
90 jaar! Mijn God, wat lijkt mij dat
ongelooflijk.

Ik heb zo'n behoefte om mijn
dankbaarheid uit te schreeuwen!
Vooreerst tegenover God die de bron
van mijn leven is. Ik ben een arm klein
kind van God van bij het prille begin van
mijn leven, weggestoken en verborgen
in de schoot van mijn moeder. Dat was het moment van
mijn oer onschuld; vóór het ontstaan van mijn angsten,
agressiviteit en vooral schuldgevoelens door het
gekwetst worden van deze oer onschuld.

Ik dank vooral mijn mama en mijn papa. Om een
miskraam te vermijden en om mij niet te verliezen heeft
mijn arme mama minstens drie maanden het bed moeten
houden in een klein hotel in Parijs, ver van mijn papa die
in Zwitserland werkte. Ze heeft erg geleden onder de
eenzaamheid. Eindelijk werd ik geboren en dan volgde de
geboorte van mijn Christelijk leven door het doopsel. Ja,
bedankt aan mijn ouders!

Dank ook aan de Arkgemeenschap van Trosly, dank
aan Christine Mc Grievy, de verantwoordelijke. We
hebben mijn 90 jaar echt goed gevierd. Het was zo mooi,
zo vrolijk, zo feestelijk en zo biddend. Het feest begon
met een eucharistie voorgegaan door een oude vriend
van De Ark, bisschop Gérard Daucourt. Na de mis hebben
we een groot aperitief genomen samen met geheel de
gemeenschap en met vrienden uit verschillende hoeken
van Frankrijk en enkele van verder.

Na de middag was er een grote viering, geanimeerd
door Hoda Sharkey en Hazel Bradley met zang en mime
die de grote momenten van mijn geschiedenis vertelden.
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Frédéric Dethouy heeft mij bijzonder goed
nagebootst op de belangrijke stadia van mijn
leven: mijn binnengaan bij de marine, dan mijn
vertrek om Jezus te volgen, de geboorte van
de kleine Arkgemeenschap. Ook imiteerde hij
het moment dat ik mijn das verwisselde voor
een blauwe jas! Dan werden verschillende
stadia van de evolutie van De Ark opgeroepen:
het oecumenische dank zij Steve en Anne
Newroth die De Ark van Toronto stichtten, en
de stichting in Indië met Gabrielle Einsle en de
ontdekking van het interreligieuze.

Beetje bij beetje zijn we bewust geworden
van wat een kardinaal uit Rome ons had
gezegd: "Jullie bij De Ark, jullie hebben een
Copernicaanse revolutie verwezenlijkt! Tot op
vandaag zei men dat men goed moest zijn
voor de armen. Bij De Ark zeggen jullie dat het
de armen zijn die jullie goed doen." Misschien
zou ik vandaag zeggen, dat het niet enkel de
mensen met een beperking zijn maar al
degenen die vernederd zijn, opzij geschoven,
die ons goed doen indien wij met hen in
relatie treden.

Ja, het feest van mijn 90 jaar was werkelijk
een tijd om dank je te zeggen. Dank aan ieder
van jullie persoonlijk, dank aan elk van onze
gemeenschappen van De Ark en Geloof en
Licht, en zovele anderen. Dank jullie wel voor
jullie wensen en jullie gebed die mij zullen
vergezellen in de komende jaren. Ik verwacht
mij eraan dat er nog nieuwe zwakheden,
nieuwe armoede en nieuw verliezen zullen
zijn. Het is een binnengaan in het essentiële,
het meest verborgene in mij, veel
diepgaander dan alle succes en schaduw in
mij. Dat zal alles zijn wat er overblijft als de
rest verdwenen is. Mijn naakte persoon, een
oer onschuld, die wacht op de ontmoeting
met God. Dank voor jullie gebeden die me
begeleiden in dit binnen gaan naar die schat,
het diepste van mijn zijn.

De oorzaak van de uitbreiding van onze
Arkgemeenschappen en van Geloof en Licht is
vooreerst de roep van zo velen met een
beperking overal ter wereld. Deze oproep is
een vraag: "Hou je van mij?" Het is een oproep
tot waarachtige en eenvoudige ontmoeting
van veel kwetsbare en vernederende mensen
die zich alleen en verlaten voelen. Een roep
die aanhoudend klinkt in onze wereld.
Onze gemeenschappen willen zo de mensheid
weven tot een eenheid, waar elke mens zijn
ware plaats kan vinden, de zwaksten zoals de
sterksten, opdat er geen verdeeldheid noch
scheiding is.
Zo zal er een nieuwe en universele mensheid
ontstaan met de hoop dat de muren, de
angsten en de arrogantie wegvallen om plaats
te maken voor een liefdeslied en een
universele broederschap.

De Ark groeide alsook die mooie
gemeenschap van Geloof en Licht die zich
blijft ontwikkelen over de wereld. Geloof en
Licht ontstond gedurende een bedevaart naar
Lourdes in 1971, dank zij Marie-Hélène
Mathieu die de angstige en dringende oproep
hoorde van de ouders van Loïc Profit. Toen
deze een bedevaart wilden maken werden zij
in de hotels in Lourdes niet toegelaten
wegens Loïc en zijn broer Thaddée, beiden
zwaar beperkt. Met Marie-Hélène hebben we
besloten iets te doen. Zo ontstond het idee
van een bedevaart voor mensen met een
beperking, hun ouders en vrienden.



Zie hier nu wat nieuws over mijn vakanties
tijdens de maand augustus en wat er is
gebeurd na mijn laatste brief.

Begin augustus

Deze zomer werd gekenmerkt door een
broeiende zon, een stralende en schitterende
zon… een hittegolf, 30 tot 38°C overal in
Frankrijk. Ik ben naar onze gemeenschap in
Ambleteuse vertrokken nabij het Kanaal
waar de temperatuur rond de 23°C was. Met
Odile Ceyrac verbleef ik in het huisje van E.H.
David Wilson en zijn we heel goed ontvangen
door Michèle Dormal.

Een vredige tijd, wandelingen langs de zee, de
stranden, het paradijs van kinderen en
families. 's Avonds zakte de zon heel traag en
nederig achter de horizon van de zee,
plaatsmakend voor de nacht. Helaas was de
maan verborgen aan de andere kant van de
aarde. De maan zo zacht, zo nederig, die het
licht weerkaatste van een ander groter dan
haar. We zijn allemaal zo klein tegenover het
heelal met al die sterren, de zon en de maan
waarvan het aardse leven afhangt. Wist u dat
elk jaar die grote zon beetje bij beetje warmte
en licht verliest? Op een dag, binnen miljarden
jaren, zal zij uitdoven. Op een dag begon de
kosmos, op een dag komt er een einde aan.
Alles is zo groot en zo klein. Voor ons mensen
is er ook een begin en een einde. Er is het
moment van de bevruchting in de
moederschoot en dan de dag van onze dood.
En aan de bron van dit alles staat God zo groot
en terzelfdertijd zo klein en nederig
tegenover onze vrijheid.

E.H. David was 30 jaar lang de priester van de
Arkgemeenschap in Ambleteuse. Hij is nu 80
en zeer zwak, soms een beetje verward.
Vandaag woont hij in een afgesloten rusthuis.
Deze zwakheid ontstond toen hij naar een
kinderlijke geest evolueerde, een kinderlijke
geest in God, een aanwezigheid van Jezus
zacht en nederig. Om in het Koninkrijk Gods
binnen te komen, het rijk van de liefde, moet
men zo worden. We werden allemaal geboren
in zwakheid en het einde van ons leven wordt
een terugkeren naar die zwakheid, naar de
afhankelijkheid, naar de behoefte aan
tederheid en bescherming. Zwakker worden
geeft een diepgaande zin aan onze mensheid.
Pater David beleeft deze pijnlijke zwakheid
met zijn grote glimlach vol vrede en liefde.

Later rond de 16e augustus

Na de koelte van de zee ben ik met de
monniken van Orval in gebed. De hittegolf is
weggedreven en de zwaluwen die terug zijn
uit Afrika zetten hun levenslied verder. Ik voel
mij thuis in deze abdij: een paradijs van vrede
en stilte. De broeders die ik al meer dan 30
jaar ken, bidden voor De Ark en onze wereld
die steeds op zoek is naar manieren om om te
gaan met angst. Deze angst doet mensen,
groepen en landen op zichzelf terugplooien
en verhindert de vrijheid van het hart.
Gisterenavond is de maan teruggekeerd van
haar reis rond de aarde; een klein lichtpunt zo
nederig en zacht dat ons vertrouwen opwekt.
Ze is zo mooi, ik zou zo graag met haar
spreken en naar haar luisteren.



Begin september ben ik vanuit Trosly naar
het zuidwesten van Frankrijk gegaan naar de
familie van Odile Ceyrac. Ik heb de grotten
van Lascaux bezocht. Een buitengewoon
bezoek dat mij diep getroffen heeft en mijn
hart, verstand en geest geopend heeft. Deze
grotten werden in 1945 ontdekt omdat de
hond van een jongeman uit de streek een
konijn achterna zat. Het konijn vluchtte in
een gat dat de hond verder heeft
uitgegraven. Dit gat werd de ingang van een
grot. Dat leidde naar een andere, dan weer
naar een andere grot.

De buitengewone fresco's van paarden,
rendieren, bizons, luipaarden en andere
dieren werden daar ontdekt.
Wetenschappers die het fenomeen
bestudeerden schatten dat de grotten
ongeveer 20.000 jaar oud zijn. Ja, 20.000 jaar!
Deze tekeningen zijn gemaakt door mannen
en vrouwen, zo menselijk en zo
buitengewoon wijs. Ik werd met
verstomming geslagen door deze grotten,
deze schilderingen, voor bepaalde symbolen
die we niet kunnen verklaren.

Er was een moment in de tijd waarop het
menselijk leven begon en er komt een tijd
wanneer het zal eindigen. Tussen deze twee
momenten ontwikkelen er zich beschavingen
en samenlevingen, religies, heel verschillende
groepen mensen, die elk getuigen van een
aspect van menselijke schoonheid. Vandaag
zijn we in een tijdperk waarin er veel angst is
maar ook veel hoop. De Ark, Geloof en Licht en
zoveel andere gemeenschappen en groepen
varen op deze grote oceaan van de mensheid,
en tonen een weg naar vrede en eenheid.

Na de feestelijkheden voor mijn verjaardag,
zijn de vredige dagen in Trosly herbegonnen
met mijn ochtenden gewijd aan het gebed,
lectuur van de Bijbel en andere boeken. Ik
word door Odile geholpen, door de leden
van La Ferme en door Widad Bisher. Ik
wandel elke dag minstens 30 minuten om
mijn benen in vorm te houden. In de late
namiddag ontmoet ik enkele mensen. Soms
maak ik kleine video's van 4 minuten om
over te brengen wat ik gedurende al die
jaren bij De Ark geleerd heb. Ik maak een
vredige tijd door. Ik wil in het huidig moment
leven, in liefde, zonder een ander project.
Afwachten wat God en de kwetsbaarheid
mij zullen brengen op die weg naar beneden.
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