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Jullie elw-team

Editoriaal

In dit nummer het tweede deel van de levensgeschiedenis van 
‘Kleine Nellie van de Heilige God’, die zich al op zeer jonge leeftijd 
bewust was van de onmetelijke liefde van God voor de mens. 

Al snel werd duidelijk dat Nelly duidelijk begre-
pen had dat standvastigheid de grootste 

genade was die door het sacrament van 
het vormsel gegeven wordt. Ze ge-

bruikte haar sterk karakter krachtig 
om geduld uit te oefenen in haar 
lijden. Moeder-overste verzekerde 
mij, dat ze het kind na haar vorm-
sel nooit ongeduldig zag, hoewel 
haar lijden inderdaad erg groot 
was. Als de pijn het hevigst was, 
nam ze een kruisbeeld, kuste het 
en zuchtte met tranen: “Arme hei-
lige God! Oh, arme heilige God!” 
Als men met haar sympathiseer-
den, glimlachte ze en zei: “Wat is 

het, vergeleken met wat Hij voor 
mij aan het Kruis heeft geleden?”

Haar lichaam werd hoe langer hoe 
meer aangetast en verzwakte. Niet al-

leen haar longen waren aangetast, maar 
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ook haar kaakbeen begon af te 
brokkelen. Uiteindelijk verloor ze 
stukken ervan en de geur ervan 
was buitengewoon onaangenaam, 
ja, soms ondraaglijk. Een toegewij-
de verpleegster behandelde haar 
soms met ontsmettingsmiddelen. 
Nellie, hoewel ze aanzienlijk pijn 
leed, verzette zich hier niet één 
keer tegen. Toen de verpleegster 
een injectiespuit bracht, haalde 
Nellie haar kruisbeeld tevoorschijn. 
Dat was haar manier om de pijn te 
kunnen verdragen.

Dag na dag bleef ze gefocust. Op de vraag of ze iets wilde, antwoordde 
ze: “Nee moeder, ik dacht alleen maar aan de heilige God.” Haar mooie 
ogen zagen er droevig maar berustend uit, en ze vroeg ook niet meer 
om de heilige communie, hoewel ze daar altijd aan dacht.

Pater S. J. Bury ging tijdens zijn retraites in het klooster vaak op 
bezoek bij Nellie. Hij vroeg haar: “Vertel me nu eens, wat is de heilige 
communie?” Nellie antwoordde: ‘Het is de heilige God. Hij is het die 
de nonnen en alle anderen mensen heilig maakt. “ Een andere keer zei 
ze. “Jezus rust op mijn tong en daalt dan neer in mijn hart.” Op een 
dag na een bezoek, toen hij wegging, hief hij zijn hand op om zoals 
gewoonlijk zijn zegen te geven, toen Nellie hem tegenhield en zei: “O 
vader, wil je eerst je pet niet afnemen?”

Pater Bury hoorde Nellies bekentenissen en gaf haar onvoorwaardelijke 
absolutie, waaruit bleek dat hij er volledig van overtuigd was dat ze 
wist waarover het ging. Hij schreef dit ook naar de bisschop en zei dat 
Nellie met volle verstand en in een niet geringe mate begiftigd was 
met vurige liefde voor God en het verlangen om met Hem verenigd te 
zijn in de heilige communie. De bisschop was het daarmee eens. Toen 
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Nellie hoorde van de toestemming van de bisschop bleef ze herhalen: 
“Oh, ik zal de heilige God in mijn hart hebben, ik zal de heilige God in 
mijn hart hebben!” De nachten brachten weinig rust. Ze hield Hall, de 
verpleegster, hele nachten wakker met de vraag: “Is het nog geen tijd 
om op te staan? De sterren zijn verdwenen, moeder, het is nu zeker 
tijd om op te staan.“

Eindelijk was het zover, de ochtend van 6 december 1907. Het was 
de eerste vrijdag van de maand. Helemaal in het wit gekleed werd ze 
naar beneden gedragen en in een gemakkelijke stoel voor het Heilig 
Sacrament geplaatst. De ochtendmis was net afgelopen. Nellie bleef 
stil en roerloos met haar hoofd gebogen in gebed en aanbidding. 
Ieders oog was op dit liefdevolle kind gericht; alle aanwezigen keken 
verwonderd toe.

Toen kwam pater Bury in priestergewaad. “Domine non sum dignus!” 
(Heer, ik ben het niet waard.) Wie kan het waard zijn? Niemand. Maar 
Hij kan ons waardig maken door Zijn gaven en genaden. Nellie wist 
dit goed, want God had het haar zelf geleerd. Ze zag de priester nade-
ren; ze hief haar gretige gezicht op. “Het kind”, zo schrijft pater Bury, 
“hongerde letterlijk naar haar God, en ontving Hem uit mijn handen in 
een vurige liefde.” Al haar verlangens waren vervuld. Eindelijk was de 
heilige God in haar hart gekomen. Nog steeds zat Nellie daar bewe-
gingsloos, ongevoelig voor de aardse dingen, in een stille, liefdevolle 
ontmoeting met de Heiland, terwijl haar stralende gelaat het eeuwige 
licht weerkaatste dat in haar woonde.

Op 9 december werd ze gezalfd. De dood leek even nabij, en dus 
ontving ze daarnaast ook de ziekenzalving. De zusters zeiden: “Onze 
kleine Nellie heeft alle sacramenten ontvangen behalve het wijdings-
sacrament en het huwelijkssacrament. Toch stierf Nellie niet.

Op kerstavond zou Nellie het Kindje Jezus ontvangen tijdens de mid-
dernachtmis. Ze had geprobeerd om vroeg in de avond uit te rusten, 
maar lang voordat het uur voor de heilige communie aanbrak, was 
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Nellie al bezig met haar voorbereidingen. “Praat niet met me voor de 
mis,” zei ze. “Ik wil blijven denken aan de heilige God.”

Het nieuwe jaar 1908 brak aan, maar bracht geen hoop voor degenen 
die van de kleine Nellie hielden. Het was voor iedereen een wonder 
hoe ze in leven bleef. Haar kleine lichaampje was behoorlijk uitgeput. 
Ze kon niets meer inhouden, zelfs geen lepel bouillon. Ze leek alleen 
van het Heilig Sacrament te leven.

Op 2 februari 1908 ging Nellie naar de Heilige God van wie ze zo 
trouw had gehouden. Ze was vier jaar, vijf maanden en acht dagen 
oud. Een paar dagen later werden de overblijfselen van Nellie begra-
ven in de gewijde grond van de begraafplaats van Sint-Jozef.

De heiligheid van Nellie werd al snel voor iedereen duidelijk. Er werd 
gesproken over haar bewonderenswaardige en vroegrijpe deugden, 
haar buitengewone leven en haar dood als een engel. Op haar voor-
spraak verkregen sommige mensen genades. De rustplaats van dit 
kleine kind werd bekend in het hele land en het was om praktische 

De k amer van Nell ie
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redenen aangewezen om haar lichaam naar de begraafplaats van het 
klooster te verplaatsen. Toen het graf werd geopend op 9 september 
1909, bleek dat haar lichaam onbedorven en intact was.

Veel mensen bezoeken haar graf, 
niet alleen uit Ierland maar ook uit 
het buitenland. Sommigen komen 
uit geloofsovertuiging en anderen 
- verreweg het grootste aantal - 
om genezingen van verschillende 
soorten ziekten te vragen. Ze sme-
ken ook niet tevergeefs.

Velen hebben geprobeerd haar 
heilig te verklaren, maar paus 
Pius X zei: “Dus ze willen dat ik 
haar heilig verklaar ... maar dat is 
ongehoord in de kerk, een kind 
van vier jaar oud! We hebben wel 
een kleine heilige van twee en 
een half jaar oud, maar dat is een 
martelaar: de heilige ‘Simon van 
Trente’. In geval van martelaren is 
het gemakkelijker”. 

Wel is zeker dat de kleine Nellie de deugd op een heldhaftige manier 
beoefende. Ze was een kleine engel. Haar geduld was bewonderens-
waardig, haar berusting in het lijden was volmaakt. Bovendien toonde 
ze een superieure intelligentie in bovennatuurlijke zaken. Wat haar 
onschuld betreft, lijdt het geen twijfel ... Ze was een engel die met 
engelen leefde.

(Bron: vertaling van artikel van Jim Fritz, CatholicCulture.org)
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Bij het vormsel ontvangen wij de zeven gaven van de Heilige Geest. 
Hieronder een korte beschrijving van wat die zeven gaven zijn 

en wat ze ons bieden.

Wijsheid: het is de genade om alles met de ogen van God te kunnen 
zien. Het is eenvoudigweg dit: de wereld, de situaties, de omstandig-
heden, de problemen, enz. … , met de ogen van God kunnen zien.

Inzicht: is een genade die alleen de Heilige Geest kan schenken en die 
in de christen het vermogen wekt om verder dan het uiterlijk uitzicht 
van de werkelijkheid te gaan en de diepte te doorgronden van Gods 
gedachte en van zijn heilsplan.

Raad: dit is een andere gave van de Heilige Geest, het is God zelf die 
door zijn Geest ons hart verlicht zodat we verstaan hoe we op de juis-
te wijze kunnen spreken en ons gedragen en ons zegt welke weg we 
moeten volgen.

Sterkte: met de gave van sterkte maakt de Heilige Geest de grond van 
ons hart vrij van loomheid, van onzekerheden en van alle angsten die 
het kunnen remmen, zodanig dat het Woord van de Heer op waarach-
tige en vreugdevolle manier in praktijk wordt gebracht. De gave van 
sterkte is een echte hulp, ze geeft ons kracht, ze bevrijdt ons ook van 
belemmeringen.

De zeven gaven 

van de Heilige Geest
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Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesties?  
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be

Kennis: de kennis die van de Heilige Geest komt, beperkt zich niet tot 
de menselijke kennis: het is een bijzondere gave, die ons ertoe brengt, 
via de schepping de grootheid en de liefde van God en zijn diepe ver-
bondenheid met elk schepsel, te vatten.

Vroomheid: deze gave van de Heilige Geest verwijst naar ons toebe-
horen aan God en onze diepe band met Hem, een band die zin geeft 
aan heel ons leven en die ons, in gemeenschap met Hem, rechtop 
houdt, ook op de moeilijke en uitdagende mo-
menten.

Ontzag voor God: is de gave van de Heilige Geest 
die ons eraan herinnert hoe klein we tegenover 
God en zijn liefde zijn en dat ons welzijn 
erin bestaat ons nederig, met eerbied en 
vertrouwen aan zijn handen 
toe te vertrouwen. Dat 
is het ontzag voor God: 
overgave aan de goedheid 
van onze Vader die ons bijzonder 
liefheeft.


