
Beste lezer,
     Op de vorige ELW bijeenkomst was 
ook E.H. Debeuf aanwezig voor een  
toespraak. Zo legde hij ons uit dat 
een nieuwe geloofsgemeenschap 
opbouwen, mensenwerk is dat 
gedirigeerd wordt door God zelf. 
 Ook zuster Theresia en zuster 
Magdalena van de Zusters van 
Liefde van Kortemark waren 
aanwezig voor een toespraak. Het 
leven van vele heiligen werd belicht, 
als een soort van handleiding voor 
ons, om ons te inspireren dezefde 
weg op te gaan. 
 De volledige toespraken kan 
u  beluisteren via onze website. 
Nog veel inspirerend lees- en 
luistergenot!
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E. H. Bernard Debeuf werd geboren in 1939, 
en priester gewijd in 1964. In 1991 begon hij, 
in opdracht van en op voorspraak van Maria, 
de Moeder Gods, aan een nieuw avontuur. De 
opdracht was de stichting en de uitbouw van 
een nieuwe religieuze gemeenschap in Vlaan-
deren. Een nieuwe religieuze gemeenschap 
stichten heeft iets weg van een gezin stichten, 
maar dan op een zuiver geestelijk fundament. 

Verslag
E. H. Bernard Debeuf 
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Net zoals het in deze tijd moeilijk of 
alleszins zeldzaam lijkt om jongeren 
te vinden die bewust voor een kerke-
lijk huwelijk kiezen, en ook daaraan 
voorafgaand in kuisheid te leven, lijkt 
het stichten van een nieuwe religi-
euze gemeenschap in deze tijd en 
in ons land niet vanzelfsprekend. 
Maar God en Maria blijven dezelfde, 
en maken dat nu nog steeds moge-
lijk. Bernard Debeuf kwam getuigen 
van hoe die opdracht en oproep is 
gelopen. Hieronder een sterk in-
gekort verslag van zijn getuigenis.

Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik 
graag onder jongeren ben, en het is 
zeer mooi dat iets als Echte Liefde 
Wacht bestaat. Het is een zeer be-
langrijke taak om in onze tijd mooie 

gezinnen te stichten. Zelf heb ik de 
opdracht gekregen een ‘ander soort’ 
gezin te stichten, namelijk het gezin 
van Jezus, Jozef en Maria dat zich 
uitbreidt over de hele wereld – in 
dit geval over het Vlaamse land. 
Een eerste vraag die ik daarbij vaak 
kreeg was: is dat nu nog nodig, en 
nog mogelijk? Wat voor zin heeft 
dat? Voor veel mensen is dat een 
overbodige zaak, omdat ze heel veel 
religieuze groepen zien verdwijnen. 
Veel kloosters sluiten hun deuren 
omdat het volk oud is geworden, en 

stilaan volledig aan het verdwijnen 
is. Het is een algemene trend, maar 
hier en daar zijn er gelukkig ook an-
dere trends. De Heilige Geest weet 
wat Hij moet doen. Zeker Maria, die 2



de bruid is van de H Geest, zorgt er 
voor dat er op tijd en stond uitbrei-
ding wordt gegeven aan haar grote 
familie, de familie van God. God is 
eigenlijk de kern van alle gezinnen, 
van alle families. Hij is gezin in Zich-
zelf: de Vader en de Zoon, die el-
kaar liefhebben en voor alle tijden 
de H. Geest voortbrengen. Van bij 
het begin van de wereld heeft de 
Vader besloten om in dit gezin een 
Moeder te brengen: Maria. Daar-
door kan het gezin hier op aarde 
uitbreiden met de kinderen Gods. 

Het is dus niet overbodig dat er 
kinderen Gods zich gaan wijden 
en engageren in deze grote fa-
milie van de Drie-Ene God. Nu 
heel concreet is er een nieuwe 
gemeenschap ontstaan in Vlaan-
deren. Het is tot nu toe de enige, 
erkende, nieuwe gemeenschap. De 
enige Vlaamse, die vanuit de bo-
dem van Vlaanderen is gekomen. 

De vraag van veel mensen is dan 
ook; hoe is dat gekomen? Het was 
een heel avontuur, dat ik ook heb 
mogen meemaken. Het is een ver-
haal dat ik grotendeels vertel, van al 
de dingen die ik heb meegemaakt. 
De dingen die je meemaakt, dat heb 
je ervaren. Hoe is het allemaal ge-
komen? Zeker niet omdat dat een 
uitvinding van mij was. Heel wat 
mensen denken dat het mijn uitvin-
ding was. Maar ik vind deze dingen 
niet uit, dat kan niet. Het is een ge-

schiedenis die God in de mensen 
legt. Deze geschiedenis is geen 
toeval. Zeker achteraf bekeken, na 
al die jaren, is dat iets dat opvalt. 
We zijn officieel begonnen in 1992, 
het is nu het 27ste jaar dat we be-
zig zijn met deze nieuwe, groeiende 
gemeenschap. Dat komt niet van-
zelf, dat heeft een geschiedenis, 
als je dat nu even overschouwt, na 
al die jaren, dan denk je daar over 
na: wat heeft God nu eigenlijk ge-
daan? Wat deed Maria? Welk plan 
hadden zij? Het is hun plan, alles 
wat er gebeurt in je leven, is geen 
toeval. Toeval bestaat niet in het 
woordenboek van de Christengelo-
vige. Het is God die in alles voorziet. 

Het is begonnen met een bedevaart, 
dat was het verre begin, toen er nog 
geen sprake was van een gemeen-
schap. Het verre begin is begonnen 
met een bedevaart naar Medjugor-
je, in het jaar ‘85. Dat is nu bijna 34 
jaar geleden. Ik was aangesproken 
door mensen van mijn parochie, 
toen ik pastoor werd was ik de jong-
ste pastoor van het bisdom Brugge. 
We hadden de buurten ingedeeld 
in groepen van geloofsverdieping. 
Daar was een gezin die getuigen 
van Jehova waren geweest, maar 
die eruit gestoten waren omdat ze 
niet meer akkoord gingen met veel 
dingen die deze sekte vertelde. Ze 
wilden terugkeren naar de katholie-
ke Kerk. Deze mensen hebben me 
Medjugorje ‘aangepraat’, want van 3



zulke dingen wist ik niets af, en ik 
was zelfs zeer sceptisch tegenover 
dergelijke dingen. Ik dacht: die men-
sen willen hun technieken van de 
Jehova getuigen hier toepassen, en 
dat ga ik verhinderen. Ik had hen 
nogal kort afgewezen in een van 
deze bezinningsgroepen, maar ze 
kwamen terug en gaven mij een 
boek van professor Laurentin, een 
grote marioloog die schreef over 
de eerste bevindingen van Med-
jugorje. Ik kende hem van uit mijn 
studietijd op het seminarie. Ik las 
het, en ik werd er door geboeid. Ik 
besloot dat het niet goed was dat 
priesters zomaar oordelen of iets 
goed of slecht is, zonder iets van de 
zaak zelf af te weten. Een tijdje later 
kreeg ik de gelegenheid om met ie-
mand mee te gaan naar Medjugorje.
Wat me daar opviel was de gastvrij-
heid, zowel bij de mensen zelf als bij 
de priesters, maar verder gebeurde 
er op de bedevaart zelf niets bijzon-
ders. Wat me wel verbaasde was 
dat er veel mensen kwamen naar 
de H. Mis ‘s avonds, ook veel jon-
geren. Ik keerde terug met gemeng-
de gevoelens. Maar dan begon het. 
De eerste nacht dat ik thuis was 
op mijn pastorie – we woonden 
met twee priesters in een pastorie 
– werd ik midden in de nacht wak-
ker, en werd ik als het ware uit mijn 
bed getild. Ik zei: wat is dat nu? Ik 
moest verplicht uit mijn bed? En 
er was niemand! Maar ik moest uit 
mijn bed, en ik ging op mijn knieën 

- iets wat ik, tussen haakjes, al lang 
niet meer gedaan had, op mijn knie-
en bidden voor mijn bed, ook niet 
sinds ik priester gewijd was. Ik kniel-
de voor mijn bed, en ik begon maar 
een weesgegroet te prevelen. En 
midden in dat weesgegroet kreeg ik 
een opstoot hier op mijn borst, het 
was als een opstoot van iets dat zou 
losbarsten. En inderdaad, er barst-
te als het ware een fontein of een 
waterval los. Er kwam een vloed van 
tranen uit mijn ogen. Het was een 
onvoorstelbare ervaring. Ik probeer-
de voortdurend het te doen stop-
pen, maar voortdurende duwde dat 
water, die fontein, duwde het naar 
boven, en er kwamen weer tranen. 
Ik zag dat mijn bed kletsnat was ge-
worden. En ik dacht, ik kan hier niet 
meer liggen. Het was zo geweldig 
dat ik mij afvroeg: wat is er nu met 
mij gebeurd en aan het gebeuren? 
En wanneer ik zo aan het vechten 
was tegen deze watervloed, tegen 
deze stortvloed, kreeg ik een zin in 
mijn hoofd of in mijn hart. Het was 
geen lawaai, geen stem, maar een 
zin die zich duidelijk uitsprak, in mijn 
hart, ik weet het niet. En die zei: “Gij 
hebt u als jonge student toegewijd 
aan mij. Welnu, gij zijt dat vergeten. 
Maar uw moeder is dat niet verge-
ten.” Tot driemaal toe werd deze 
zin gezegd: “Gij waart het vergeten, 
maar uw Moeder niet.” En de vloed 
van tranen begon opnieuw. Dan 
ben ik de volgende dag naar de Kerk 
gegaan. En ik heb daar met niemand 4



over durven spreken. Telkens wan-
neer mensen daarover dingen kwa-
men vragen voelde ik die fontein 
opduwen en moest ik haar laten 

uitbarsten op een eenzame plaats. 

Het hoe en waarom van Echte Liefde 
Wacht past uiteindelijk in het bredere 
kader van het doel van ons leven: 
heilig worden. Zuster Theresia en 
zuster Magdalena, van de Zusters van 
Liefde van Kortemark, gaven ons ‘in 
notendop’ het voorbeeld van enkele 
heiligen die ons daarbij kunnen helpen 
door ons op een bijzondere manier te 
inspireren. Hieronder enkele van de 
heiligen die ze bespraken.

De Heilige Maria Goretti

De heilige Maria Goretti is afkom-
stig uit Italië, geboren op 16 ok-
tober 1890, en is afkomstig uit 
een arm gezin. Het was een vroe-
grijp meisje dat echt wel wist wat 
ze wou doen. Ze is als martelares 
gestorven door haar buurjongen 
Alessandro die haar 14 messteken 
had toegediend omdat hij haar wou 
aanranden. Zelf wou zij haar maag-
delijkheid bewaren, zij wou niet 
trouwen. Het was een heel vroe-
grijp meisje en was dus ook heel 
dienstbaar naar de anderen toe. Zij 

is zalig verklaard in 1947 en 3 jaar 
later heilig verklaard door paus Pius 
XII, en het bijzondere was dat haar 
moordenaar ook aanwezig was op 
haar heiligverklaring. Hij had zich 
helemaal bekeerd, hij heeft dus een 

hele bekering doorgemaakt. Het is 
de patroonheilige voor de slacht-
offers van aanrandingen en ver-
gevingsgezindheid omdat ze ook 
op haar sterfbed haar moordenaar 

Verslag
Zuster Theresia & Zuster Magdalena

Benieuwd naar het vervolg? 
Bezoek onze website om het volledige 

video-verslag te bekijken!
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heeft vergeven. Haar feestdag is op 
6 juli. Het is een heel gepaste heili-
ge voor Echte Liefde Wacht.

De zalige Giorgio Frasatti

De zalige Geogrio Frasatti werd 
geboren in 1901 in Turijn in Italië 
in een welgesteld gezin, zijn vader 
was de oprichter van de krant La 
Stampa, die nog steeds actief is in 
Italië, dus hij was van rijke afkomst. 
In het huwelijk van zijn ouders wa-
ren er heel veel problemen, dus er 
was enorme spanning, en de enige 
reden waarom ze nog samen ble-
ven, was omwille van de firma. Dus 
ze konden niet scheiden. Van jongs 
af aan had hij een diep geloof en op 
14 jarige leeftijd vroeg hij of hij elke 
dag mocht gaan communiceren. Hij 
heeft die toestemming ook gekre-
gen, wat heel buitengewoon was 
in die tijd. Je mocht wel dagelijks 
naar de Mis gaan, maar je kon toen 
nog niet dagelijks communiceren, 
dat was toen nog niet toegestaan. 
Hij heeft zijn leven in feite opge-
bouwd op de dagelijkse Mis en op 
de nachtaanbidding. Al heel vroeg, 
vanaf zijn 17 jaar, sloot hij zich aan 
bij de St. Vincentiusbeweging om 
in te staan voor de armen, voor de 
noodlijdenden, en de soldaten die 
terugkwamen uit de eerste wereld-
oorlog. Hij was rijk - zijn ouders wa-
ren rijk - dus hij had veel geld. Maar 
al zijn vrije tijd bracht hij door met 
de armen, en hij gebruikte dan ook 

zijn geld om de armen te helpen. Hij 
kreeg dus bijvoorbeeld geld om in 

eerste klas te rijden, maar hij kocht 
dan een ticket voor de derde klas, 
en zijn mama vroeg dan: “Waarom 
koop je een ticket voor de derde 
klas?” Dan antwoordde hij: “Om-
dat er geen vierde klas bestaat.” Hij 
was een heel opgewekt man, heel 
joviaal en super vriendelijk, enorm 
nederig, maar de overschot van zijn 
geld gaf hij dan aan de armen. Maar 
hij deed dat wel in het verborgene, 
hij deed het niet voor de schone 
schijn. 
Hij kreeg op een bepaald moment 6



polio, wellicht omwille van zijn 
werk voor de armen, maar hij heeft 
daar niets van gezegd omdat zijn 
grootmoeder op sterven lag, en ie-
dereen was al erg bezorgd voor de 
grootmoeder. Als gevolg heeft hij 
zes dagen enorm geleden, en is hij 
daarna gestorven. 

Op zijn sterfbed vroeg hij nog aan 
een vriend om medicatie te gaan 
halen voor iemand anders die ziek 
was. Op zijn begrafenis was zijn fa-
milie stomverbaasd over de grote 
massa arme mensen die waren ko-
men opdagen. Al die ‘probleemper-
sonen’, wat komen die hier doen? 
Allemaal voor onze zoon? En de ar-
men zelf zeiden: wat? Komt Giorgio 
van zo’n rijke familie? Dus hij had 
eigenlijk een heel nederig tweede 
leven, hij deed niets voor het oog 
van de mensen. Toen zei zijn va-
der tegen zijn moeder: wij kenden 
onze eigen zoon niet. Na zijn dood 
is zijn vader bekeerd, want hij was 
voordien niet gelovig, en het kwam 
terug goed in het huwelijk van zijn 
ouders. Hij is de patroon van de 
Wereldjongerendagen. Je ziet hem 
op vele foto’s blijgezind lachen. 

De heilige Gianna Beretta Molla

Gianna Beretta (1922-1962) is 
enorm bekend in de pro-life bewe-
ging. Zij was een dokteres, enorm 
vroom, heel diep gelovig. Na haar 
doktersstudies heeft ze nog verder 

pediatrie gestudeerd. Ze trouwde 
in 1955 met Pietro Molla. Ze kre-
gen drie kinderen. Eigenlijk was 
haar verlangen om naar de mis-
sies te gaan, als dokteres, om daar 
moeders te kunnen helpen bij hun 

bevalling, want haar broer was daar 
ook. Maar bij haar vierde zwanger-
schap merkte ze dat ze baarmoe-
derkanker had. Ze kreeg van de 
dokter drie opties: 1) abortus, 2) de 
baarmoeder verwijderen, 3) de tu-
mor verwijderen. Als dokter wist ze 
heel goed wat de implicaties zou-
den zijn. Ze koos radicaal voor het 
sparen van haar kind. Bij het ver-
wijderen van de tumor traden er 7



complicaties op, en haar leven hing 
aan een zijden draadje. Ze zei op 
een gegeven moment: als je moet 
kiezen tussen mij of het kind, kies 

voor het kind, ik sta er op, je mag 
niet keizen voor mij. Op 21 april had 
ze een keizersnede, en haar doch-
ter Gianna Emanuela werd gebo-
ren, die leeft nog steeds. Bij de kei-
zersnede zagen ze dat er al enorm 
veel infecties waren opgetreden, 
en een week later overleed ze. Ze 
werd al heel snel een voorbeeld 
‘voor het leven’, omdat ze zo radi-
caal voor haar kind koos in plaats 
van voor haarzelf. De laatste dagen 
voor haar dood zei ze aan haar man 
Pietro: “Ik heb de hemel gezien, het 
is er zo mooi, maar ik moest nog 
terugkomen om nog te lijden. Want 

het is niet juist voor de Heer te ver-
schijnen zonder eerst geleden te 
hebben.” Ze werd heiligverklaard 
in 2004, in aanwezigheid van haar 

echtgenoot. Het was 
de eerste keer in de 
geschiedenis van de 
Kerk dat een vrouw 
heilig werd verklaard 
in aanwezigheid van 
haar echtgenoot. 
Haar dochter geeft 
heel veel getuige-
nissen die je ge-
makkelijk kan terug-
vinden op Youtube. 
Die dochter is zelf 
dokteres geworden. 
Je kan ook veel brie-
ven van haar terug-
vinden. Het is ook 
echt een heilige voor 
getrouwde mensen. 

Want bij ons op het internaat zei-
den de kindjes, en daar hadden ze 
wel een punt, ‘het zijn altijd zusters 
en paters die heilig zijn, heb je er 
geen gewone, zoals ons?’ En zij is 
er dus één, een getrouwde vrouw, 
en een goede moeder. Haar feest-
dag is ook haar sterfdag, 28 april, 
want de sterfdag is de dag van de 
geboorte in de hemel. 

Benieuwd naar nog meer heiligen in 
een notendop? Het volledige video-
verslag komt binnenkort op onze 
website! 8


