Activiteitenverslag 2018
Graag willen wij u via dit activiteitenverslag op de hoogte stellen van de voortgang van het charisma
in 2018.

Hoofdactiviteit
Het ten dienste te stellen van het werk van de heilige Geest ten behoeve van het innerlijk herstel van
de mens. Dit vindt plaats door:

A. De begeleiding van mensen
Het begeleiden van mensen (ongeacht geloofs- of levensovertuiging) die vanuit geestelijke nood of
vanuit een verlangen, meer tot eenheid willen komen, om van daaruit geordend te raken in zichzelf
en daardoor meer in staat komen om te leven naar de ordening waar God in voorziet, wat
overeenstemt met dit verlangen naar eenheid.

Toelichting
Wie komen bij ons voor begeleiding en met welke vragen
Mensen komen voor geestelijke begeleiding omdat zij in hun werk, in hun relatie, hun omgeving, in
hun geloof en/of in henzelf niet verder lijken te komen of vast lijken te zitten. Dit kunnen
volwassenen, religieuzen en jongeren zijn.
Het gaat om een grote verscheidenheid aan vragen, maar in de kern gaat het altijd om het verlangen
om vanuit de gebrokenheid weer onverdeeld te willen leven, vanuit onze Godgeschapenheid.
Verdere vorming
Het afgelopen jaar zijn er een aantal mensen die al eerder bij ons waren voor begeleiding weer terug
gekomen voor verdere vorming, om zo mee te gaan in wat dit charisma per moment aan genade
geeft.
Identiteit
Elizabeth gaf aan dat er in september meer duidelijk over zou zijn over onze identiteit en dat is ook
gekomen. Alles in dit charisma is nu gericht geraakt op de plek van de verweesdheid in ieder mens als
gevolg van de erfzonde. De begeleiding van mensen die bij ons komen zal zich steeds meer hierop
richten. Deze directe gerichtheid op het ‘verweesd zijn’ is belangrijk, omdat zo precies dát nog vrij
kan komen wat er nog vrij moet komen vanuit de overerving en/of waar we nog vastzitten in de
bloedband. Dit ten behoeve van het bewerkstelligen van de hereniging met God de Vader in de band
van de onderlinge liefde tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

B. Eucharistievieringen, Eucharistische aanbidding en gebed
en alle werken die uit de hierin ontvangen leiding voortkomen.

Toelichting
Gebed, stille Aanbidding en Eucharistie
Het accent is afgelopen jaar nog meer op gebed, stille Aanbidding en eucharistie komen te liggen. De
Heer zelf heeft aangegeven dat Hij het verschil maakt in de mens.
Onze twee naturen; de aardse natuur en de ingeschapen goddelijke natuur, bewegen vaak nog
afzonderlijk van elkaar als gevolg van de erfzonde. Wij wikken en wegen in situaties; wat te doen?,
wat is het goede?, wat moet nu gebeuren of juist niet? De heilige Geest kan door Jezus het
onderscheiden van het één en het ander bij de mens meer in het bewustzijn brengen. Hij kan de
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mens meer directer aanraken en bewegen, ook lichamelijk, om de hereniging van deze twee naturen
te bewerkstelligen. Zodat er meer besef komt van de keuze die gemaakt kan of moet worden die op
dat moment het meest mogelijke is in de eenheid van die mens.

Bedevaarten
Ook dit afgelopen jaar hebben er een aantal bedevaarten plaatsgevonden die dit charisma het
afgelopen jaar hebben ondersteund met een bijzondere genade. In 2018 Zijn Jan Anna, en Elizabeth
naar Heiloo, Kevelaer en Gent geweest en met beloken Pasen zijn we zoals ieder jaar met de hele
gemeenschap naar Heiloo geweest.

C. Getuigen van het Rooms-Katholiek geloof
Op grond van de apostolische zending van alle gelovigen te getuigen van het Rooms-Katholiek geloof
en mensen in contact brengen met de Rooms-Katholieke Traditie, opdat zij weer een weg zien om
terug te kunnen keren tot het geloof of een weg zien om tot geloof te kunnen komen. (alleen als
iemand dat ook wil)

Toelichting
Catechese
Het geloofsonderricht vindt voornamelijk plaats binnen de begeleidingsgesprekken. Ook is er sprake
van toeleiding naar de sacramenten van de Katholieke Kerk en het brengen van het bewustzijn dat
het Rooms Katholieke geloof universeel is. Het is geen geloofsverkondiging maar een ordening naar
lichaam en geest, welke verlangt wordt en ook al zo eigen is aan de persoon zelf.
Wat nieuw is voor ieder die deze hulp ontvangt, is dat er een nieuw evenwicht ontstaat, een
evenwicht wat houdbaar is onder alle omstandigheden, zodat ook keuzes directer kunnen worden
herkend en/of gemaakt.
Statuten en fonds
We zijn bezig met een statutenwijziging waarin onze identiteit duidelijker wordt verwoordt zoals
hierboven. Daar gaan we komend jaar mee verder.
Teksten
De afgelopen jaren is er heel veel in het werk gesteld om alles wat bekend is geworden in dit
charisma, op te schrijven en te documenteren. Dit heeft o.a. geresulteerd in een aanzienlijk aantal
geestelijk jaarverslagen (2008-2016), documenten, gesproken teksten van Elizabeth die zijn
opgeschreven, teksten van 2 conferenties die zijn gehouden, flyers, gebedsteksten, geloofsbrieven
aan de geassocieerde leden etc.
Tot op heden zijn we bezig, om dit bestand zo volledig mogelijk te maken.
Momenteel wordt er ook gewerkt aan een boekje over het ontstaan en de werking van het charisma.
Dit naar aanleiding van de vragen die daar over waren. Door middel van gesprekken met Elizabeth en
de vele teksten die hier al over waren, is dit boekje tot stand gekomen. Het is de verwachting dat het
uiterlijk juni van dit jaar klaar is.

D. Een nieuw gegeven
Maria van de drie aanroepingen
De heilige Maria heeft in februari in onze kapel aan Elizabeth laten weten dat zij bij ons aangeroepen
wil worden als: “Maria van de drie aanroepingen”.
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In ons jaarlijks gesprek met Monseigneur Hendriks over de voortgang van het charisma, hebben wij
meteen toestemming gekregen om deze aanroeping van Maria te mogen gebruiken in onze kapel.
We konden onmiddellijk ervaren wat een kracht aan genade deze aanroeping met zich meebracht.
Er ontstond direct meer helderheid, gericht op éénduidigheid en éénheid in je mens-zijn, een
toename van leiding door ‘het goede’ en een handelingsbekwaamheid die heel eigen is en
herkenbaar als jezelf.
Het gaat om de drie aanroepingen, zoals Maria in de rozenkrans wordt aangeroepen als:
Wij groeten U, Maria,
dochter van God de Vader
Wij groeten U,
moeder van God de Zoon
Wij groeten U,
bruid van God de heilige Geest
Tijdens het wekelijkse rozenkransgebed, op de vrijdagavond, liet Maria in augustus 2018 aan
Elizabeth weten dat telkens wanneer we bidden: “Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest”,
zij op dat moment door deze drie aanroepingen voorspreekt bij de drie Personen van de heilige
Drievuldigheid.
Wij mogen zeggen dat door deze naamgeving van Maria zelf, het charisma nu na 21 jaar een
aankomstpunt heeft bereikt.
21 jaar charisma en de naam van “Maria van de drie aanroepingen”, hebben we een kleine luister
bijgezet, in de viering van de heilige Mis op 15 juli hier bij ons in La Vie.
Pastor Rentinck, die deze heilige Mis celebreerde, heeft na de viering de 24 uurs kaarsjes,
gebedsplaatjes en de gebakjes (allen voorzien van de afbeelding van Maria van de drie
aanroepingen) rijkelijk gezegend. Het was een mooie en feestelijke viering met allen die bij ons
betrokken zijn.
Daarna is een belangrijke rust ontstaan.
Voor ons als gemeenschap betekent dit dat alles nog meer en duidelijker gericht raakt op eucharistie,
stille aanbidding en gebed waaronder: getijdengebed en rozenkransgebed. Ook de werken die hier
weer verder uit voortkomen zijn nog meer gericht geraakt op de regel van het charisma, ontstaan na
de reis naar Efeze in december 2008:
“Geheel uw denken moet zich vernieuwen, Bekleedt u met de nieuwe mens” (Ef. 4, 23-24).
Dit verwijst terug naar de dagen in Lourdes waar op het moment van het bad de woorden zijn
gesproken: “Het gaat om de uitzuivering van lichaam en geest”.
Het geeft een heel voorzichtig cirkelen rond een middelpunt weer, wat éénduidigheid aangeeft, een
nog aarzelend gevoel van heelheid in de kleine mens.

het bestuur en de medewerkers van RK vereniging ‘huisgezin van God’.
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