﻢ ﻟﻚ ذاﺗﻲ
ﻓﺎﻓﻌﻞ ﺑﻲ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء
وﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠ َ
ﺖ ﺑﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﺷﺎآﺮٌ ﻟﻚ
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 ﻳﺘﻄﻠﱠ ُ
ن اﻟﺤ ّ
وﻷ ﱠ
ﺐ ﻣﻨّﻲ أن أهﺐ ﻧﻔﺴﻲ
أن أودﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﻣﻦ دون ﻣﻘﻴﺎس
وﺑﺜﻘ ٍﺔ ﻻ ﺣ ﱠﺪ ﻟﻬﺎ
ﻷﻧﱠﻚ أﺑﻲ
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TERUGBLIK: FOUCAULD-FAMILIEDAG 2010 te MALEM, GENT

Bij aankomst deed, op deze koude
dag, een glaasje warme thee deugd.
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Een zangmoment bracht ons in de
stemming!
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Het toneel: ‘DE VOLGENDE’
was een geslaagd initiatief van
samenwerking tussen
klz van Jezus, klz van Nazaret,
priester- en seculiere fraterniteiten.
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Lichaam en geest werden gevoed…

De kinderbegeleiding was prima!
Creativiteit en ontspanning waren hun motto!
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Over de middag genieten van een fikse
wandeling in de Blaarmeersen of
...even bijkomen in de
tentoonstellingsruimte met schilderijen
en tekeningen van
Roland Van Rostenberghe…
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Na de middag waren de getuigenissen van
Cecile-klzN.,Jan-pr.frat.,Lieve en René-sec.Frat. een
aanzet tot groepsgesprek.
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Tijdens de slotviering
kregen we door priester
Luc een zending mee:
‘zoals Broeder Charles
Jezus navolgde, moeten
wij ook vruchtbare grond
zijn voor DE VOLGENDE’!
Het aandenken wil ons
hieraan herinneren…
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HOE LANG KAN JE VRUCHTEN PLUKKEN VAN EEN
APPELBOOM DIE NIET MEER BEMEST WORDT?
Een losse discussie op een paar van de nationale raad-vergaderingen liet mij
wat wegdromen en nadenken… Het resultaat daarvan vind je hier.
Iemand zei: “In de fraterniteit is het voornaamste toch dat mensen elkaar echt
kunnen ontmoeten in vriendschap en dat ze in alle omstandigheden elkaar
dragen.” Ik denk dat dit juist is. De kern van het fraterniteitsleven ligt in wat er
binnen de groep geleefd en beleefd wordt. Uiteraard doen we dit als
christenen, en – we zouden anders geen fraterniteit van Charles de Foucauld
zijn – ook als mensen die vanuit zijn spiritualiteit evangelische accenten willen
leggen. Toch zou dit niet mogen leiden tot een houding van: “In feite is het om
het even of dat nu vanuit Foucauld, dan vanuit een algemeen christelijke
inspiratie gebeurt.” Want dan missen we toch wel het heel eigen charisma van
broeder Charles dat ook voor onze tijd richtinggevend is. Zoeken om de kern
van zijn spiritualiteit verder te doorgronden blijft een opgave. Op de
vijfjaarlijkse ontmoeting in Malem op 5 april a.s. is daartoe een unieke
gelegenheid. Ook de retraites en ontmoetingsdagen bieden daartoe telkens
weer de kans.
Nogal wat groepen hebben evenwel nagenoeg geen contacten buiten hun
eigen fraterniteit. Daarenboven – en daarvan zijn sommigen te weinig bewustde fraterniteitscontacten met andere landen uit Europa of de wereld blijven
belangrijk. Ik weet wel dat sommigen niet wild enthousiast zijn om verslagen of
teksten van dergelijke ontmoetingen te lezen in de fratbrief. Wie zulke
contacten mocht meemaken, weet evenwel dat ze héél inspirerend kunnen
zijn en onze blik wat openen op wat ‘elders’ leeft. Het gevaar van onze
(ouderwordende) Vlaamse fraterniteitsgroepen is dat we terugplooien op
onszelf
en
daardoor
nog
meer
dynamiek
verliezen…
Ik hoor je al zuchten: “Maar wat hebben we daar aan, aan wat er op Europees
of internationaal vlak in de fraterniteit gebeurt? We hebben amper de tijd om
naar onze eigen fratbijeenkomst te gaan. Het is soms al zó druk.” Toch zijn die
contacten en uitwisselingen uiterst belangrijk. Ze relativeren onze eigen
situatie. Ze laten ons bevragen door fratleden in andere en vaak moeilijke
leefomstandigheden. Ze maken ons een beetje meer universele zuster en
broeder van veel mensen. Ze leren ons de eigenheid van de
Foucauldspiritualiteit kennen…
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Wie elk jaar appelen wil oogsten van zijn appelaar zal ervoor zorgen de boom
tijdig te bemesten en water te geven. Een andere weg om elk jaar een
overvloedige oogst te hebben is er niet. Wie vruchten wil plukken van de
fratbijeenkomst zal er goed aan doen ook de Foucauldinspiratie niet te
beperken. De vijfjaarlijkse bijeenkomst, de recollecties, de vakantieretraite, de
Europese ontmoetingen en de uitwisselingen daarover in de fratbrief zijn
daartoe onmisbaar.
En voor de rest, ja wat er in de kleine fratbijeenkomst gebeurt is het
belangrijkste, heel zeker, maar niet het enige.
Bij de telefoontjes die ik moest doen om de ledenlijsten wat op te vragen, viel
mij telkens op hoe trouw veel (ook oudere) groepen zijn aan hun maandelijks
bijeenkomen. En ook hoe belangrijk zij dit vinden. Inhoudelijk zijn deze
bijeenkomsten ook heel vaak sterk Bijbels, maar ook met veel kansen tot
elkaar ontmoeten en uitwisselen. Goed zo, doordoen in die zin! Dat we elkaar
opvangen bij moeilijkheden, dat we een luisterend oor zijn voor elkaars, dat we
een meelevend telefoontje plegen bij vreugde en verdriet, dat we maandelijks
samenkomen om te luisteren naar Gods Woord en te (aan)bidden, dat we
bijspringen bij een kleine klus, dat we … Dat alles is essentieel. Vul het nog
maar aan in de lijn van alle ‘kleine’ fraternele tekenen van vriendschap en
samenhorigheid in Jezus’ naam en met het eigen charisma van broeder
Charles.
Guido Debonnet
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VAKANTIERETRAITE

Vakantie & Retraite
Vijf dagen volledig tot rust komen in een bosrijke
omgeving met toffe mensen.
18-23 juli 2010 Westmalle

thema dit jaar:

man van relaties

Laat u vijf dagen boeien, bezielen en inspireren door het leven en spiritualiteit
van Charles de Foucauld. Een inspirerend man met een bijzondere
levensloop.
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. Het is opmerkelijk hoe één man kan zorgen voor een totaal
nieuwe frisse spiritualiteit.
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Vakantieretraite: een goede vakantieformule voor iedereen die verlangt naar
uitrusten, ontspanning en verdieping in een vriendschappelijke sfeer. Hoe ziet
een retraitedag eruit ?
08.00u morgengebed
08.15u ontbijt
09.30u dagthema, introductie en inleiding
10.30u stille tijd
11.30u viering
12.15u middagmaal
14.00u vakantieactiviteit
16.00u vieruurtje
17.00u groepsgesprek, contemplatieve dialoog of voortzetting
namiddagactiviteit
18.00u avondmaal
19.30u film, lezing, of…verrassing en avondsluiting
21.00u gezellig samenzijn

Let op !
Alle onderdelen zijn geheel vrijblijvend
Wij bieden slechts aan.
De vakantieretraite gaat door
van zondagavond 18 juli 18.00 uur
tot vrijdagmiddag 23 juli 14.00 uur

Prijzen {betaling voor 1 juli 2010}:
Volwassenen € 210
Kinderen die secundair onderwijs volgen € 150
Kinderen die lagere onderwijs volgen
€ 130
Kinderen die kleuteronderwijs volgen
€ 100
Kinderen die kleuteronderwijs volgen
€ 100
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De volgende mensen geven je graag alle informatie en je kunt ook
bij hen inschrijven:
Christof Bogaert
Groenestraat 243A
8800 Roeselare
051 / 72 24 56
Ria Vanluchene
Mimosastraat 44
9000 Gent
09 / 22 70 669
Koos Witteman
Noordstraat 13
9961 Boekhoute
09 / 37 36 223

Stilte
laat maar komen
even niets
geen boodschappenlijst
geen lawaai
hoogstens
een goed gesprek
of
stilte
een weekje voor mij
even enkel
ik en Jij

Tot dan!
Je bent van harte welkom!
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MAKOUMI
(familie) nieuws uit Burkina Faso
Zaterdag 9 januari gonsde het weer van jong bruisend leven voor de jaarlijkse
Makoumi-dag voor de 6 meisjes en 16 jongens nog aan het studeren en de 5
afgestudeerden op ons erf in Koudougou, het erf dat ze in 2006 dagelijks met
18 man zelf hebben recht getrokken.
Er werd gebadmintond, gepingpongd, en vooral druk gebabbeld; sommigen
hadden elkaar in geen jaar gezien. Geneviève en Martin zaten een jaar in
Gaoua op een 320 km voor de onderwijzer(es) opleiding, Vincent is
onderwijzer in een piepklein dorpje op een 65 km, drie studeren er in Saaba
op een 110 km……
De meisjes hadden voor spaghetti gezorgd, de 4 jongens bij mij voor het
bissap-drankje. Gezellig rond één grote tafel werd alles opgepeuzeld.
De film van Thomas Sankara en Cry Freedom (eerste deel) waren de
hoofdbrok van de avond. In 5 groepjes werden enkele vraagjes beantwoord,
oa of het evangelie ons ook oproept tot hetzelfde engagement (voor de
opstanding van de armen en kleinen) en het schriftelijk verslagje was
verassend goed bij eenieder, groot en klein. Maar hopen natuurlijk dat ze in
dezelfde geest zich verder gaan bekwamen om anderen te dienen zoals Jezus
Van Nazareth, Steve Biko en Thomas Sankara.
Dagelijks naar school, na schooltijd een uurtje voetballen, zich rap wassen en
eten en aan het studeren, tijd genoeg dus om eens naar een schooltje in een
dorp te gaan, naar de plaatselijke markt en heel wat bezoekjes af te leggen bij
jongeren thuis in dorpjes en in de stad. Onvoorstelbaar hoe het
grootmoedertje leefde van Adama, met verscheidene oude vrouwtjes samen
op een erf in de stad Als buurvrouwke had ik ze al in enkele jaren niet meer
ontmoet.
Ze zijn enorm dankbaar dat we hun zoon of dochter de kans geven te
studeren, soms krijg je een kip mee, een zak pindanootjes, wat uien en
tomaten… maar vooral het onthaal is heel hartelijk.
Maar bovenal een maand de vriendschap te mogen delen met Sylvestre,
Christian, Florent en Benjamin, er midden tussen in te mogen leven, eten,
slapen, wassen, koken… deed ons weer het meest deugd, en maakt ook heel
veel goed want als blanke ben je veelal het mikpunt van bedrog, corruptie,
chantage.
40

Foucauldfamilie
Dit jaar heeft Rémi de voorzitter eigenlijk zelfs niets praktisch om handen want
Sylvestre bereddert alles: maandelijks apotheek, elektriciteit, water,
gasflessen….betalen, zieken bijhouden, ’s nachts uit zijn bed gehaald worden
voor Fati die ziek was…of de scoutsgeest van leren verantwoordelijkheid
nemen in de Afrikaanse praktijk. Ook Jotham, Geneviève, Wali, Apo en
Alexandre leiden een groepje of foyer, ook voor eten aankopen en klaar
maken, avondgebed…
We hebben hen allen ontmoet, met velen uitgebreid gepraat, hen sterk
aangemoedigd, en hopen hen allen geslaagd op school, blij en enthousiast in
juli weer terug te zien.
Leo en Greet
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Charles koopt slaven vrij (afl. 20)
Op een avond in

Béni-Abbès komt een jongen binnengestormd bij
Père de Foucauld. “Help mij. Bescherm mij.”
“Maar ik ken jou, jij bent Jozef. Een van de
slaven van de rijke koopman Idriss.” “Ja, ik
ben weg-gelopen bij hem. Want hij slaat mij de
hele tijd. Ik ben ten einde raad. Laat me bij jou
blijven.”
Voor het eerst ervaart Père de Foucauld wat
het voor slaven betekent zo te moeten leven.
Hij, in hart en nieren Fransman, weet dat de
Fransen ‘Vrijheid, gelijkheid, broeder-lijkheid’
heel belangrijk vinden.
En Charles schiet in een ‘Franse kolere’!!! Hij
zal zich met man en macht verzetten tegen de
slechte behandeling van de slaven. Hij vindt
het onaanvaardbaar voor een beschaafd land
als Frankrijk dat zij de slavernij toelaten. Daarom trekt hij naar de
‘meester’ van Joseph. Maar die vindt dat de slaaf zijn eigendom is.
Foucauld kan hem loskopen, meer niet.

Dan zal Charles zijn pijlen maar richten op de Franse overheid. Hij
houdt een pleidooi voor echte broederlijkheid en vrijheid. De Franse
verantwoordelijken zien dit wel in. Maar zij vrezen dat de Arabische
chefs en de rijken zich tegen hen zullen keren. Waarop Foucauld zich
erg kwaad maakt: “Je zult nog van mij horen. Ik vind dit groot onrecht.”
Maandenlang schrijft hij tientallen brieven aan zijn vrienden, zijn
bisschop en aan de politieke leiders. Zijn familie stuurt hem veel geld.
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Daarmee koopt hij enkele slaven vrij.
Joseph Abd Jésu is er een van. En ook een
zekere Paul die later nog bij Foucauld blijft.

Drie jaar later wordt de slavernij in Algerije
officieel verboden. Het is zeker ook te
danken aan de felle reactie en actie van Charles de Foucauld.

Zie jij onrecht in je omgeving gebeuren? Hoe sta je daar tegenover? Ben
je bang en doe je niets? Of durf je opkomen voor anderen, ook als dat
moeite kost en niet gemakkelijk is?
Guido Debonnet
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Seculiere fraterniteiten
Zo.18 – vr. 23 juli 2010: Vakantieretraite in Westmalle met als
thema: Charles de Foucauld: een man van relaties. Informatie
en Inschrijvingsmodaliteiten in deze brief. Allen daarheen!!!
Zo. 17 oktober 2010: Oost-Vlaamse Fratdag in de Reinaertstraat
te Gent met E.H. Luc Frenay, teamlid van de priesterfraterniteit.

Priesterfraterniteiten
Zo. 4 – za. 10 juli 2010: Retraite - in het ‘Monastère SaintRemacle’, Wavreumont, 4970 Stavelot - geleid door Pierre
Trouillez, priester uit Hasselt en seminarieprofessor.
Je mag al inschrijven bij Jan Sevenhant, zie informatie in dit
meinummer.
Ma. 2 augustus 2010 van 10 tot 17uur: Woestijndag bij de paters
Josefieten in de Pachterstraat 52 te Geraardsbergen.
Zo. 26 - ma. 27 december 2010: Kerstrecollectie te
Waasmunster met Guido Debonnet als predikant.
Zo. 10 – ma. 11 april 2011: Paasrecollectie te Waasmunster met
Helmut Schmitz als predikant.
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