
I. Foucauld-familienieuws 
1 en 3 december 

Een brief aan alle leden en vrienden van onze frate rniteitsfamilie, met een 
bijzonder "hallo" aan alle geïsoleerde leden, van V aleria en Anna, Europese 
verantwoordelijken van de lekenfraterniteiten  
 
We schrijven je naar aanleiding van deze zeer speciale gebeurtenis, de honderdste 
verjaardag van de dood van Charles de Foucauld, om je te groeten en om je alle 
zegeningen toe te wensen die deze gebeurtenis met zich meedraagt. 
 
In vele fraterniteiten hebben we van gedachten gewisseld over wat het leven en de 
dood van Charles voor ons betekenen, en we willen je aanmoedigen om ook jouw en 
jullie inzichten te delen met ons allen. 
 
De verborgenheid van de Nazaret-spiritualiteit, die we uitgenodigd worden om te 
beleven, bereikt zijn hoogtepunt in de graankorrel die ongeweten op de grond valt en 
sterft, met de belofte van nieuw leven. Dat we later ook onze dood mogen beleven in 
totale zelfgave, in vereniging met onze geliefde broeder en Heer Jezus, die het 
Leven is. 
 
Ondanks alle schijn, ondanks wat we zien gebeuren in ons continent en in de wereld 
van vandaag, weten we dat de aarde die de graankorrel ontvangt dorst heeft naar de 
levengevende geest van fraterniteit die we worden uitgenodigd om te beleven. 
 
Broeder Charles' dood, vrucht van zijn leven met Jezus en van zijn trouwe solidariteit 
met zijn vrienden aan de rand van de samenleving, dwingt ons om uit onszelf te 
treden, als missionaire fraterniteit die de diversiteit beleeft als een weg naar 
samenzijn. 
 
We krijgen de komende maanden de gelegenheid om dieper in te gaan op dit 
onderwerp, in voorbereiding tot en tijdens de Europese bijeenkomst in Foligno 
(Italië). 
 
Wij vragen je om volgende week, op 1 december, tussen 8 u. en 9 u., in 
verbondenheid met al onze zusters en broeders over de hele wereld, even stil te 
worden in gebed. 
 
In broederlijke eenheid met ieder van jullie, Valeria en Anna 

Je kan de originele tekst van Valeria en Anna downloaden, in het Frans  en in het 
Engels . 

  

Eenakter van 20 november  



Priester Guido Debonnet kreeg van Regis Close (El Kalima) de Franse tekst van de 
eenakter Frère universel. Je kan hem hier downloaden. 

  

Waarom wij van Charles de Foucauld houden  

Priester Jan Claes vertaalde deze tekst van Madeleine Delbrêl. Je kan hier klikken 
om de vertaling te downloaden. 

  

De ontsnapten van Saint-Etienne-du-Rouvray  

Priester Eddy Lagae stuurde ons de Nederlandse vertaling van een tekst over de 
tragische gebeurtenissen aldaar op 26 juli ll. Je kan de vertaling hier downloaden. 

  

God vertrouwen: taboe?  

Angèle De Schutter stuurde ons een uitnodiging voor een lezing over dit thema, door 
Marjan Bonaugure, op zaterdagnamiddag 10 december, in Vorselaar. Hier klikken 
om de uitnodiging te bekijken. 

  

Annie Leroy  stuurde ons ook nog deze groet : In verbondenheid met u allen uit 
Kameroen . Wij herdenken het eerste weekend van december. Mogen wij, waar ook 
ter wereld blijven leven van zijn leven, een leven naar het Evangelie met grote, 
barmhartige liefde voor alle broers en zussen, zoals universele broers en zussen. 
Van harte verbonden. 

  

Ter herinnering: 1 en 3 december  

Op 3 december  is er in het Gildenhuis, Korte Wolvenstraat 57, Anderlecht  de 
(tweetalige) feestelijke Foucaulddag , met als thema Charles de Foucauld, man van 
relaties. Onthaal vanaf 9 u., de presentaties beginnen om 9.30 u. 

Ook op 30 november en op 1 december  zijn er al momenten waarop je de 
honderdste sterfdag van Charles kan herdenken: 

• 30 november in Outrijve (Avelgem), om 18.30 u. eucharistieviering in de kerk, 
daarna, omstreeks 19.15 u. broodmaaltijd in het OC en conferentie door 
priester André Foulon; meld je aan bij Patrick en Martine Denauw-Defoor: 
diakengezin@gmail.com, 0494-98.41.91; 

• 1 december in Hasselt, om 14 u. in het Pastoraal Informatiecentrum (PIC), Tulpinlaan 
75:  



inleiding door priester Karel D'huys, vicaris-generaal bisdom Hasselt, en eucharistieviering; 
info bij Frans Jacqmaer, frans.jacqmaer@skynet.be, 011-22.94.99;  

• 1 december in Brugge, van 17.30 u. tot 18.30 u., gelegenheid tot stille 
aanbidding in de kerk van het begijnhof; daarna is wie wenst welkom bij 
priester Johan Goemaere, Begijnhof 7, om na te praten (boterhammen 
meebrengen); aanmelden niet nodig;  

• 1 december in Gent, de namiddag vanaf 16 u., gelegenheid tot aanbidding in 
de Reinaertstraat 24; aanmelden niet nodig;  

• 1 december in Brussel, bij de kleine zusters in de de Wautierstraat 17, 1020 
Laken; liefst aanmelden: kzvn.frat.brussel@skynet.be, 02-426.25.43.  

  

Noteer ook al in je agenda van 2017 , meer info volgt later: 

• 8-9 januari, kerstrecollectie van de priesterfraterniteit in Bellem; ook wie geen 
priester is is welkom; meld je nu al aan bij André Foulon, 
andrefoulon1940@gmail.com, 050-70.08.52;  

• 2-4 april (wellicht ook in Bellem, data nog te bevestigen), 
miniretraite/paasrecollectie, gezamenlijk ingericht door de seculiere - en de 
priesterfraterniteit;  

• 12-16 juli en vooral 17-27 juli, Europese ontmoetingsdagen van de seculiere 
fraterniteiten, in Foligno, Italië (www.villalaquiete.it), 12-16 de afgevaardigden, 
17-27 open voor alle leden en vrienden van de Foucauldfamilie; details volgen 
later, nu hebben jullie alvast de groeten van de Europese verantwoordelijken 
Anna en Valeria, zie foto van Anna (links) met br. Tommaso en Valeria;  

• 24-29 juli (maandagnamiddag tot zaterdagmiddag dus), vakantieretraite in 
Groenhove, Torhout, met priester Luc Maes, ingericht door de seculiere 
fraterniteit, maar eveneens open voor alle leden en vrienden van de 
Foucauldfamilie.  
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