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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

UITNODIGING 
Goddelijke Wil-samenkomst zomer 2021 

 
rond teksten uit het vijfde en nieuwe bundel van                                           

het BOEK van de HEMEL (deel 14) 
 

Leven in de Goddelijke Wil is leven in de schoot van de Drie-eenheid die onze 
ziel drie vermogens gaf. De mens werd begiftigd met een wil, een verstand en 
een geheugen. De Vader handelde hierbij in een eerste Akt, aan de tweede Akt 
werkte de Zoon, aan de derde Akt nam de Heilige Geest deel… Maar de Heilige 
Drie-eenheid kwam buiten de gaven te staan die Zij het schepsel gaf… 
nochtans:                                                                                                                    
“Jouw leven en het Onze moeten één zijn. Daarom is het nodig en passend dat 
je weet waar en bij Wie je bent, en dat jij je aanpast aan alles wat Wij doen. En 
jij zal - niet gedwongen maar vrijwillig - met liefde en met volle kennis in Onze 
schoot leven… De weg van Onze Wil is erg lang, hij omarmt de eeuwigheid. En 
terwijl het lijkt dat jij je koers hebt gevaren, blijft er je toch nog veel te doen. Je 
moet nog heel wat van Ons ontvangen…” 

 

Een heel jaar ging weer voorbij…  Samenkomen werd ons niet toegestaan. We 
raakten overspoeld door wat niet Gods Willen was maar met Luisa’s geschriften 
gingen we door en blijven we doorgaan. En gezien we  nu (eindelijk) wel weer 
mogen ‘fysiek vergaderen’ worden er vier namiddagen georganiseerd met 
weliswaar: het respecteren van alle regels inzake afstand, handgel, 
ventilatie en mondmaskers, zoals ons wordt opgelegd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier nog eens de data: 

zaterdag 26 juni 
dinsdag 29 juni 
zaterdag 3 juli 

woensdag 7 juli 
 

Welkom dus in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL,  
Varendriesstraat 30 – B 9031 Drongen,  

op een van deze namiddagen van 14 u tot 17 u. 
 

Wie dat vijfde bundel al heeft brengt dit best mee, anderen zal 
het die namiddag worden aangeboden. Verder is er eveneens 

een eucharistieviering voorzien en een korte aanbidding. 
 

!!! Zorg a.u.b. zelf voor een mondmasker,                     
ontsmettingsgel zal ook nu weer voorhanden zijn!!! 

 

Inschrijven is ZEKER NODIG daar er ook weer een limiet staat op het aantal 
aanwezigen. Wil het daarom TIJDIG doen, a.u.b. Indien je, na je eerder te 
hebben aangemeld, uiteindelijk toch niet kan komen, laat ook dit dan weten om 
dezelfde reden. Dankjewel. 
Het kan telefonisch tel: 09/227.97.59  of via e-mail: 
goedeledemaeyer@hotmail.com  
 

+ + + + + + + 
 

En in Gods Willen danken we allen de Hemel omdat na die vele, vele maanden 
weer samen Eucharistie kan worden gevierd zonder de absurde beperking van 
‘slechts 15 aanwezigen toegelaten’ wat zelfs vele kerken, vooral op zondag en 
feestdag, gesloten hield. Laten we dus allemaal weer met vele anderen het 
DOE DIT TOT MIJN GEDACHTENIS beantwoorden! Knielen we allen terug neer 
in de kerken die hiervoor zijn gebouwd, en niet voor andere zaken… 

Christus hernieuwt telkens opnieuw Zijn kruisoffer en schenkt 
steeds weer Zijn Lichaam en Zijn Bloed of Zijn hele Zijn, onder de 
gedaante van brood en wijn. Gaan wij Hem dus weer daadwerkelijk 
ontvangen want elke hostie heeft Hij al genuttigd! Hierbij verlangde 
Hij zo intens Zich aan ons te geven!                                                
“Indien Hij Zichzelf niet had ontvangen had Hij nooit in ons kunnen 
afdalen… Het was enkel daardoor dat Hij Zijn waardigheid, eer en 
woonplaats veilig stelde…” (deel 15) 


