
 

Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen 

 Mei (bis) 2019   

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 
Langsheen de kleine zuster zonder klooster − zo door Jezus gewild − in een 
Zuid-Italiaans stadje, zendt God een boodschap die zoals Hij zelf zegt, indien 
ze wordt aangenomen, ‘de wereld zal veranderen’. 

(uit ‘DE ZON VAN MIJN WIL’                           
officiële biografie van Luisa Piccarreta, verschenen bij de Vaticaanse uitgeverij) 

 

informatie-, bezinnings- en gebedsdag 
“Leven in de Goddelijke Wil –  

de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid” 
op dinsdag 11 juni 2019 van 10 u tot 16 u 

of op zaterdag 15 juni 2019 van 10 u tot 16 u 
 

LUISA PICCARRETA en                                          
het LEVEN in de GODDELIJKE WIL 

bladerend in ‘DE ZON VAN MIJN WIL’ 
 

          10.00 u     welkom en gebed                    13.00 u   middagmaal 
          10.10 u     conferentie                              13.45 u   conferentie 
          11.10 u     pauze                                       14.15 u   eucharistie   
           11.35 u     conferentie                  15.00 u   aanbidding 
          12.30 u     rozenhoedje                             15.45 u   mededelingen                    
                                                                           16.00 u   wel thuis     

Wij komen samen in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL  
Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven is ook nu weer NODIG om praktische redenen. Wil dit TIJDIG 
doen, a.u.b.  Indien je, na je eerder te hebben aangemeld, uiteindelijk toch niet 
kan komen, wil je ook dit dan laten weten? Dankjewel. 
Het kan telefonisch tel: 09/227.97.59  of via e-mail: 
goedeledemaeyer@hotmail.com  
Middagmaal: eigen broodmaaltijd (koffie en thee ter plaatse).  
Graag €10 als deelname in de onkosten. 
 

+ + + + + + + + 

We vermeldden het al: de Associatie Luisa Piccarreta te Corato vraagt 
financiële steun – nu al meerdere keren kort na elkaar! Men wil er immers 
het huis, waar Luisa vele jaren leefde, restaureren en er aanpassings-
werken uitvoeren. Dit huis is al lang de plek waar men haar herinnering 
bewaart én de bestemming van duizenden bezoekers van over de gehele 
wereld. Storten kan op het gekende BE69 9731 2089 5578 met als 
mededeling: gift huis L.P. 

+ + + + + + + 
  

Maar ook dit bericht bereikte ons: 
 

Concepcion Cabrera de Armida (Conchita van Mexico): 
ZALIGVERKLAARD 

In ons FIAT III-boek - VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL - van blz 
420 tot 424 hadden we het uitgebreid over haar (zie hoofdstuk over de ACHT 
HEILIGEN VAN DE NIEUWE EN GODDELIJKE HEILIGHEID).  

Bij de algemene audiëntie nu op 8 mei 2019 begroette Paus 
Franciscus de figuur van Maria Concepcion Cabrera de Armida 
(1882-1937), vier dagen eerder zaligverklaard in Mexico, als een 
'moedig getuigenis' van God. 

Bekend als ‘Conchita’, inspireerde deze moeder van negen 
kinderen en weduwe na zeventien jaar huwelijk, de oprichting van 
vijf religieuze communauteiten, waaronder de Missionarissen van 
de Heilige Geest. 

Ze getuigde over "de heilswaarde van het Kruis van Christus, die 
de basis vormt van verschillende religieuze en seculiere 
instellingen", zei de paus op het Sint-Pietersplein. "Laten we God 
danken voor Zijn dappere getuige! Een applaus voor de zalige 
Conchita!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

De eucharistieviering voor haar zaligverklaring werd voorgegaan 
door kardinaal Angelo Becciu, prefect van de Congregatie voor 
Heiligverklaringen, in het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van 
Guadalupe, in Mexico City, Mexico, op 4 mei. 

In zijn homilie zei hij: "Vandaag verschijnt Maria Concepcion 
Cabrera de Armida als een model van apostolisch leven: ze bad en 
handelde, haar geest was gericht op de Hemel en haar ogen keken 
naar de aarde. Conchita’s gebed - ze bracht het grootste deel van 
de nacht door met het aanbidden van het Heilig Sacrament - was 
haar voedsel, 'haar geestelijke kracht'. Zij zette zich voortdurend 
in voor de armen, de zieken en de stervenden, maar ook voor wie 
‘dagelijks hun roeping beleven in trouw en zelfopoffering’. Dit is 
waarom zij ook een voorbeeld is voor alle priesters van alle tijden.                             
Maria Concepcion Cabrera volgde niet haar eigen inspiratie ... 
maar zij paste zich aan aan het plan dat God met haar had. Zo 
vond ze de morele kracht om zich als een leider op te stellen in 
maatschappij en Kerk. Zij liet in zich een prachtige synthese van 
contemplatie en actie zien: de evangelische figuren van Martha en 
Maria waren versmolten en gesynchroniseerd in het bestaan van 
deze nieuwe zaligverklaarde.”                                                              
En de kardinaal beëindigde zijn preek met het volgende:  “Dit alles 
was maar mogelijk door het aanvaarden en opofferen van haar 
eigen lijden. Conchita was in staat om 'de wetenschap van het 
Kruis' te begrijpen. Als een echo van de Heilige Maagd Maria, 
Moeder van Smarten, was zij zich ervan bewust dat elke pijn en 
smart, groot of klein, al op het Kruis door Jezus werd ervaren. En 
in Hem kon zij kracht en betekenis vinden." 

+ + + + + + + 

“Beschouw de vruchtbaarheid van de H. Geest in de woorden van de 
Consecratie… Men beseft er onvoldoende het belang van. Hij reproduceert de 
Menswording in elke ziel die communiceert. Toen Ik deze woorden uitsprak, 
dacht Ik vooral aan Maria van wie Ik het lichaam en bloed heb. Zij is strikt 
genomen de enige die kan zeggen: ‘Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.’       
Ik ben het lichaam van haar lichaam, het bloed van haar bloed. Geen ander 
schepsel beleeft dat zoals Zij.“                                                     Jezus tot Conchita 

 


