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        EDITO   
Deze eerste Internationale Nieuwsbrief « Open Hart » wordt in verscheidene talen 

verspreid. Dit bewijst dat de droom van Pater Chevalier om overal in de wereld 

een tak van de Spirituele Lekenfamilie te hebben, stilaan werkelijkheid wordt. 

Voor Pater Chevalier was het bestaan van de lekentak binnen zijn Gemeenschap 

al even belangrijk als de aanwezigheid van religieuzen. De Toewijding aan het 

Heilig Hart was voor hem dé remedie tegen de kwaaltjes van zijn tijd, met name 

de religieuze onverschilligheid en het sociale egoïsme. De Spirituele bestrijding 

van deze kwalen zou in eerste instantie moeten gebeuren op het publieke toneel 

e  i  het gezi sle e …t ee do ei e  aari  ooral leke  a tief zij .  

In de tijd van Chevalier werden de leken in de geseculariseerde samenleving 

geconfronteerd met tal van moeilijkheden. Dit noopte hen tot het bundelen van 

de kra hte . Che alier etreurde het dat het i di idu dat allee  staat, o a htig 
is . Het ea gstigde he  te zie  dat katholieke  hu  e htlust zouden verliezen 

en zelfs het vuur zouden kwijtraken in het hart van hun dierbaren. Hij zette vooral 

de katholieke rou e  ertoe aa  de geest a  het geloof e  de religie te 
rij are  i  het gezi , de fa ilie e  de sa e le i g . Dit as ee  a  de rede e  

waarom het voor Chevalier zo belangrijk was om de mensen uit deze 

gese ulariseerde sa e le i g op te roepe  deel te e e  aa  de Be egi g a  
het Hart  e  o  zi h ij de ge ee s happe  a  zij  “pirituele Fa ilie aa  te 
sluiten.  

Vandaag merken we dat Paus Franciscus zich aansluit bij Pater Chevalier.  Uit zijn 

apostolis he e hortatie  De reugde a  het E a gelie :   

De a dere kerkelijke i stelli ge , asisge ee s happe  e  klei e 
gemeenschappen, bewegingen en andere vormen van vereniging zijn een rijkdom 

van de Kerk die de Geest opwekt om alle terreinen en sectoren te evangeliseren. 

Vaak brengen zij een nieuw evangeliserend vuur en een vermogen tot dialoog met 

de ereld i  die de Kerk er ieu e . EG   

Als iets ons heilig moet verontrusten en ons geweten zorgen moet baren, dan is 

dat het feit dat zovelen van onze broeders en zusters zonder de kracht, het licht 

en de troost van de vriendschap met Jezus Christus leven, zonder een 

geloofsgemeenschap die hen ontvangt, zonder een horizon van zin en leven. 

Chevalier zou het helemaal eens zijn geweest met Franciscus! De samenhangende 

en volledige zin van het menselijk leven die het Evangelie voorhoudt, is het beste 

ge ees iddel oor de k ale  a  de stad  EG .  

Zeker, wij zijn allen geroepen te groeien als verkondigers van het evangelie. 

Tegelijkertijd zetten wij ons in voor een betere vorming, een verdieping van onze 

liefde en een helderder getuigenis van het evangelie. In ieder geval zijn wij allen 

geroepen de ander een uitdrukkelijk getuigenis van de heilzame liefde van de Heer 

te bieden, die ons boven onze onvolmaaktheden uit ons zijn nabijheid aanbiedt, 

zijn Woord, zijn kracht, en ons leven zin geeft. Jouw hart weet dat het leven niet 

hetzelfde is zonder Hem, dus wat jij hebt ontdekt, wat je helpt te leven en hoop 

geeft, dat is wat je de ander moet meedelen.   

(EG 121).  

Hans Kwakman msc, Spirituele Adviseur van de Internationale Lekenraad  

   Meditatie voor het Feest van het Heilig Hart   

 Deze tekst naar aanleiding van het feest van het 

Heilig Hart op vrijdag 28 juni 2019 is misschien 
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een beetje verrassend, maar ik doe dit omdat onderstaande 

woorden van Paus Franciscus me erg troffen, want zij blijven op 

zoek gaan naar de oorspronkelijke Jezus-beweging waartoe we 

binnen onze Chevalierfamilie geroepen zijn.  

Laten we naar buiten treden om allen het leven van Jezus 

Christus aan te bieden. Ik herhaal aan de Kerk wat ik vaak 

gezegd heb aan priesters en leken in Buenos Aires. Ik 

verkies een gehavende Kerk, gekneusd en vuil omdat ze de 

straat is opgegaan, eerder dan een Kerk die ziek is omdat ze 

in zichzelf zit opgesloten, gehecht aan het comfort  van 

 haar  eigen  zekerheden.  

 (uit Vreugde van het Evangelie  – nr 49 – Paus  

Franciscus)   

Ook de homilie van één van mijn vrienden naar aanleiding van 

de vierde paaszondag, roepingenzondag, raakte me diep. Ik wil 

enkele gedachten daaruit met jullie delen. Dit feest van het 

Heilig Hart is het een ideale moment om stil te staan bij de 

inhoud van de roeping die wij vanuit Gods 

hart ontvangen hebben.   

Ik ben ervan overtuigd dat God elke mens 

roept. Eerst en vooral door hem in het leven 

te roepen, maar daarnaast wil Hij elke mens 

ook een zending toevertrouwen. Er zijn taken 

en zendingen genoeg, wij mensen worden 

uitgedaagd op de vragen die God ons stelt, 

een antwoord te geven.    

Roeping is een uitnodiging. We zijn vrij hierop al dan niet 

te antwoorden. God wil nooit dwingen. Hij kan dat niet. 

Een dwingende God is een tegenspraak op zich.   

Roeping is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat God in 

de mens gelooft. Hij ziet vaak meer in ons dan wij in 

onszelf zien. Het is of Hij weet dat - als we durven 

geloven in de liefde die Hij voor ons heeft - we dan 

andere mensen zullen worden, dat het beste wat in 

ons zit daardoor naar boven kan komen.  

Denken we maar aan de roeping van de eerste leerlingen. Er 

waren zoveel Schriftgeleerden, en wat doet Jezus: Hij roept 

vissers. Hoe kunnen die nu aan de slag, wat zullen 

die ervan terecht brengen, welke referenties 

kunnen die voorleggen?   

Roeping komt van buiten. Roeping heeft 

fundamenteel te maken met het wegtrekken uit 

je eigen land. Figuurlijk bedoeld dan. Ik bedoel 

hiermee een wegtrekken uit je eigen plannen, je 

eigen voorstellingen. Dat moet een mens leren 

loslaten. Een mens moet eerst loslaten voor er 

iets nieuws kan komen. Dat is niet evident. Het is 

of God ons uit onze veilige tent van onze 

voorstellingen over een geslaagd leven probeert 

te lokken. Hij kan ons niet veel boven of 

voorspiegelen, eigenlijk alleen zijn liefde.  

Waarom neemt God dan zoveel risi o s op ee  
negatief of zelfs geen antwoord ? Hij doet dit om 

twee redenen. Als Hij liefde is dan wil Hij mensen 

gelukkig maken en het oproepen van mensen om 

zich te laten beminnen en van daaruit 

anderen te beminnen. Hij weet dat dit een 

gouden recept is voor elke mens. Een 

andere reden waarom God blijft roepen, is 

dat Hij niet zonder de mens kan om op deze 

wereld te bestaan. Dat klinkt vreemd, maar 

toch is dit zo. Zoals gezegd wordt was Jezus 

de eerste missionaris van Gods hart, zo zijn 

wij allen in zijn spoor missionarissen, 

mensen die gezonden worden naar anderen. De 

uitspraak dat God geen andere handen heeft dan 

de onze, hebben we waarschijnlijk al te vaak 

gehoord, maar de diepe waarheid die daarin 

schuilgaat blijft helemaal correct.   

Laten we elkaar daarom – als leden van die grote 

internationale Chevalierfamilie – blijven steunen 

om telkens weer JA te zeggen op het geroepen 

worden vanuit Gods hart.  

AMETU‘ … )alige Feestdag !!! ‘ita Cleure   
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Nieuws van de Internationale Lekenraad  
van de Familie Chevalier  

  

Bemind zij overal het Heilig Hart van Jezus   

  

  

  

Vergaderingen van het Internationale 
Bestuur in 2019   

  

Teleconferenties:   

  

• 2 februari 2019   

• 6 oktober 2019   

  

Persoonlijke ontmoetingen:  

  

• Issoudun 12-15 juli 2018  

 Rome 15-21 december 2019   
 

MSC – Justitie, Vrede & Integriteit van de 
schepping  

 
www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace  

  

De eerste vrijdag van de maand, houdt de 

Familie Chevalier een dag van gebed en 

actie.  
 

    

  Nationale Raden   

Proficiat aan de landen die na de ontmoeting in Brazilië 
een Nationale Raad met Richtlijnen en Statuten hebben 
opgericht :   

Nederland  

Australië  
 

De Filipijnen  zijn gastland voor  

de volgende Internationale  

Ontmoeting van de leken van 
de Familie Chevalier  in Cebu in 
januari 2023.  

 

http://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace
http://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace
http://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace
http://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace
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Dank voor uw financiële bijdrage aan de 
werking van het Internationale Bestuur   

  

Tri-Generalaat   
Geassocieerden FDNSC Australië   

Europese Lekenraad   
Brazilië,  

Mexico en Congo  
 

Contact :  
Alison: alisonmckenzie@chevaliercentre.org  

Doris : dmsdoris@hotmail.com   

Rita : rit.cleuren@skynet.be   

P. Hans : jjmkwakman39@gmail.com     
 

VORMING VAN GROEPSBEGELEIDERS VAN DE FAMILIE CHEVALIER  
In augustus 2016 zijn de Duitse, Nederlandse en 

 
Belgische 

leken van de Familie Chevalier van start gegaan met in het 

totaal 6 vormingsweekends voor de lokale 

lekengroepverantwoordelijken. Deze weekends vonden 

plaats in kathlieke Vormingcentra: « Wasserburg 

Rindern» in Kleve (Duitsland). De vorming behelsde 

volgende onderwerpen:  

• De persoonlijkheid en het charisma van Jules 

Chevalier en van anderen die werden 

geïnspireerd door de spiritualiteit van het Hart, 

onder wie Moeder Marie-Louise Hartzer, Hubert 

Linckens en Madeleine Delbrêl.  

• Hoe stelt het Evangelie het Hart van Jezus voor en 

hoe stelt Jezus de God van Barmhartigheid voor?   

• De Spiritualiteit van het hart als dagelijkse 

leidraad van het hart.  

• Missie van de Familie Chevalier in de huidige 

samenleving.  

• Hoe een groep opstarten en begeleiden?  

  

  

Tijdens twee van de zes sessies werkten de deelnemers  

rond teksten van Madeleine Delbrêl en Jules Chevalier. 

Zij werden gevraagd welke tekst hen het meeste 

aansprak en wat er voor hen het meeste uitsprong.  

De deel e ers aakte  te e s ke is et De Parels 
a  het Geloof  o der de or  a  ee  klei e ar a d. 

De armband zou hen helpen na te denken over de 

fundamentele levensvragen.  

Tijdens een andere sessie werden de aanwezigen, op 

basis van een eenvoudige karakteranalyse, er bewust 

van gemaakt dat je persoonlijke karakter een invloed 

heeft op je persoonlijke Godsbeeld.  

Het werd hen eveneens op het hart gedrukt hoe 

belangrijk het is om groepen te laten werken met een 

omlijnd programma en jaarlijkse doelstellingen. Het 

werd snel duidelijk dat het stap per stap toewerken naar 

een goed jaarprogramma heel nuttig kan zijn. Het gebed 

en de eucharistieteksten werden voorbereid en 

opgeluisterd door de deelnemers.  

Elk weekend werd voorbereid en opgeluisterd door de 

leden van het vormingsteam. Zij leidden het weekend in en 

nodigden de deelnemers uit gesprekken te voeren 

binnen kleine werkgroepjes. Het zesde en laatste 
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weekend werd volledig uitgewerkt door de deelnemers aan 

de vijf eerste bijeenkomsten. De deelnemers werden op 

ludieke wijze in kleine groepjes verdeeld en bogen zich 

er olge s o er ee  aa tal rage : at trekt mensen 

ertoe aan om lid te worden van een lekengroep en wat 

betekent dit voor de manier van werken met deze 

groepe ?   
Elk programmaonderdeel werd afgerond met een 

evaluatie die zowel de zwakke als sterke punten 

blootlegde. De deelnemers werden gevraagd hun groep te 

leiden op een creatieve manier. Na deze zes weekenden 

hadden de deelnemers geleerd wat de Spiritualiteit 

van het Hart hen had bijgebracht op relationeel 

vlak, om hun grenzen te verleggen, zin te geven aan 

hun eigen bestaan en om groepen te begeleiden op 

een creatieve manier. Voor meer informatie over 

deze weekenden:  

Elisabeth.hartmann.bibliodrama@t-online.de, 

coördinator  

Hans Kwakman MSC, Tilburg, 20 februari 2019   
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UIT DE REGIOS – AFRIKA  
  
  

KAMEROEN   
  

De Lekentak bestaat uit drie verschillende lekengroepen:  

l A i ale des Pare ts et A is des M“C, les Le teurs 
des Annales et la Fraternité NDSC.. De laatste groep 

is werkzaam in 5 streken ((Nkoldongo, Nlongkak, 

Messamendongo, Ndikiniméki en Bourha) en is 

onderverdeeld in de Fraternité NDSC 

Jeunes en Fraternité NDSC Adultes .  

SENEGAL   
  

Wij behoren tot de lekentak van de 

Familie Chevalier en zijn allemaal 

toegewijde leken binnen onze eigen 

parochie. Senegal telt, naast het Dakar 

Broederschap, nog een aantal 

roeders happe  i  a dere regio s: 
Fatick (Foundioungne), Thiès 

(Gandfigal), Kaolack.  

  

We krijgen regelmatig vorming en tijdens 

onze maandelijkse bijeenkomsten 

bespreken wij de a tualiteit. “o s hale  e de o der erpe  uit de a ale  a  Issoudu , uit de the a s a  het pastorale 
jaar, brieven van de Paus en uit audiovisueel materiaal.    
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Wij organiseren elk jaar twee Broederschapsdagen. Een ervan vindt doorgaans plaats in december, de Dag van de Onbevlekte 

Ontvangenis et de andere op het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. Onze eucharistievieringen  worden meestal 

opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart en eindigen doorgaans met een gebed voor Maria.   

Het Coördinatie Bureau bestaat uit verkozen leden en 

vertegenwoordigers van elke Groep om aldus de activiteiten zo 

veel mogelijk op mekaar af te stemmen.  

    

           UIT DE REGIO’S – AZIE  AUSTRALIE  
Voorstelling Australische Leken FDNSC Geassocieerden   
  

Onze 5 eerste FDNSC geassocieerden hebben hun 

engagement uitgesproken in de Kensington Kapel op 

20 november 1977, het Feest van Christus Koning. Op 

een paar jaar tijd hadden we FDNSC Geassocieerden in 

elke staat van Australië.  

De FDNSC Geassocieerden, zoals de Dochters van de 

OnzeLieve-Vrouw van het Heilig Hart, werden opgericht in 

het licht van de Spiritualiteit en het Charisma, veeleer dan 

voor een apostolaat of een specifieke evangelische 

opdracht.  

De geassocieerden worden uitgenodigd hun roeping 

te be-leven, om Hart van Jezus te 

zijn in de wereld, gesteund door 

Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig 

Hart in alle facetten van hun 

dagelijkse leven naast hun familie, 

vrienden en kennissen. Als 

geassocieerden hebben zij geen 

gemeenschappelijk apostolaat, 

maar brengen zij de liefde van het 

Hart van Jezus over naar de 

verscheidene diensten waar ze aan 

deelnemen.   

  

De drie Groepen hebben elk een actieplan, maar staan 

allemaal  onder  de  koepel  van  de 

 Nationale Lekencoördinatiegroep,  met  een 

 eigen  Bureau  

(BURCOORD).  Met  Jean  Calvin  Mbarga  als  Pater- 

Aalmoezenier msc en Zuster Maipele, fnds als begeleidster.  

Mevr. Alice Marie NGAH is Nationaal Coördinator.  

  

De andere bijeenkomsten vinden plaats elke laatste 

zondagnamiddag van de maand bij de Dochters-van-

OnzeLieve-Vrouw van het Heilig Hart,   

Onderstaande foto werd genomen tijdens een bijeenkomst 

van het Dakar Broederschap bij de MSC Paters. Op deze 

bijeenkomst wordt de hele Chevalier Familie uitgenodigd.   
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Wij tellen momenteel 508 FDNSC Geassocieerden in 

Australië. Zij zijn verdeeld over 15 groepen die 

regelmatig samenkomen in de verschillende staten 

van het land. De leden van eenzelfde groep worden 

gevormd naar de geest van het Charisma. Anderen die 

geen toegang hebben tot een groep worden door de 

Nieuwsbrief Ametur gevoed over het Charisma en de 

Spiritualiteit.  Tijdens de bijeenkomsten wordt  

gebeden, les gegeven, gepraat en gedeeld met 

aanbidding van het Heilig Sacrament. 

Bezinningsweekends worden voorgesteld aan de  

geassocieerden van de verschillende staten om kennis 

op te doen en om te groeien in de Liefde van het 

Charisma en de Spiritualiteit van het Hart. Het is ook 

een tijd om de andere groepen beter te leren kennen.  

Nieuwe leden worden vaak aangetrokken omdat ze de 

Geassocieerden het Charisma werkelijk zien beleven. Zij 

maken kennis met de groep en na een vormingsperiode 

gaan ze de verbintenis aan met de groep.   

   

De FDNSC Provinciaal woont het moment van het 

uitspreken van de gelofte bij en overhandigt het nieuwe lid 

een medaille van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. Op 

de medaille staat « FDNSC Geassocieerde ».  Overal wees 

bemind het Heilig Hart van Jezus. Voor  

Altijd !   

Zuster. Ancilla White fdnsc    April 2019   

     

UIT DE REGIO’S – AZIË AUSTRALIË    

Installatie van de Nationale Lekenraad van de Australische Familie 

Chevalier.    
In Australië zijn er talrijke 

lekengroepen die geassocieerd 

zijn met het charisma van 

Chevalier. Er zijn FDNSC en MSC 

Leken – geassocieerden.   

  

De Ontmoeting in Brazilië in 2017 

georganiseerd door het  

Internationale Lekencomité heeft 

geleid tot het oprichten van 

Nationale Lekenraden in zowat 

elk land.  

Een aantal « Richtlijnen en Statuten 

a  Leke  erde  tijde s deze 

ontmoeting goedgekeurd en op 

papier gezet.  

Op 4 maart 2018, werd er tijdens 

een confere tie i  “t Mar s 
Towers, beslist om een  

Stuurgroep op te richten om aan 

deze  richtlijnen  te 

beantwoorden.   
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Sindsdien komt deze stuurgroep met 

Fred Stubenrauch (voorzitter), 

Thérèse Poulton, Ellenmary 

Lomman, Jan Clark, Jenny Missen, 

Paul Compton, Paul Stinson en 

Aidan Johnson een aantal keer 

samen om voorstellen uit te 

werken voor onze Nationale Raad.  

Wij hebben tevens MSC Pater 

Peter Carroll mogen 

verwelkomen in onze groep!  

We worden in onze taken 

bijgestaan door de wijze Moya 

Hanlen FDNSC en Tim Brennan.  

 Beiden zijn kerkrechtkenners.    

We hopen onze Nationale Raad 

officieel te kunnen inhuldigen  

tijdens een bijeenkomst in St 

Mar s To ers i  septe er 
2019.    

We zijn momenteel bezig met een 

oproep tot kandidaten en hopen 

op een overweldigende respons 

vanwege de leken die het  

Charisma van Chevalier volgen.   

  

Wij beschouwen dit als een 

belangrijke stap in de verspreiding 

van de Spiritualiteit van het Hart 

in de wereld.   

Fred Stubenrauch  

   

FIJI  
Onze MSC Lekengroep werd in 2004 

opgericht door Pater Simon Mani, 

MSC (oud-MSC Superior van de 

Unie).   

Er waren amper 8 leden. Toch 

hebben we dankzij de hulp van 

vrienden, medeparochianen, paters 

en seminaristen veel bereikt. Om de 

twee weken zagen we mekaar om te 

bidden en te mediteren over het 

MSC Charisma en om onze kennis 

over de MSC Spiritualiteit uit te 

breiden.   

De groep werkte samen aan het 

opstellen van een specifieke missie. 

Met de MSC spiritualiteit als onze 

drijvende motor, hebben wij beslist 

ons in te zetten voor de armen, de 

zieken en ouderen in onze 

maatschappij.   

Op deze manier hopen wij mensen te 

helpen om de liefde van het Hart van 

Jezus echt te voelen. Met de hulp van 

Pater Simon, hebben wij een Fonds 

opgericht om kinderen uit arme 

gezinnen te helpen met 

schoolkosten, de aankoop van 

uniformen en schoolgerief.  

We verloren reeds enkele leden en 

één van ons werd inmiddels tot 

priester gewijd (Kimi Vunivesilevu, in 

2017 aangesteld in de MSC provincie 

van Australië).   

In december 2018, hebben 15 leden 

een opfrissingscursus gevolgd van 

het MSC Scholasticaat. De cursus 

richtte zich vooral op de visie en de 

missie van P. Jules Chevalier. Ze 

wakkerde bij ons terug de behoefte 

aan om door te gaan, samen met de 
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MSC om de Liefde van God aan 

iedereen te verkondigen.   

Wij hopen natuurlijk ook nieuwe 

leden te mogen verwelkomen in 

onze groep.  

Wij bieden hulp aan de armste 

gezinnen, bezoeken religieuzen op 

rust, zieken en ouderen. Wij vieren 

verjaardagen van de mindergegoede 

studenten van het Chevalier Training 

Centre (velen onder hen hebben 

nooit hun verjaardag gevierd). We 

delen in de verblijfskosten van 

studenten in het Chevalier Hostel en 

wij steunen andere activiteiten die 

door de MSC Gemeenschap worden 

georganiseerd.  
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INDIA  
De MSC Paters en Zusters zetten zich al 35 jaar in voor de 

verspreiding van de toewijding aan het Heilig Hart in het 

Indische subcontinent. Ze investeren in de parochiale 

evangelisatie, in het sociale werk, onderwijs en gezondheid 

om aldus het Woord van God uit te dragen. Op dit moment 

besturen de MSC Paters en Zusters zowat 9 parochies in 

Indië en werken ze tevens op internationaal vlak zij aan zij 

met MSC confraters. In Indië is de Onze-Lieve-Vrouw van 

Bangalore in de provincie Karnataka de grootste parochie 

met méér dan 1000 families die de kiem dragen van de MSC 

Leken.   

Deze families werden geïnspireerd door de MSC Priesters, 

hun werk binnen de gemeenschap en hun eenvoudige 

manier van leven. Twaalf families kwamen op 8 december 

2016 samen onder leiding van Pater Charles Babu (toen  

Superieur van de Indische Unie) en Pater John Peter 

(Directeur van de geassocieerde Leken) met als doel de 

eerste MSC Lekengemeenschap te vormen in Indië. Op 8 

december vierden we het Feest van de Onbevlekte 

Ontvangenis, de verjaardag van de Stichting van de 

Missionarissen van het Heilig Hart. Een dag waarop de 

leken hun engagement als MSC Leek hebben uitgesproken.  

De gemeenschap kent momenteel wat kinderziektes, 

maar werkt dapper voort. Om de drie zaterdagen komen 

we samen in de lokalen van de Kerk van Onze-Lieve-

Vrouw van het Heilig Hart in Bangalore. Tijdens deze 

bijeenkomsten verdiepen we ons in de geschiedenis van 

de congregatie en de MSC spiritualiteit. Wij bespreken 

tevens onze betrokkenheid in de missie van de priesters.  

De missie van de leken, naast de MSC Congregatie 

bestaat erin de Liefde en de Barmhartigheid van God 

zoveel mogelijk concreet te maken en te tonen, zowel in 

onze beroepsactiviteiten als in onze sociale bezigheden. 

We proberen de lasten van onze broeders en zusters die 

het moeilijk hebben in onze maatschappij te verlichten 

en hun de aandacht te geven die zij verdienen.  

 Onze activiteiten:   

• De toewijding aan het Heilig Hart voort verspreiden via 

gebed.     

• MSC priesters bijstaan in hun missie en activiteiten in 

India.  

• De Seminaristen van de MSC Missionarissen materieel 

en financieel bijstaan bij hun vormingscursussen.   

• De mindergegoeden, in het bijzonder de ouderen en de 

mensen die geen steun genieten en die in afgelegen 

streken wonen, bijstaan   

• Maandelijkse bijeenkomst: gebed voor toewijding aan 

het Heilig Hart, bespreking van het programma, 

sa e zij …   
   

   

We zijn verheugd en het is een waar voorrecht om al jaren 

deel te mogen uitmaken van de MSC Lekentak verbonden 

met de MSC Paters en Zusters. Geïnspireerd door onze 

Stichter, Jules Chevalier, verdiepen en herbevestigen wij 

onze band met de MSC Paters en nemen wij nog vaker deel 

aan hun missie. Het is werkelijk een zegen om het aantal 

gezinnen dat zich aansluit als MSC Leken gestaag te zien 

groeien.  

Samen in de Liefde van Jezus Christus  

 Thomas P Saviour   Pater John Peter   

Lekenvoorzitter    spiritueel adviseur  MSC 

in India   MSC Leken in India. Site : 

https://www.laymscindia.com/landing                       

Contact : 9972584505 (Thomas Saviour)  

    

https://www.laymscindia.com/landing
https://www.laymscindia.com/landing
https://www.laymscindia.com/landing
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 INDONESIE     
    

Activiteiten van het thema « Ametur  

Indonesia » en van de Leken van de Familie  

Chevalier in Indonesië.    

    

(naar het rapport van MSC Pater. Mathias MSC, lid van het  

team « Ametur Indonesia »)     

Vergadering van de Leken van de Familie Chevalier in het Merauke-Papua Bisdom (17-20 oktober 2018)   

Er werd onlangs een seminarie over de Spiritualiteit van het Hart gehouden in Papua.  

De bevolking heeft haar uiterste best gedaan om dit gebeuren te verwezenlijken: door te sparen en door vis en zoete aardappel 

aan de man te brengen! De bijeenkomst heeft 4 dagen geduurd en elke avond werden er culturele activiteiten georganiseerd. 

Er werden tevens artisanale werken verkocht die door de deelnemers zelf werden vervaardigd.  

In totaal namen 600 mensen deel aan het seminarie. Sommigen onder hen hadden er een reis van 2 dage  oor o er….o er 
de eg e  door de ri iere …ee  e or e i spa i g o  er to h ku e  ij te zij ! I  Merauke o er a htte  de deel e ers 
in een lokaal weeshuis. De sessies werden aandacht gevolgd!  

  

Pater Hans Kwakman msc, spiritueel adviseur van de 

Internationale Lekenraad, kwam er spreken over het Charisma 

van de Chevalier Familie, ons Beeld van God op basis van een 

Spiritualiteit van het Hart en morele vorming binnen het gezin.  

  

De Indonesische Leken van de Familie Chevalier vormen een 

nationale groep en het is dan ook jammer dat hij nog onbekend 

is i  so ige regio s.  
  

Het Team« Ametur Indonesia » hoopt de steun te krijgen van de Hoofden van alle Congregaties van de 

Familie Chevalier, verspreid o er eerdere regio s opdat deze leke groepe  i  aa tal toe e e .Elke regio 
zal dan hopelijk coördinatoren van de Chevalier Lekengroepen krijgen, afkomstig uit de leken en de 

Chevalier Congregaties actief in de regio. De Coördinatoren moeten wel opgeleid worden om hun missie 

naar behoren te kunnen uitvoeren.  

  

  

  

  

  

  

  

   

Fr Kwakman en    Indonésie       
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Het as Pater Che alier s e s o  de « “piritualiteit a  
het Hart » ge-leefd te zien worden en verspreid door zowel 

religieuzen als leken. Volgens onze pater-stichter moeten 

leken betrokken worden in de verspreiding van de 

Spiritualiteit van het Hart en moeten zij daarom omarmd 

worden binnen de Chevalier Familie. Laat ons het 

voorbeeld volgen van de verouderende provincies van de 

Chevalier Familie die te veel hebben gesteund op de 

religieuzen en geen tijd hebben gestoken in de vorming van 

Leken. Nu slagen zij er nog amper in de Spiritualiteit voort 

te verspreiden! Hadden wij meer geïnvesteerd in 

lekengroepen, dan was dit niet aan de orde geweest.  

Meer nieuws uit Indonesië   

Ter voorbereiding van de 10de verjaardag werd er op 14 

maart 2019, door het team « Ametur Indonesia » een 

bijeenkomst georganiseerd. Deelnemers waren de 

lesgeefsters en lesgevers van zowle de leken als de MSC 

religieuzen van de Chevalier Familie . Ook de FDNSC,  de 

Zusters van Maria mediatrice en de Broeders van de 

OnzeLieve-Vrouw van het Heilig Hart waren erbij. Ook 

uitgenodigd waren de verantwoordelijken en de leden van 

de lekengroepen van Centraal Java en Purworejo, tal van 

diocesane priesters en broeders en MSC et FDNSC van 

Centraal Java. In het totaal zowat 30 deelnemers.   

Pater Budi Santoso MSC stelde het parkoers voor dat het 

Team « Ametur Indonesia » en de leken van de 

Indonesische Familie Chevalier de voorbije 10 jaar had 

afgelegd. We zage  ee  reeks foto s oor ijko e  a  de 
laatste 10 jaar.  

De weldoeners van het team die de feestelijke maaltijden 

hadden voorbereid om de fondsen te werven, werden 

uitvoerig in de bloemetjes gezet. De 

lekenverantwoordelijken van Centraal Java namen 

eveneens het woord.   

  

Het tea  A etur I do esia  egaf zi h aar de oostelijke 
en westelijke delen van Indonesië. Momenteel tellen we 

zowat 500 leken binnen de Familie Chevalier. Maar méér 

dan 1500 mensen namen reeds deel aan vergaderingen 

van de Lekentak!  

  

Jakarta, 10 april 2019   



  
     

15  

Nieuwsbrief van de Leken van de Familie Chevalier – Feest van het Heilig Hart 2019   

  

Uit alle hoeken van de wereld – PACIFIEK ASIE    
   

JAPAN   
   

Het actiedomein van MSC Japan omvat een deel van het Nagoya Bisdom in centraal Japan, met inbegrip van de Aichi 

Prefectuur met Nagoya als hoofdstad gelegen tussen Tokio and Osaka. MSC is er verantwoordelijk voor een paar 

parochies in het Nagoya Bisdom – waaronder Johokubashi, Gifu, Ogaki, Konan, Kagamigahara, Tsuruga en Fukui. Wijlen 

Pater Quirk startte de Japanse MSC Geassocieerden op. Vier groepen organiseerden in elk van de vier parochies een 

aantal activiteiten: Johokubashi, Ogaki, Konan en Fukui. Over de aard van de activiteiten heb ik echter geen informatie. 

Ikzelf ben lid van de Fukui MSC Geassocieerdengroep, die oorspronkelijk opgestart in de Fukui Kerk, een groot aantal 

paro hia e  telde…Er lij e  er u sle hts ee  paar o er. Deso da ks ko e  e  keer per maand samen, na de 

zondagmis. We bidden dan samen ook voor de 

zaligverklaring van Pater Chevalier. Vervolgens lezen 

e oor uit het E a gelie…deze ijee ko ste  dure  
doorgaans een paar uurtjes. Ik hoop dat u even kan 

kennismaken met onze weinige, doch betekenisvolle 

activiteiten!  

  

  

  
  
  

KOREA  
In Korea zijn de LMSC geassocieerd met ofwel de MSC ofwel met de MSC Zusters. Wij putten evenwel uit dezelfde Spiritualiteit!  

De LMSC verbonden aan de MSC komen samen in Seoul, Incheon, Busan en Ansan City. De groepen komen maandelijks 

samen voor aanbidding, eucharistie te vieren, om te bidden en om vorming te krijgen. Op 18 februari 2019 bekeken we 

een reportage over de MSC spiritualiteit en over het leven van P. Jules Chevalier (1824-1907) in Frankrijk.  De LMSC 

verbonden aan de MSC Zusters gingen op bedevaart op 24 en 25 november 2018 samen met hen die hun definitieve 

geloften hadden afgelegd. Hierbij een foto genomen aan de Kathedraal van Yeosan.  
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PACIFIEK AZIE  
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PAPOUAZIE NIEUW GUINEA   

O derstaa de foto s erde  ge o e  tijde s ee  se i arie  a  éé  eek o er de “piritualiteit a  het Hart  i  het M“C 
CENTRUM Kopkop, Kavieng, provincIe New Ireland.   
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De Filipijnen  

De geassocieerde Leken van de Familie Chevalier in de 

Filipijnen werden in het leven geroepen door P. Ben 

Roquero, Missionaris van het Heilig Hart (MSC) en Zuster 

Nayda Macayana, Dochter van de Onze-Lieve-Vrouw van 

het Heilig Hart. Zij verzamelden alle leken uit de 

verscheidene apostolaten in Cebu. Iedereen vertelde er 

over zijn religieus parcours met de Paters, Broeders en 

Zusters met wie ze hadden samengewerkt in de 3 grootste 

regio s a  de Filipij e : Luzo , Visa as e  Mi da ao.  

Daar werd een verantwoordelijke verkozen, met name M. 

Bonifacio of Bo o  Da o uit “urigao. Deze ijee ko st 
breidde uit en tijdens de 1ste Nationale Bijeenkomst in 

“urigao doopte  ze zi hzelf de Leke  geasso ieerde  et 
de Fa ilie Che alier  CFLA i  het E gels . De aa  erd 
dan goedgekeurd door de Vergadering. Mevr. Deborah of 

« Debbie » Mellijor, 2de verkozen Nationale  

Coördinatrice, staat in voor het naar voren brengen van de 

Visie, de Missie en de Doelstellingen van de Geassocieerde 

Leken. De spirituele leiding is er in handen van P. Bernard 

Corpuz MSC, Nationaal Spiritueel Directeur. Hij is tevens 

priester in de Nuestra Señora de Regla Parochie, Nationaal 

Sanctuarium van Lapu Lapu City, in Cebu.  

  

NATIONALE CONGRESSEN –  Om onze verbondenheid en 

samenhorigheid te vieren !  

Het allereerste Nationale Congres vond plaats van 8 tot 10 

april 2002 in de Santo Niño van Cebu Parochie, in Mactan 

Lapu-Lapu Cit . Het the a: “a e ko e  o  te 
o tdekke  odigde de lede  a  de Geasso ieerde Leke  
uit om deze eerste bijeenkomst als vreugdevol en 

betekenisvol te ervaren!  

Het tweede Nationaal Congres werd druk bijgewoond door 

zowel oude als nieuwe leden en vond plaats van 23 tot 25 

april 2004 in het Chevalier College in Angeles Stad, 

Pampanga. Memorabel waren de aanmoedigingen tijdens 

het o gres et als the a Herinneren, Vieren, 

Her ieu e . Ee  o e t o  te ezi e , te heri ere  
en om zichzelf te vernieuwen!  

 Het zeer succesvolle derde Nationaal Congres vond plaats 

in de Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Parochie van 

Marigondon in Lapu Lapu Stad, Cebu van 21 tot 23 april 

. Het the a a  het Co gres: Het uur a  het 
medelijdende Hart van God: Liefde en Eenheid van de 

Fa ilie Che alier . Het the a e oog de harte  e  de 
zielen van de deelnemers die werden opgeroepen om de 

meest behoeftigen bij te staan.  

Het vierde Nationaal Congres van de Geassocieerde Leken 

vond plaats in het spirituele Missionariscentrum van 

Canlanipa in Surigao Stad en was een boeiende en 

verrijkende ervaring. Het congres liep van 17 tot 20 april 

2008.  

De Missionarissen van het Heilig Hart vierden er hun 

100jarige aanwezigheid op de Filipijnen onder het thema: 

Wij he e  de Liefde a  God lere  ke e  e  gelo e  er 
i .  

Deze vreugdevolle bijeenkomst van de hele Chevalier 

Familie zullen we in ons hart bewaren: MSC Paters, 

Broeders, Zusters, FDNSC en Geassocieerde 

Leke …alle aal sa e  i  de liefde e  de ee heid i  de 
diversiteit.  

Het vijfde Nationaal Congres vond plaats in de Muñoz  

Staatsuniversiteit in Centraal Luzon, Nueva Ecija van 9 tot 13 

mei 2011. Het was een uitdrukking van Gods aanwezigheid. 

Het the a Hart a  God orde  op aarde   

nodigde de leken uit Gods aanwezigheid te zien in 

alledaagse dingen.  
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Van 4 tot 7 april 2013 liep het 6de Nationaal congres in 

het Pastoraal Ce tru  “a  Lore zo ‘uiz d A pa o  i  
Butuan Thema van het congres « De Geassocieerden 

van de Familie Chevalier: verantwoordelijk voor de 

E a gelisatie e  de Missie . Meer da   lede  are  
aanwezig en het aantal leden steeg in elk district! Een 

memorabel moment was de conferentie over de 

responsabilisering van de Leken. De Geassocieerde 

leken startten onmiddellijk een apostolaat op in de 

districten.  

Het zevende Nationaal Congres vond plaats in de 

Stichting voor Communicatie in Azië in Manilla van 23 

tot 26 april 2015. Dit was tevens het laatste Congres tot 

nu. De toespraak van P. Diomedes Burgos MSC omtrent 

De Missie et de Ar e : sa e erki g e  
part ers hap i  het De ke  e  Doe  ste de tot 
nadenken en debat. De Geassocieerde leken namen 

actief deel aan de seminaries en werkvergaderingen. 

Een zeer vruchtbare bijeenkomst!  

Momenteel tellen we zowat 400 Geassocieerde Leken 

van de Familie Chevalier, verdeeld over de 3 grootste 

eilanden van de Filipijnenarchipel: 105 geassocieerden 

in Luzon, 84 in Visayas en 204 in Mindanao.  

ONZE VISIE  

De lekengeassocieerden van de Familie Chevalier, onze 

visie is geïnspireerd op het charisma en de spiritualiteit 

van onze stichter, Pater Jules Chevalier en stoelt op de 

integriteit en de schepping van het leven.   

ONZE MISSIE   

Onze trouw aan onze visie vereist :  

• Leven volgens de spiritualiteit van het Hart van  

Jezus.;  

• Instaan en beschermen van Moeder-Aarde;  

• Onze families en basisgemeenschappen versterken;  

  

• Solidair leven met de armen en met al degenen die 

een strijd voeren voor het leven, vrede en 

rechtvaardigheid.  

• Actief deelnemen aan een cultuur die het leven en de 

sociale transformatie stimuleren.  

ONZE DOELSTELLINGEN   

• Onze organisatiestructuren versterken en verdiepen 

en mekaar nog beter dienen ;  

• Een blijvende vorming en opvolging bieden aan alle 

leden ;  

• De devotie aan het Heilig Hart van Jezus en aan Onze-

Lieve-Vrouw van het Heilig Hart promoten.  

• Onze bewustmaking voort ontwikkelen en 

afvalbeheer promoten (vb Beperken, hergebruiken 

en Recycleren).   

• De geest van de Basiskerk be-leven en verdiepen 

binnen onze families en gemeenschappen.  

• Oog hebben voor ecologie, rechtvaardigheid en 

vrede.  

• Elk lid naar waarde en mogelijkheden schatten.  

• Onze activiteiten afstemmen op andere kerken en 

burgergroepen om de Liefde van God te verspreiden.  

ACTIVITEITEN  EN  APOSTOLAAT  VAN  DE 

LEKENGEASSOCIEERDEN   

Ondanks de culturele verschillen tussen de districten, delen 

de Lekengeassocieerden eenzelfde apostolische dynamiek 

in hun activiteiten:  

  

✓ Maandelijkse momenten om te bezinnen en om 

spirituele ervaringen te delen.   

✓ Jaarlijkse Viering van Onze-Lieve-Vrouw van het 

Heilig Hart op laatste zondag van mei.  

✓ Viering van de Plechtigheid van het Heilig Hart 

van  
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Jezus  

  ✓ Jaarlijkse herdenking voor het hernieuwen van 

de beloften  

  
Jaarlijkse hernieuwing van de geloften tijdens een 

eucharistieviering met de parochianen van Nuestra 

Señora de Regla, Sanctuaire National   

 
Uitspreken geloften van nieuwe lekengeassocieerden na 

bezinning en vorming.   

  

✓ Vorming van de aspiranten onderwerpen :   

- Spiritualiteit van het Hart  

- Onze Lieve-Vrouw van het Heilig  

Hart  

- Leven van P. Jules Chevalier  

- Wat is een lekengeassocieerde?  

✓ Sponsoring op grote schaal  

✓ Herdenking dood van P. J. Chevalier op 21 

oktober met een mis, ziekenbezoek in het 

ziekenhuis van Lapulapu, voedselbedeling aan 

patiënten en de ziekenzalving door de MSC 

paters.   

✓ Bezoek aan terminale mensen in nood in Gasa sa 

Gugma, opvangtehuis voor ouderen in Cebu City  

✓ Aankoop voedsel en hygiënisch materiaal of 

giften als teken van ons medeleven met ouderen 

in nood.   

✓ Adventsviering op de 1ste zaterdag van 

december om onze spiritualiteit te voeden en 

om te bezinnen over ons leven als 

Lekengeassocieerde.   

✓ gezondheidsmissie  

✓ onderricht aan de vrouwen van het Red Light 

district in Angeles City  

✓ begeleiding van kinderen die geen school lopen.  

✓ Bomen planten in Bataan  
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✓ Kerstverbroedering en bijeenkomst : 

responsabilisering op het niveau van de 

districten.   

Er werd tijdens het 7de Nationaal Congres van april 2015 in 

de Stichting voor de Communicatie in Azië in Manilla 

unaniem beslist een vergadering te organiseren voor de 

versterking en responsabilisering van de districten. De 

verantwoordelijken van de drie congregaties, de 

Provincialen van de Missionarissen van het Heilig Hart en 

van de Dochter van het Heilig Hart, de Provincialen van de 

MSC Zusters hebben onze activiteiten bekeken en 

geëvalueerd. Elk jaar zal een vergadering worden belegd 

met de districten en om de 4 jaar wordt een Nationale 

bijeenkomst georganiseerd.   

Volgende punten worden verder uitgediept in de Districten:  

* De dialoog  

* Een stabiel apostolaat  

* Een degelijke financiering  

* Een jaarlijkse plannings- en evaluatievergadering   

* De maandelijkse vergaderingen trouw bijwonen  

* Nieuwe leden uitnodigen  

* Vorming opstarten en voortzetten  

* Religieuze roepingen promoten  

Het parkoers van de lekengeassocieerden van de Familie 

Chevalier wordt constant aangemoedigd met een 

vormingsprogramma, maandelijkse bijeenkomsten, 

feestelijkheden, districtsvergaderingen en Nationale 

congressen.  

De bijeenkomsten blijken zeer nuttig en efficiënt om de 

taken van de leden af te baken en om aldus de spiritualiteit 

en de vriendschappen te bevorderen.  

De Lekengeassocieerden van de Familie Chevalier zijn zich 

bewust van de diepe devotie die onze stichter, P. Jules 

Chevalier koesterde en aanwakkerde tegenover Onze-

LieveVrouw van het Heilig Hart. Ook wij, zijn kinderen, 

moeten deze devotie voeden.   

Maria geeft zich volledig aan de Heer door haar volmondige 

ja . )ij luistert et het hart e  gelooft dat alles ogelijk is 
voor God. Ze laat de Heilige Geest in haar leven toe om haar 

te leiden en voort te stuwen. Wij bidden om haar Ja  i  o s 
leven toe te laten.  

MOEILIJKHEDEN DIE ZIJN OVERWONNEN   

Een district in het noorden van Luzon stond een tijd op 

non-actief. Wij stelden alles in het werk om de deelname 

van de lekengeassocieerden op te wakkeren. Het was 

evenwel God die tussenkwam. Ook de positieve invloed 

van P. Diomedes Burgos, MSC, effende de weg voor de 

lokale leden om een districtscoördinator en een 

verantwoordelijke team te verkiezen.  

TOEKOMSTIGE PROJECTEN   

Momenteel ligt de focus op het uitbreiden van de 

districtsmiddelen.   

Surigao :    

✔  
Agusan:   

Promotie van de scheppingsintegriteit   

✔  
Manilla:   

Composttechnologie (Bokashi)   

✔  MSC Centrum voor armen en inheemse  

volken in Bataan die strijden tegen armoede  Cebu:   

 ✔  Zorg en onderricht voor straatkinderen  

CONCLUSIE   

De Leken zijn een eerste schakel in de evangelisering. Wij 

moeten passie voelen voor de Heer, alles opgeven om Hem 

en Zijn Kerk te dienen. Maar passie is enkel goed als ze 

gedeeld wordt. Passie moet voelbaar zijn in de 

gemeenschap en energie leveren om creatief te dienen.  

Laat ons de Heer gepassioneerd liefhebben en laat die 

passie onze dienstverlening overspoelen. We zijn geen 

Christen voor onszelf, onze familie of zelfs voor de Kerk, 

Nee, we zijn Christen voor de Wereld! We worden geroepen 

om gemeenschappen te vormen die de communie, de 

participatie en de missie van P. Jules Chevalier 

verheerlijken. We zijn geroepen om te leven naar zijn 

spiritualiteit, charisma en missie.  

We bidden voor het goede verloop van onze 8ste Nationaal  

Congres dat zal plaatsvinden in Cebu van 16 tot 19 mei.  
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Moge God ons zegenen en het vuur van ons lekenapostolaat 

terug aanwakkeren. Zo wordt ons geloof tastbaar om onze 

missie voort te zetten in onze parochies en districten. We 

leggen onze verdienstelijke inspanningen in de 

liefhebbende handen van onze Lieve-Vrouw-van het Heilig 

Hart en van haar trouwe echtgenoot Jozef.  

 « BEMIND ZIJN OVERAL HET HEILIG HART VAN  

JE)U“, OVE‘AL EN ALTIJD   
  

  

VIETNAM   

In 2008 werd de eerste MSC lekengroep opgestart onder 

de naam van G7. Nu zijn er 4 groepen met elk hun eigen 

bijeenkomsten en activiteiten.  

Een 15-tal jonge MSC Leken, studenten en jonge 

professio ele  ko e  ijee  i  de groep « Da ie . )e 
komen uit diverse provincies en beoefenen een 

professionele activiteit in Saigon. Een team is 

verantwoordelijk voor de jaaragenda. Hun eerste 

bijeenkomst vond plaats in oktober 2009. Op 18 augustus 

2013 spraken sommigen onder hen hun (publieke) 

geloften uit tijdens de viering van de 10de verjaardag van 

de MSC aanwezigheid in Vietnam. In augustus 2015 

werden een aantal geloften hernieuwd. Velen onder hen 

zijn inmiddels teruggekeerd naar hun provincie waar ze 

een gezin stichtten. Vandaar ook minder bijeenkomsten 

dan in Saigon. Momenteel zijn er heel wat nieuwkomers. 

Twee MSC scholastieken begeleiden de groep en komen 

1 keer per maand samen voor een aantal activiteiten:  

• Bespreken van een aantal MSC Onderwerpen, het 

leven van de jongeren enz. Misvieringen opvolgen, 

bezinnen en ontspannen, samen eten.   

• Vieren van bijzondere gebeurtenissen (Feest van H. 

Damiaan, Patroonheilige van de Group, Kerst);  

• Vasten, Advent;  

• liefdadigheidsacties (« apostolische uitjes ») twee 

keer per jaar;  

• vrijetijdsbesteding en gezamenlijke vakanties om de 

banden van de groep te versterken;  

• af en toe samen de rozenkrans bidden in kleinere 

groepjes op diverse locaties;  

• samenkomst op « De Grote Dag » samen met andere 

MSC en hun families;  

• deelnemen aan MSC vieringen (wijdingen, religieuse 

diensten);  

De G7 MSC Lekengroep, begeleid door Thoi, bestaat uit 7  

getrouwde vrouwen.   

Ze kwamen voor de eerste keer samen in oktober 2008. 

Op 5 november 2010 spraken zij hun eerste publieke 

geloften uit. In 2013 tijdens de 10de verjaardag van de 

MSC aanwezigheid in Vietnam werden de geloften 

hernieuwd.   

• Ze komen samen de eerste vrijdag van de maand om 

eucharistie te vieren en te praten over het MSC 

charisma en spiritualiteit;  

• Doen aan liefdadigheid twee keer per jaar tijdens de 

Vaste  e  de Ad e t apostolis he uitjes   

• Deelnemen aan MSC vieringen (wijdingen, religieuze 

diensten)  

• Komen regelmatig samen met de Groep Damien en 

de andere MSC.  

  

In 2016 scheidde een groepje MSC Lekenjongeren zich af 

van de groep Damien om een andere dynamiek te beleven. 

Twee keer per maand komen zij bijeen met 5 ex MSC leden 

die zijn getrouwd. Tijdens deze bijeenkomst die plaatsvindt 

telkens bij een ander koppel wordt er gepraat over het 

gezinsleven en wordt er samen gegeten. Deze groep is vrij 

recent en werkt volgens een eigen persoonlijke agenda.  

Een 10-tal ouders en MSC naasten uit de provincie Bao Loc 

(200 km van Saigon) hebben ook een groep in het leven 

geroepen. Hun eerste bijeenkomst was in 2016. Hun 

activiteiten leunen aan bij de jongerengroep met de MSC- 

koppels.  

Elke groep wordt begeleid door een MSC. Er is nog geen 

gezamenlijke bijeenkomst van alle MSC Leken. De groepen 

wensen wel dergelijke vergadering. Er is nog geen eigen 

vormingsprogramma. We werken wel met het o -line 

or i gsprogra a . Elke groep doet dit olge s zij  eige  
tempo en dynamiek. Een logo hebben we nog niet.  

.  
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EUROPA  

BELGIE   

Dit zijn wij ! een groepje gewone 

mensen (volwassenen, jongeren 

en kinderen) met een kloppend 

hart voor hun broers en zusters in 

de o ertuige  dat Liefhe e  
et ee  ope  hart  ar te ka  

brengen in de samenleving. Ieder 

van ons tracht dit te brengen in 

zijn eigen leef- en werkomgeving.  

MSC in Vlaanderen bestaat uit 2 

religieuze congregaties (MSC en 

FDNSC) en een lekegroep. Drie 

takken aan eenzelfde boom: de 

Familie Jules Chevalier, de naam 

van onze Stichter: 

www.openhartbeweging.be   

Het werd al snel duidelijk dat de 

MSC lekenbeweging een eigen 

aa  odig had: De  
Ope hart e egi g . We oete  
ons leven bouwen op een Open 

Hart! Een oprechte en hartelijke 

spiritualiteit toelaten en 

verspreiden ! Dat maakt onze 

beweging bijzonder : mogen zijn 

wie we zijn, ons leven delen, 

pauze nemen om na te denken 

over onze beslommeringen en 

o er at o s ezighoudt…i  Jezus 
vinden wij inspiratie om ons open 

te zetten, om aandachtig te zijn, 

om empathie te tonen, om te 

luisteren naar de anderen met 

een ander geloof, om samen te 

iere  at er i  o s leeft… aar 

het hart van ons bestaan, met de 

hoogtes e  laagtes…ee  pad aar 
de vreugde van de ziel.  

  

  

Onze beweging biedt allerhande 

activiteiten aan de diverse 

leeftijdsgroepen. Er is een nauwe 

band tussen alle leden van de 

Familie Chevalier op Europees en 

internationaal vlak. Wie je ook 

bent of wat je ook hebt 

meegemaakt, jouw Open Hart is 

meer dan Welkom!  

  

http://www.openhartbeweging.be/
http://www.openhartbeweging.be/
http://www.openhartbeweging.be/
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ENGELAND  
Viering van de Spiritualiteit van het hart, oktober 2018, Sint Alban en Sint Etienne,    

 

Van 11 tot 16 oktober wou de Familie Chevalier van de 

parochie St. Alban en Etienne van St.-Alban de 

parochianen kennis laten maken met de Spiritualiteit 

van het Hart, het paradigma van P. Jules Chevalier, 

MSC Stichter. Naast de algemene informatie was dit 

tevens de gelegenheid om eens diep te bezinnen. Een 

vervolg op het vormingsweekend in juni.  

Om deze ontmoeting aan te kondigen werd een reeks 

artikelen gepubliceerd in het wekelijkse parochieblad. 

Affiches met citaten over de Liefde van God werden aan 

kerk uur opgeha ge . Ee  oekje “piritualiteit a  het 
Hart –  M“C Paradig a e  pri ipes  alsook ee  oekje et 
ge ede  aa  het Heilig Hart e  het olledige Hart tot Hart , 
het officiële MSC gebedenboekje werden gepubliceerd.  

Het organisatieteam van de Familie Chevalier had de 

deelnemers de avond voordien uitgenodigd voor een 

voorbereidende gebeds- en bezinningsavond rond 

Het Hart . I  “t. Al a  ko e  er geregeld  
lekengroepen samen om te bezinnen en om hun 

ervaringen rond Spiritualiteit van het Hart te delen.  

Op vrijdag 12 oktober mochten we onze spreker P. 

Charles Sweeney MSC verwelkomen, alsook Hannie 

Jansen, lid van de lekenfamilie uit Nederland. Na de 

avondmis lichtte P. Charles diverse types van 

spiritualiteit toe, stelde manieren van bijeenkomen uit 

en deelde zijn ervaring met de Liefde van God en de 

basisbeginselen van de Spiritualiteit van het Hart uit 

zoals ze geleefd wordt bij de MSC religieuzen en leken.  

  

  

Hannie opende de namiddagsessie met een reflectie 

over de 100ste naam van God. P. Charles nodigde ons 

toe  uit a te de ke  o er o s persoo lijke Beeld 
a  God  e  o er de stereotiepe eelde  foute 

voorstellingen van God: de verre, perfecte God, God 

die test, God van het Lot, God van de Filosofen, God, 

Kerstman). Hij bevestigde dat het mysterieuze beeld 

van God alle menselijke begrip overstijgt, maar dat de 

onvoorwaardelijke liefde van het Heilig Hart wel 

tastbaar is in de schepping.  

Deelnemers werd gevraagd vanuit het diepst van hun 

hart een persoonlijk gebed te schrijven. De gebeden 

werden tijdens de vieringen voorgelezen. Het 

liturgische kinderteam maakte een ketting van diverse 

uitingen van liefde. De gebeden en de affiches bleven 

ook na 21 oktober, feest van Gods Dienaar Jules 

Chevalier, in de kerk hangen.  

De leken van de Familie Chevalier in St. Alban met Hannie (3de van rechts) en P.  
Charles (2de van rechts)  

  

Zondagnamiddag gingen we voort met de bezinning, 

vertrekkende vanuit de « voorstelling van onszelf, en 

het eeld dat God a  o s heeft .  

Maandagochtend deelde Hannie de informatie van de 

andere lekengroepen van de Familie Chevalier in 

Europa. Een van onze groepen wenst zelfs deel te 

nemen aan de volgende Europese Bijeenkomt in Lyon 

in mei.  



  

   

 

  

Bulletin des Laïcs de la Famille Chevalier  –   Fête du Sacré - Cœur     25   

s A o ds gi g o ze aa da ht aar )uid-Afrika en het 

werk van de plaatselijke missionarissen daar. Onze 

parochie steunt immers al lang het werk van MSC in 

Tshwaranang en Bakhita.    

Parochiaan en Zuid-Afrikaan Eric Harber, die leefde 

onder het apartheidsregime, legde duidelijk uit hoe dit 

regime een impact had op de werking van de  

universiteit en de kerkelijke activiteiten   

MSC P. Jimmy Stubbs vertelde over de passie voor zijn 

apostolische werk dat hij al meer dan 20 jaar uitvoert 

in Zuid-Afrika en over de moeilijkheden die hij er 

ervaart. Erop volgde een levendige vraag- en 

antwoordronde met een aantal bijzondere momenten 

en anekdotes...  

De bijeenkomst werd afgesloten met een misviering op 

donderdaga o d. Het the a: O ze aaste liefde 
oet za ht e  edele e d zij .  

Gedachtenwisselingen en vieringen spraken de 100 

deelnemers enorm aan. De reacties van de parochianen op 

de affiches en citaten waren positief. Er werd méér dan 300 

persoonlijke gebeden gepubliceerd! Een mooie erkenning 

voor het organisateam van deze evenementen!  

  
FRANKRIJK   
  

Wij zijn een broederschap van 5 leken van de Familie 

Chevalier in Miribel-le Mas Rillier in de regio Ain (Frankrijk): 

de Boederschap van Alain de Boismenu.  

Elke vrijdag, dag gewijd aan het Heilig Hart, hebben wij een 

eucharistisch aanbiddingsmoment van 15u tot 17.30u. 

Eindigen doen we met een vesper en een misviering.  

De eerste vrijdag van de maand wordt een mis gedaan voor 

de zieken. Onze MSC begeleider gaat deze mis voor. Daarna 

komt ons broederschap samen om te eten en om te praten 

over ons spirituele leven.  

Wij praten over ons leven, over de vormingssessies van 

Pater Hans Kwakman en over de drietrimesteriële 

nieuwsbrief van de Familie Chevalier in  

Frankrijk/Zwitserland.  

Deze momenten helpen ons in ons dagelijkse leven. We 

proberen elke dag de gevoelens van het hart van Christus te 

be-leven, door liefde, vrede en opvang van de andere. Wij 

delen er onze negatieve en positieve ervaringen  

 « Bemin uw naaste zoals ik u bemind heb » wordt hier 

toegepast en dit verrijkt ons !   

  

  
DUITSLAND  
  

  

In Duitsland zijn er 2 lekengroepen. Een groep van 20 

vrouwen komt samen in Duitsburg/Dinslaken en in Pfaffrath 

werd een groepje van 3 vrouwen opgestart. Ze komen elke 

De Duitse deelnemers aan de Pin ksterbijeenkomst in Kleve     

    



  

   

 

  

Bulletin des Laïcs de la Famille Chevalier  –   Fête du Sacré - Cœur     26   

maand een keer samen en een keer per jaar komen beide 

groepen samen. Ze worden begeleid door de MSC Zusters, 

maar hun leden staan in voor de organisatie en het 

programma van hun ontmoetingen.  

Deelnemers komen uit diverse culturele en professionele 

hoeken. De bijeenkomsten vinden plaats in het Sociaal 

Centrum St. Pieter, in een multiculturele wijk van Duisburg.  

In de winter komen we samen in een 

gemeenschapscentrum aan de oevers van Niederrhein. De 

groepsleden wonen in de stad en in verschillende wijken 

waar ze ook deelnemen aan parochiale activiteiten, 

bezoeken brengen aan ziekenhuizen en aan zieken thuis. Zij 

getuigen bij hun familie en buren. Samen steunen we een 

Kinderdorp in Haïti.  

  

  

Tijdens onze bijeenkomsten delen we intens veel en lezen 

we bijbelteksten die te maken hebben met onze 

spiritualiteit.   

De meeste deelnemers beleven het contemplatief gebed.  

Zuster Stephani is voorstander van een verdieping van de 

contemplatie. Een keer per jaar organiseren we een 

spirituele week op een eiland : iedereen die op  zoek is naar 

spiritualiteit is er welkom.  

ITALIE   
  

Op 7 december 1993 zag de groep « Onze-Lieve-Vrouw van 

het Heilig-Hart  het li ht i  het Italiaa se Oleggio NO . De 
initiële kern bestond uit 12 personen die samen de Heilige 

Geest aanbaden. Hun aantal groeide snel en gestaag. 

Sindsdien komen we elke dinsdagavond samen in de 

Parochie van de Heilige Apostelen Pieter en Paulus in 

Oleggio om de Heer te loven en te eren.  

MSC Pater Giuseppe Galliano is de spirituele begeleider 

van het broederschap (verkozen tot Provinciaal Overste 

van Italië in januari 2018).  

In augustus 1995 kreeg de groep het bezoek van MSC Pater 

Emiliano Tardif die graag de misviering voor alle zieken 

voorging. Toen al voorspelde Tardif dat onze groep ging 

uitgroeien tot een grote gemeenschap, een referentiepunt  

voor  al 

degenen die 

op zoek gaan 

naar God. Zijn 

voorspelling  

kwam  uit, 

zowel op het 

vlak van het 

aantal leden 

als spiritueel.  

In de herfst 

van 1995 begonnen Pater Galliano en onze group aan een 

maandelijkse misviering met voorbeden voor alle zieken.  

Deze viering brengt tal van broeders en zusters samen.  

  

  

Begin 1996 werd onze groep de « Broederschap van 

OnzeLieve-Vrouw van het Heilig Hart van Jezus. Onze leken 

buigen zich over Gods Barmhartigheid en de gratie die 

voortkomen uit het Hart van Jezus en roepen iedereen op 

de Liefde van Christus te verspreiden in de wereld.  

  

  

We worden geroepen om het charismatische pad te 

bewandelen et om de spiritualiteit van de missionarissen 

van het Heilig Hart die in onze parochie Oleggio hebben 

gewerkt tot eind augustus 2015.  

In februari 2017 werden we vereerd met het bezoek van ZE 

Kardinaal Joh, Ribat, Mgr. Rochur Tatamai, Pater Damian 

Fleming en Pater Anthony Arthur die op bedevaart waren 

naar het graf van de eerbiedwaardige Henri Verjus die zich 

in onze parochiekerk bevindt.   
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 Inmiddels hebben 30 gemeenschappen zich aangesloten 

bij het Italiaanse Broederschap. Groepen uit Zwitserland, 

Duitsland, Brazilië en de Verenigde Staten (Californië) 

maken er tevens deel van uit. Iedere groep heeft zijn 

momenten van aanbidding en gebed. We vergelijken de 

twee vleugels van het vliegtuig met het Broederschap met 

het centrale gedeelte als het doorboorde hart van Jezus.  

  

Pater Giuseppe Galliano gaat elke maand de misviering 

voor in elk Broederschap. Dit gaat gepaard met voorbeden 

voor de zieken en een gebedswake van het Hart.  

Elk jaar wordt het Seminarie voor de Heilige Geest 

georganiseerd. Het gaat om een experimentele les van 50 

dagen om de talenten en het charisma die de Heer aan de 

deelnemers heeft gegeven, te herdenken. Aan het einde 

van de lessen krijgen ze het Gebed die een nieuwe start 

betekent voor een vernieuwd leven in de Heilige Geest.  

Een moment van eenheid voor de hele Broederschap was 

de spirituele bezinning in La Thuile (AO) in augustus. Een 

intensieve week van gebed en samen delen met de 

broeders, een gelegenheid voor ons allen om te groeien op 

zowel spiritueel als menselijk vlak.  

Ter gelegenheid van de Plechtigheid van Christus Koning is 

er elk jaar, sinds 2017, een retraite van 4 dagen in Paestum 

(SA) en in maart is er nog een retraite in Terrasini (PS), 

gericht op het Gebed van het Hart.   

“edert  ers hij t aa delijks de ieu s rief « Oltre  
met een aantal katachesen, getuigenissen en informatie 

over het Broederschap. Alles is te vinden op 

www.nostrasignoradelsacrocuore.it. Er zijn ook 

videobeelden van de evenementen die op de zender  

Betanialive.it werden uitgezonden.   

Een aantal evenementen van ons Broederschap zijn live te 

olge  ia Fa e ook: Frater ità Nostra Signora del Sacro 

Cuore di Gesù Oleggio et No ara .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.nostrasignoradelsacrocuore.it/
http://www.nostrasignoradelsacrocuore.it/


  

   

 

  

Bulletin des Laïcs de la Famille Chevalier  –   Fête du Sacré - Cœur     28   

  

  

  

  

  

  
  

NEDERLAND  
De Nederlandse Lekentak van de Familie Chevalier betaat 

uit 3 groepen die regelmatig samenkomen om te bidden, 

te mediteren en de Bijbel te lezen. Er is tevens een 

coördinatie- en contactgroep (Nationaal Bureau).  

Een keer per jaar vieren we de geloften van engagement. 

Er wordt tevens een Nationale dag georganiseerd ter 

intentie van de geëngageerde leken en al degenen die 

onze werking een warm hart toedragen.  

We hebben een excellente relatie met de MSC, de FDNSC 

en kunnen altijd op hun steun rekenen.  

Onderstaande foto werd genomen tijdens de viering van de 

25ste verjaardag van het bestaan van de Lekentak in 

Nederland. Dit verklaart tevens de aanwezigheid van de 

Duitse en Belgische leken.  

  

SLOVAKIJE  

NITRA EN BRATISLAVIE  

De Slovaakse gemeenschap van de leken van de 

Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus werd op 5 

januari 1996 in Jarok opgericht. Een kleine lokale groep die 

uitgroeide en zich verspreidde naar Nitra en Bratislava. 

Momenteel tellen de Leken 17 leden in Nitra en 10 in 

Bratislava.  

Onze missie en onze wens is om het charisma, de 

spiritualiteit van de Familie Chevalier te be-leven in de 

ereld, daar aar e le e , o e , erke …We staa  
dicht bij de MSC Paters en de Dochters van de Onze-

LieveVrouw van het Heilig Hart.  

Elke tweede zondag van de maand komen we samen in 

gebed, aanbidding, meditatie en om onze vreugde en ons 

verdriet te delen, om mekaar te helpen, om samen te 

ontspannen en samen te vieren.  

Samen en bevestigd in de geest doen we aan liefdadigheid: 

steun aan de missies, zieken- en ouderenbezoek, vorming 

en opvang van kinderen, voorlezen, evangelisatie, steun en 

bescherming van gezinnen en van het milieu. Maar ook, 

koken, zingen, dansen, tuinieren, vergaderen, vertalen, 

reize  e  a deli ge  i  de atuur…Vrie ds hap er i dt   
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o s, aar ook de il o  Jezus  Liefde te e-leven brengt 

ons samen. Zo worden we beter en liefhebbender opdat de 

wereld beter wordt voor ieder mens en opdat het Heilig 

Hart van Jezus overal en altijd bemind wordt.  

  

  

N vštevaàRity,àHa ieàe àSr.àMerleà àNitra,à eià 8   
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SPANJE   

)oals ge raagd, hier ij t ee foto s a  de leke groep e  a  ee  aa tal a  hu  a ti iteite :  

Foto s datere  a  ee  aa tal jare  terug e  ge e  zeker  

•  
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•  

    
    

  

  
  

  

  

  

geen beeld meer van de huidige  LMSC gemeenschap!    

Beide foto s erde  ge o e  tijde s de jaarlijkse retraite  
van 5 tot 8 december . Tij dens deze retraite kunnen degenen  

die het wensen hun engagement terug uitspreken in de  

schoot van de LMSC gemeenschap. Locatie is het MSC huis  

van Valladolid waar de retraite plaatsvindt (in de kleine  

huiskapel en buiten). De foto geeft een duidelijk beeld   van  

de retraites die daar plaatsvinden.   

We zetten onze activiteiten voort   :   

•   Elke donderdag   :  gebedsmoment   

Retraite elke 3 maanden   

Een  «   kleine  markt   »  organiseren  in  

november/december.  Opbrengst gaat naar missies in  

A merika en recentelijk ook naar missie s in Afrika.   
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BRAZILIE  
In Brazilië zijn de leken van de Familie Chevalier in 4 

provincies te vinden. De initiële groepen werd opgericht in 

de volgende provincies: Sâo Paulo, Rio de Janeiro en 

Curitiba, alle drie van de Missionarissen van het Heilig Hart 

en de Provincie van de Dochters van de Onze-Lieve-Vrouw 

van het Heilig Hart.  

Momenteel zijn er 35 lekengroepen van de Familie  

Chevalier in Brazilië.  

Tot 2007 was elke provincie verantwoordelijk voor zijn 

eigen lekenagenda. In oktober 2007 kwam daar 

verandering in. Pater Rafael van de Provincie Curitiba 

besliste de koers te wijzigen tijdens een Algemene 

Vergadering van de Familie Chevalier en na overleg met de 

aanwezige leken. In februari 2008 kwamen alle provincies 

samen en werd een nieuwe structuur op poten gezet. We 

kozen voor de weg van Eenheid. In november 2008 kwam 

er per provincie één lekengroep naar de Internationale 

Ontmoeting die plaatsvond op de Dominicaanse Republiek. 

Terug in Brazilië, zijn we gestart met het oprichten van een 

Nationaal Coördinatieteam waarin alle provincies 

vertegenwoordigd zouden zijn door een aantal leken en 

spirituele begeleiders.  

In 2014 werd onze eerste Nationale Algemene Vergadering 

gehouden. 120 Leken namen eraan deel! Een prestatie 

voor ons grote land!  

In 2017 wierp de nieuwe structuur zijn eerste vruchten af : 

we mochten de Internationale Ontmoeting organiseren! 

20 landen waren aanwezig. We hielden er ook onze eerste 

verkiezing voor het Internationale Coördinatieteam, en het 

logo en de nieuwe internationale statuten werden er 

goedgekeurd.  

Na deze nationale geschiedenisles, willen we u nu 

deelgenoot maken van de ervaring van één van onze 

provincies die bijzonder werk verricht met de 

Roepingsmissies waaraan de hele Chevalier Familie 

deelneemt.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

In de provincie Rio de Janeiro werden van in het begin de 

seminaristen van de Roepingsmissies uitgenodigd. Het 

Filosofie Seminarie dat plaatsvond in een andere stad heeft 

geen resultaat opgebracht.   

  

In 2016 werden de missionarisactiviteiten van de Familie 

Chevalier hernomen en in 2019 vonden voor de 4 keer op 

rij de roepingsmissies plaats met de volledige Familie. De 

Familie Chevalier werd van 13 tot 20 januari op missie 

gestuurd naar Juiz de Fora, in Minas Gerais. We werden 

verwelkomd door de San Pio X parochie en haar 10 

gemeenschappen. We werden warm onthaald op lekker 

eten. Hun beschikbaarheid om te dienen en om lief te 

hebben was opmerkelijk.  

We werden op pad gestuurd om de Liefde van God te 

verkondigen in diverse huizen. Waar een huis is, is er een 

fa ilie, ee  gezi …ee  ges he k a  God. “o ige  
lieten ons graag binnen, anderen waren terughoudender 

en nog anderen hadden geen tijd om ons te ontvangen.  

Het belangrijkste was dat we een beetje liefde in deze 

families konden brengen. Zelfs bij de gezinnen die geen tijd 

oor o s hadde … e are  a e  e  rou e , jo g, 
oud, met onze beperkingen, maar allen met een enorme 

gedrevenheid om door te gaan, om niet los te laten, om te 

luisteren en om onze ervaringen te delen.  

In elk huis werd het Woord van God gedeeld. We deden 

nieuwe ervaringen op, kregen nieuwe levenslessen en wat 

méér is, de zin om door te gaan!  

Onze missie is niet gestopt op 20 januari ! wel integendeel, 

ze blijft levendig in onze harten. We hebben een 

sprankeltje van Gods liefde in de huizen en in onze 

werkplekken en scholen gebracht. Het is nu aan ons om 

deze liefde voort te verspreiden. Dat is onze Missie! God 

roept o s e  e hore  )ij  “te : Ko  op . Deze 
boodschap brengen we mee naar São Geraldo in 2020.   

Deze getuigenis werd geschreven door Marlúcia de Vila 

Velha, leek van de Familie Chevalier in Espirito Santo. De 

leken van de Familie Chevalier uit Brazilië zeggen aan 

iederee  dat het Heilig Hart a  Jezus o eral e  altijd 
e i d oet orde !   
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DOMINICAANSE REPUBLIEK   
  

In 1975 werd de aanzet gegeven voor de leken in de Dominicaanse Republiek. In 1978 begeleidde Pater Dario Taveras de leden 

a  ee  eerste groepje… e se  die hij persoo lijk ke de e  ee  a d hadde  et het MSC apostolaat in Nagua en Santiago.  

Op 8 december 1979 kwamen de LMSC voor de eerste keer officieel samen. Op 4 januari 1982 keurde de provinciale Raad een 

oriëntatieplan en de vorming van een groepje goed. Ze werden begeleid door Pater Dario Taveras en Pater Juan Lambert. In 

mei 1994 wordt de groep onafhankelijk met een eigen interne structuur. Zo ontstonden tijdens een Nationale Vergadering de 

eerste Nationale Richtlijnen.  

In de loop van de jaren ontwikkelden de lekengemeenschappen in de Spiritualiteit van het Hart zich in de verschillende 

bisdommen van het land. Momenteel tellen we 12 gevormde gemeenschappen en 2 gemeenschappen in vorming. In september 

2018 werd de 40st verjaardag van de aanwezigheid van leken in de Dominicaanse Republiek gevierd tijdens de Jaarlijkse 

Algemene Vergadering.  

Als leken van de Familie Chevalier hebben we steeds kunnen terugvallen op de adviezen en ondersteuning van de Missionarissen 

van het Heilig Hart. Het is een waar genoegen deel uit te maken van deze grote Familie!  
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ECUADOR  

De Lekenmissionarissen van het Heilig Hart hebben als missie de Spiritualiteit van het Hart van Jezus uit te dragen en om Zijn 

barmhartige liefde te verspreiden waar ze zich ook bevinden! De lekengroep uit Ecuador ontstond in 2012 na het bezoek van 

een 20-tal leden van de Familie Chevalier uit Curitiba Brazilië.  
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I   roeg de I ter atio ale ‘aad o  o ze aa  te era dere  i  « Leke  a  de Fa ilie Che alier .  

De Leken in Ecuador komen 1 keer per maand samen om een bepaald onderwerp dieper te bestuderen en om de geplande 

activiteiten te organiseren. We werken tevens nauw samen met de MSC paters in de gemeenschappen, in de parochies en in 

de missies waar ze ons heen sturen.  

Elk jaar organiseren de leken en de Missionarissen van het Heilig Hart De Che alier Week . Ee  eek ge ijd aa  or i g e  
viering.   
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GUATEMALA   
  

In 1998 na de Vastenretraite in de parochie nodigen de 

Overste van de Missionarissen van het Heilig Hart Zuster 

Mónika Grunwald en Pater Federico Arbizú ons uit een 

MSC Lekengroepje op te starten.  

Op 25 april 2019 vond de eerste ontmoeting plaats met 

moderators, Zuster Monika en Pater Fede. Zowat 35 

mensen namen deel aan de eerste vergaderingen: 

jo g ol asse e , a e  e  rou e …Dit as olge s 
Pater Joaquin Herrera, parochiepastoor, de tweede 

poging om leken te integreren in de MSC Familie. De 

eerste poging mislukte.  

In 2000 nodigden de vormers en de begeleiders een 

andere lekengroep uit. Deze groep bestond uit koppels, 

de  tweede  leke groep…Beide  groepen 

 zijn  

Le e sge ee s happe , et a e Le e sge ee s hap I  e  Le e sge ee s hap II .   

In januari  riepe  de issio arisse  ee  aa tal jo gere  op o  ee  de leke groep op te starte …deze groep is og i  de 
opstartfase en zou een 10-tal leden tellen.   

In januari 2019, gingen een 10-tal mensen in op een nieuwe oproep en startten een nieuwe groep onder begeleiding van de 

opleidingsverantwoordelijke van de MSC seminaristen.  

 .   

MEXICO   
Het is onze levensmissie is om iedereen die geïnteresseerd is 

om het Heilig Hart te leren kennen en om de Spiritualiteit van 

het Hart te be-leven om aldus te dienen en te getuigen daar 

waar we wonen en werken.  

Alle gedoopten die onze missie en onze spiritualiteit wensen te 

leren kennen, zijn van harte welkom in onze lekengroepjes !   

De leken van het Heilig Hart zijn getrouwd of alleenstaand, 

jong en volwassen, a  of rou …Wij ille  o ze  
spiritualiteit uiten in ons gezinsleven, op het werk, op 

school, in ons dagelijkse leven  

Wij krijgen een complete vorming op menselijk en spiritueel 

vlak en dank zij onze band met de religieuzen en de hele 
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Familie Chevalier kunnen wij onze kennis en onze 

spiritualiteit uitbouwen en onze roeping als christen ten 

volle beleven.  

We hebben velerlei activiteiten: Missie van de Heilige Week, 

een jaarlijkse ervaring in de gemeenschappen van de Sierra 

en overal waar er missionarissen zijn.  

Er zijn tevens een aantal sociale activiteiten:  

  

  

  

• Bezoeken, voedselbedeling, begeleiding en steun in de 

dagelijkse behoeften ;  

• Ziekenbezoek thuis en in ziekenhuizen.  

• Verschillende ervaringen : retraites, vormingscursussen, 

broederlijke gezelligheid.  

• Viering van de Plechtigheid van het Heilg Hart van Jezus en 

van het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, 

roze kra se  idde …   
• Geloften Zusters,  

• Hernieuwing geloften. etc  

• Onze missionaris- en gemeenschapsdienst bestaat reeds 

meer dan 20 jaar !.   

NOORD-AMERIKA   
Op onderstaande foto zien we de leken, priesters, 

religieuzen, zusters en broeders die op uitnodiging van 

de leken samenkwamen in 2015. De ontmoeting vond 

 plaats  in  de  “a red  Heart 

 Villa »  in Pennsylvania.  

De slotviering viel op de « Feestdag van het Heilig 

Hart ». Afgevaardigden van Pennsylvania, New York, 

New Jersey (Dochters), West-Virginia, Texas en 

California namen deel aan de ontmoeting.  

  

PARAGUAY   
In Paraguay zijn er in het totaal 25 leken verdeeld over 2 groepen, de groep van San Pio en de groep van San Juan. De 19 leden 

van de San Pio groep komen samen in Selva, elke dinsdag van 18.30u tot 20.00u, in het MSC Seminarie dichtbij de Parochie. 

Ze komen er samen met de MSC seminaristen. De 6 leden van de San Juan groep komen samen de zaterdag van 8.30u tot  

9.30u in een kapel iets verder verwijderd van de parochie. De twee groepen werden steeds begeleid door Pater José Antonio 

Rafael, beter bekend als Pater Rafa. Onze ontmoetingen starten elk jaar midden februari en eindigen op 8 december, de viering 

van de Stichting van de Congregatie.   

Tijdens de bijeenkomsten worden er telkens andere onderwerpen aangesneden, van vorming tot spirituele oefeningen. De 

online cursus wordt ons elke maand toegestuurd. Onderwerpen zijn: de spiritualiteit van het Heilig Hart, het leven en de 

spiritualiteit a  Pater Che alier, de liturgie, de ij el e  te e s o ze atio ale realiteit…We starte  o ze ijee ko ste  et 

het lezen en het bezinnen over het Evangelie van de volgende zondag.  
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Op de eerste februaribijeenkomst wordt de 

jaarlijkse agenda besproken, met daarop de 

activiteiten en de vieringen waarop we zijn 

uitgenodigd, de twee fundraisingactiviteiten 

die ons toelaten de kosten te dekken van onze 

jaarlijkse spirituele retraite. Om deze 

activiteiten beter te organiseren, verdelen we 

ons in 2 groepen. De vieringen die in onze eigen 

parochies worden georganiseerd zijn 

waardevolle momenten: in mei: Onze-

LieveVrouw van het Heilig Hart; in juni: het 

Heilig Hart waar de geloften opnieuw worden 

uitgesproken en in oktober: de verjaardag van 

onze Stichter; in november: de Martelaren van 

Canet en in december: de verjaardag van de 

Congregatie.  

.   

PERU  
We danken de Heer voor de mogelijkheid om ons geloof te 

be-leven in de liefde van Jezus-Christus, in de schoot van 

deze familie en om aldus de bestaande banden te 

versterken. We dragen de Barmhartige Liefde uit en 

getuigen ons geloof in de spiritualiteit van het Hart van 

Jezus.  

Na de Internationale Algemene Vergadering in Brazilië, was 

onze eerste nationale Vergadering in Peru ook een mijlpaal 

voor de lokale gemeenschappen, zowel voor de 

lekengeassocieerden als voor de missionarissen en 

hun naasten. Dit was een resultaat van het verenigen 

van alle leken van de Familie Chevalier op nationaal 

vlak.  We konden rekenen op de aanwezigheid van 

de vertegenwoordigers  van  alle  lokale 

gemeenschappen: van San Pablo de Trujillo, Acarí, 

Comas, Corazón de Jesús (Hart van Jezus), AMETUR, 

Lobatón, Voceros del Señor (stem van de Heer).   

Tijdens de Nationale Vergadering werd een nieuwe 

raad verkozen voor 2 jaar, met Zuster Klara Sietman 

MSC en Pater Dario Ircash MSC.   

De betrokkenheid van de Leken met de Kerk blijft 

evenwel beperkt en het blijft dus moeilijk om de 

aanwezigheid van het Hart van Jezus te verspreiden in 

de wereld van vandaag.  

  

  

We achtten het dus opportuun om een tweede cursus 

spirituele vorming te organiseren om ons te helpen onze 

kennis over de spiritualiteit van het Heilig Hart te verdiepen. 

Het bleek al na de eerste sessie van de MSC Zusters dat 50% 

van de deelnemers hun engagement concreet maakten en 

hun Spiritualiteit van het Hart wilden be-leven zowel in hun 

groepjes als in hun dagelijkse omgeving.  

We zijn er ons van bewust dat een betere vorming beter 

engagement en een betere dienstverlening oplevert!  
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VENEZUELA  

  

De Lekengroep 

van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, opgericht op 30 mei 2004.   

Zuster  Norma  Santos,  spirituele adviseur.   
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