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Editoriaal

Liefde kent vele gezichten, en als we aan ‘liefde’ denken, dan is het vaak 
in de context van een liefdesrelatie tussen een man en een vrouw. Maar 
ook vriendschap en genegenheid zijn prachtige vormen van liefde die 

de meesten onder ons zeker kennen. 

Wat vele mensen echter niet beseffen, is dat de oorsprong van alle 
liefde God is. God IS liefde! De intensiteit van de liefde van God voor 
de mens is zelfs zó sterk, dat wij er door onze menselijke beperkingen 
maar een heel vaag idee van kunnen vormen. De liefde van God voor 

ons mensen is zó oneindig volmaakt, zó oneindig sterk, zó oneindig 
intens, dat wij er met onze menselijk verstand werkelijk niet bij kunnen. 

En het is aangewezen om die oneindig volmaakte, zuivere en intense 
liefde van God te beantwoorden met onze – meestal zeer gebrekkige – 

wederliefde. 

Heb je al eens iemand geobserveerd die aan het bidden is? Wat opvalt, 
is dat het mooie mensen zijn. Mensen die bidden zijn mooie mensen, 
omdat zij in liefde communiceren met God, die de oorsprong is van 

álle liefde! Of  heb je al eens een baby geobserveerd die zelfvoldaan en 
gelukkig glimlacht in de armen van zijn mama of  zijn papa, of  iemand 
anders? Dat zijn de mooiste taferelen in ons dagelijks leven, taferelen 

die ons letterlijk liefde laten zien!

In dit artikel geven we een beschrijving van het leven van de ‘Kleine 
Nelly van de Heilige God’, een meisje dat zich al op zeer jonge leeftijd 

bewust was van de onvoorstelbare grote liefde van God voor ons 
mensen. En zij heeft die liefde ook beantwoord, onder andere door het 

geduldig dragen van zwaar fysiek lijden. In dit artikel het eerste deel 
over het leven van de kleine Nelly, en wat de liefde van God voor haar 

werkelijk betekende.
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Nellie Organ, was de laatste 
van vier kinderen van Mary 

en William Organ die sol-
daat was, en werd geboren 
op 24 augustus 1903 in de 
‘Royal Artillery Barracks’ in 
Ierland. Haar beide ouders 

waren zeer vrome katholie-
ken. Haar vrome moeder Mary 

werd ziek en wendde zich in haar 
laatste maanden volledig tot God, 

haar rozenkrans was nooit uit haar handen. Ze 
klampte zich tegen het einde aan Nellie vast met zo’n genegenheid 
dat het kind, bijna brutaal, uit haar stervende omhelzing moest wor-
den gerukt. Haar moeder Mary stierf in januari 1907. Nu bleef William 
achter met vier moederloze kleintjes. De priester kwam te hulp en liet 
voor hen zorgen - Thomas, de oudste, amper negen, kwam terecht bij 
de christelijke broeders; David werd toevertrouwd aan de ‘Sisters of 
Mercy’, en Mary en Nellie werden toevertrouwd aan de ‘Good Shep-
herd Sisters’.

Bij hun aankomst in het klooster zagen beide 
meisjes er ziek uit. Ze werden meteen 
naar het ‘Sister’s of Mercy’s Hospital’ 
gestuurd. Twee maanden later keerden 
de kinderen terug naar het kloos-
ter, maar Nellie was nog vrij zwak. 
De zusters wisten niets van de 
gewonde rug van Nellie, veroor-
zaakt doordat ze als baby was ge-
vallen. Ze zagen wel dat haar schoe-
nen te zwaar waren, en dus kreeg ze een 
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mooi paar pantoffels. De volgende dag, gekleed in het wit met roze 
sokken en haar nieuwe pantoffels, leek Nellie net een plaatje. Nellies 
uiterlijk was erg opvallend omdat het verschilde van wat men gewoon 
is. Haar blonde haar omlijstte een gezicht, niet met blauwe ogen zoals 
men zou verwachten, maar met grote, stralende, plechtige, donkere 
ogen. “Ze zag eruit als een kleine engel”, zei iemand op deze ochtend.

In de klas moeten zelfs baby’s af en toe stilzitten. Stilzitten was altijd 
de oorzaak van bittere tranen voor Nellie vanwege haar zwakke rug-
gengraat. Op een dag was ze bijzonder onrustig. Ze jammerde, huilde 
en stampte met haar voet tegen de grond toen ze haar probeerden 
te kalmeren. Uiteindelijk zei zuster Mary Immaculata verwijtend te-
gen haar: “Kom, Nellie, als je geen braaf meisje bent, zal ik die mooie 
pantoffels uitdoen en je je oude schoenen teruggeven.” Maar Nellie 
verdubbelde haar gejammer. De zuster stuurde een leerling om de 
sierlijke pantoffels uit te trekken. Maar het gedrag van Nellie bracht 
de zuster in verwarring. Het kind verzette zich niet tegen de inspan-
ningen van het meisje, integendeel: ze hielp bij het uittrekken van haar 
geliefde pantoffels en kousen en slaagde er zelfs in een vriendelijke 
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glimlach te geven, hoewel de tranen nog steeds trilden in 
haar grote treurige ogen. Weldra sloop Nellie tot aan de 
knie van de zuster en fluisterde zachtjes in de plooien van 
haar habijt: “Moeder, het spijt me.” Dit was teveel voor 
zuster Mary Immaculata. Ze nam de kleine in haar armen en 
gaf haar opnieuw de sokken en de pantoffels. Het gedrag 
van Nellie was een raadsel: een baby die moedig in staat 
was om tranen en gejammer te onderdrukken ondanks 
het feit dat er reden toe was.

Tijdens een doktersbezoek aan Nellie was zijn oordeel dat haar 
ziekte al vergevorderd was. Hij had geen hoop op haar herstel. Het 
hart van zuster Mary Immaculata werd doorboord met spijt van wat ze 
haar ‘hardheid’ voor het lijdende kind noemde.

Er was een standbeeld van het ‘Kindje Jezus van Praag’ in de 
ziekenboeg, en Nellie dacht aanvankelijk dat het een pop was. 
Toen haar werd verteld dat het de heilige God als kind was, raakte ze 
geïnteresseerd. Zuster Hall bad een noveen voor haar en toen ze zich 
aan het einde beter voelde en weer kon opstaan, was Nellie erg 
onder de indruk. Op een dag, toen verpleegster Hall ziek was, 
riep Nellie een meisje en zei: “Snel, snel, breng heilige God, zet 
Hem op de stoel naast mij, Hij is het die mama zal genezen, 
je zal zien.” Toen omhelsde ze het beeld, zette het op de 
grond en zei: “Nu, kleine Jezus, dans voor mij.”
“Wat een onzin”, zei het meisje. “Je weet dat hij niet 
kan dansen.” En ze ging door met haar 
werk.

Nellie nam haar kleine 
trompet, begon te bla-
zen en riep in vervoering: 
“Kijk, kijk, kijk hoe hij danst!” Een 
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ander meisje kwam er ook bij, 
maar ze zagen niets behalve 
Nellie, met glinsterende ogen 
en gloeiende wangen. Toen ze 
niet meer op de trompet kon 
blazen, vroeg ze het meisje om 
“meer muziek te blazen”. Even 
later riep ze: “Hij is gestopt!” 
en haar gezicht kreeg de ge-
bruikelijke kalmte terug. Een 
van de zusters die van dit inci-
dent hoorde, zei: “Lieve Heer, 
als je echt voor Nellie hebt ge-
danst, geef ons dan geld voor 
een bakhuis dat we hard nodig 
hebben.” Een paar dagen later 
kwam £ 300 van een dame 
met het opschrift: ‘For A Bake-
house.’

Het kleine altaar van Nelly dat naast haar bed stond, kreeg haar groot-
ste zorg. Ze vroeg regelmatig om verse bloemen en olie voor de lamp 
die voor het beeld brandde.

Van Nellies eerste bezoek aan de kapel tijdens de uitstalling van het 
Heilig Sacrament, vertelde verpleegster Hall dit verslag van het bui-
tengewone gedrag van het kind bij die gelegenheid. De verpleegster 
droeg Nellie naar de kapel. Nellie had de Heilige Hostie nog nooit 
eerder uitgestald gezien. Wat was het een verrassing voor juffrouw 
Hall toen ze de kleine met een ontzagwekkende fluistering tegen haar 
hoorde zeggen: “Moeder, daar is Hij, daar is Heilige God nu”, en met 
haar kleine handje wees ze naar de monstrans, waarna geen ogen-
blik haar ogen van de Heilige Hostie afweken, terwijl een uitdrukking 
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van extase haar gezicht veranderde. Vanaf die dag, door een innerlijke 
waarschuwing en zonder een uitwendig teken, wist ze altijd wanneer 
de Heilige Hostie uitgestald was in het klooster.

In de laatste dagen van september was Nellie zo zwak en ziek gewor-
den dat ze vreesden dat ze zou sterven, dus werd ze naar de zieken-
boeg van de school gebracht, die helderder en vrolijker was dan de 
ziekenboeg van het klooster.

De bisschop van Cork had gezegd dat als er kinderen dreigden te ster-
ven, hij zou komen om het vormsel toe te dienen. In antwoord op 
een brief vermelde moeder-overste de familie Organ, waarin ze zei 
dat Nellie, de jongste, vier jaar oud, erg kwetsbaar was, maar niet in 
onmiddellijk gevaar verkeerde en dus niet verzocht voor het vorm-
sel van Nelly. Toen de bisschop de brief ontving, lette hij niet op de 
verwijzing naar Nellie, maar de volgende ochtend voelde hij zich tij-

dens de mis aangespoord om het 
kleine kind het vormsel te gaan 

toedienen. Onmiddellijk 
na het ontbijt belde 
hij de moeder-overste 
en stelde haar voor 
om diezelfde dag om 
twaalf uur te komen 

om het sacrament van 
het vormsel aan Nellie 
Organ toe te dienen.

Terwijl zuster Mary 
Immaculata bezig was 
met de praktische kanten 

van dit bezoek, dacht 
een andere zuster aan het 
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geestelijke aspect. Ze haastte zich naar boven om het kind instructies 
te geven over het Sacament dat ze zou ontvangen. Nelly’s reactie 
overtrof ver de verwachtingen van de zuster. Nellie wist al wat ze 
van plan was haar te leren! “En”, voegde de zuster toe, “toen het uur 
naderde, beefden de ledematen van de kleine Nelly door overmaat 
aan vreugdevolle verwachting.” En zo ontving Nellie op 8 oktober 
1907 de zeven gaven van de Heilige Geest. Nellie verklaarde aan 
iedereen die haar kwamen opzoeken op de dag van haar vorming: 
“Ik ben nu een soldaat van de Heilige God”. 

(Bron: vertaling van artikel van Jim Fritz, CatholicCulture.org)


