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Velen onder u hebben Mgr. Paul Lanneau, Hulpbisschop emeritus van

van Mgr. Lanneau

Mechelen-Brussel, goed gekend. Inderdaad, vele jaren begeleidde

p. 4 Dankbaar aandenken ...

Monseigneur het FIAT-apostolaat. Op 26 januari 2017 en in de leeftijd van
91 jaar maakte Monseigneur de overgang van dit leven naar hét Leven.
Zijn spirituele diepgang, zijn grote eenvoud, zijn zin voor humor en zijn
tederheid die als het ware een afstraling was van de tedere liefde van de
Vader hebben ons bijzonder geraakt.
Het was eind 1995 dat kardinaal Suenens aan Mgr. Paul Lanneau vroeg om
verder het FIAT-apostolaat op te volgen. En zo mochten wij tot 2008 samen
op weg gaan.
Kardinaal Suenens en Veronica O'Brien – onze stichters – hebben ons de
heel specifieke elementen van het FIAT-apostolaat aangebracht; het was
Mgr. Lanneau die vanuit zijn grote ontvankelijkheid voor deze genade alles
tot een harmonieus geheel bracht.
Uiteraard was het leven van Mgr. Lanneau veel meer dan het spiritueel op
weg gaan met de FIAT-Vereniging. Zo bleef Monseigneur tot een paar
weken voor zijn overlijden nog pastoraal actief in Huize "Sint Monika"
(Brussel) waar hij 3 jaar verbleef en heel gelukkig mocht zijn.
In deze Newsletter vindt u de homilie van kardinaal De Kesel bij de uitvaart
van Mgr. Lanneau op 4 februari ll. in de St-Michiels en StGoedelekathedraal te Brussel waar een 600 mensen samenkwamen om
dank te zeggen voor dit leven in dienst van de Heer. Deze homilie mag dan
ook een weerkaatsing zijn van zijn spiritueel leven. De tekst van zijn
gedachtenisprentje vat alles samen.

Verantwoordelijke uitgever:
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Homilie van kardinaal De Kesel bij de Verrijzenisliturgie van Mgr. Paul Lanneau
Het is Monseigneur Paul Lanneau zelf die voor zijn
Uitvaartliturgie dit evangelie koos (Lc 10, 21-23). Op het
eerste zicht kan deze tekst wat verbazen. Jezus jubelt
van vreugde omdat zijn evangelie geen weerklank
vond: "'Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en
verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd." Toch
verwonderlijk, want net ervoor zien we in dit evangelie
hoe Jezus verwijten maakt aan het adres van de

Het is trouwens niet de enige keer dat we Jezus horen

steden Kafarnaüm en Betsaïda. Hij verwijt hen dat Hij

spreken over kleinen en kinderen. "Voorwaar, Ik zeg u:

er niet welkom was en dat zij zich niet bekeerden.

wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,

Waarom jubelt Jezus dan van vreugde? Lucas zegt

zal er zeker niet binnengaan.” (Mc 10,15). Hoe brengt het

ons dat het door de kracht van de heilige Geest is. Het

kind ons dichter bij God? Niet zo zeer omdat het kind

is alsof Jezus nu plotseling klaar ziet en dan is gejubel

afhankelijk is van de vader en hem moet

eerder normaal. God is niet zoals om het even wie of

gehoorzamen, want God wil dat wij vrije en

om het even wat toegankelijk. Niemand heeft God ooit

verantwoordelijke mensen zouden zijn. Bij het groeien

gezien, niemand kan Hem kennen, tenzij de Zoon.

naar menselijkheid is het levensnoodzakelijk en zelfs

Vandaar, Jezus' grote vreugde; vreugde vanuit die

bepalend dat het kind zich bemind weet, zonder er ook

intimiteit met zijn Vader. En het is juist in die intimiteit

maar enige verdienste aan te hebben. Het kind heeft

dat Hij ook zijn leerlingen wil brengen. Ook aan hen

trouwens niet de mogelijkheid en ook niet de tijd

zal God zich kenbaar maken. Ze zullen God kennen

gehad om er ook maar enige verdienste aan te

maar op die ene voorwaarde dat zij nederig van hart

hebben. Van vóór zijn geboorte wordt het kind al

zijn, dat zij een kinderlijk hart hebben. Het is enkel aan

bemind. Zo is het ook bij onze zoektocht naar God en

kleinen dat God zich openbaart.

onze ontmoeting met Hem. Het is deze zekerheid die
het hart van ons geloof is: God kent ons en bemint
ons; Hij heeft ons oneindig lief en dit zonder dat we
daar enige verdienste aan hebben. Deze dubbele
ervaring schenkt leven en vreugde. Zoals ouders het
kind onvoorwaardelijk beminnen omdat er niets
kostbaarder is. Daarom kunnen we enkel als kinderen
ontvankelijk zijn voor het Koninkrijk van God. Want
wie niet bemind wordt, wie de liefde niet kent, kan God
niet kennen. De eerste brief van Johannes (4,7-16)
onderlijnt het "Niet wij hebben God liefgehad, maar Hij
heeft ons liefgehad".
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En als besluit: "Zo hebben wij de liefde leren kennen

Het jaar dat hij in Tamanrasset verbleef, op de plaats

die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is

waar ook Charles de Foucauld had geleefd, heeft het

liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is

alleen verdiept en bestendigd. Broeder Charles was

met hem."

niet alleen een Godzoeker met een leven van volle
overgave. Hij wilde ook een broeder zijn, een kleine

Dit was de diepe overtuiging van Mgr. Lanneau en dit

broeder, een universele broeder. Want die twee zijn

werpt een licht op zijn leven. Daarom zijn we hem

niet te scheiden: God en je broer of zus. Ook dat staat

dankbaar dat hij juist deze teksten voor zijn uitvaart

in de tekst van de eerste lezing die Monseigneur koos

heeft gekozen. Niet alleen behoren ze tot de

voor zijn uitvaart: “Als God ons zozeer heeft liefgehad,

allermooiste bladzijden van het Nieuwe Testament.

moeten we ook elkander liefhebben. Nooit heeft

Maar ze verwoorden ook zo diep wat hem bezield

iemand God gezien, maar als we elkaar liefhebben,

heeft, wat de zin en de zending van zijn leven en zijn

woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt

roeping is geweest en hoe hij ze beleefd heeft.

geworden.” (1 Joh. 4, 7-16)

“Niemand kent de Vader”. Dat is inderdaad de ervaring

Daarom willen we hem vol genegenheid en

van zovelen van onze tijdgenoten. “Niemand kent de

dankbaarheid gedenken: als een goede mens,

Vader, tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil

minzaam en toegankelijk, luisterend en attent. Hij

openbaren”. Juist dat is zijn geluk en zijn genade

heeft vele verantwoordelijkheden gekregen in dienst

geweest, heel zijn lange leven lang: dat Hij de Vader

van de kerk. Twintig jaar ook als bisschop hier in

heeft mogen leren kennen. En dat het mogelijk was

Brussel. Trouwe medewerker van de kardinaal en de

omdat hij een leerling van Jezus was, sinds de doop

andere bisschoppen. Natuurlijk heeft hij ook de

zo innig met Hem verbonden en daarna als zijn

moeilijke dagen gekend. Maar doorheen alles altijd

priester en bisschop om herder te zijn van zijn

een gelukkige en blije mens, tot op het einde, tot en

broeders en zusters.

met de dagen dat hij in Sint Monica mocht verblijven.

Dat zoeken naar God, naar de intimiteit met de Vader,

“Wie in de liefde woont, woont in God en God is met

de vriendschap en de navolging van Jezus, de

hem." Dat is ons vertrouwen en ons gebed voor onze

ontvankelijkheid voor de wondere werking van de

lieve confrater Paul: moge hij in God wonen en voor

Geest: het was hem zeer kostbaar. Hij was een mens

altijd God in hem. En het is met hem en voor hem dat

van gebed en leidde een consequent en diep spiritueel

we ons tot de tot de Heer onze God richten met de

leven.

woorden van broeder Charles de Foucauld, woorden
die hem zo dierbaar waren: "Ik leg mijn ziel in uw
handen, ik geef ze aan u, mijn God, met heel de liefde
van mijn hart, omdat ik u bemin, omdat het voor mij
een noodzaak van liefde is mij te geven, mij zonder
voorbehoud op u te verlaten, want u bent mijn Vader."
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Dankbaar aandenken aan

Monseigneur Paul LANNEAU
Hulpbisschop emeritus van Mechelen-Brussel

opgenomen in de vreugde van de Heer, op 26 januari 2017.
Geboren te Anderlecht op 22 juli 1925,
priester gewijd te Mechelen op 24 juli 1949 en
bisschop gewijd te Brussel op 20 maart 1982.
Enkele weken voor zijn overlijden zei Monseigneur het volgende:
"Als God mij roept, ik ben klaar; ik heb mij geheel aan Hem gegeven.
Kunt u zich inbeelden hoe mooi en groot dit moment zal zijn!
Ik kijk er zo naar uit, om Jezus - die mij zo liefheeft - te ontmoeten. Ik heb zoveel gekregen!"

“Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria, opdat de genade naar de
“schenker” zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is”.
(H. Bernardus, 12de eeuw)

Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk. De

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard.

werking van het Internationaal secretariaat vereist

Ziehier onze bankgegevens:

echter aangepaste middelen. Bovendien vraagt men
ons dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij

IBAN : BE15 0011 7774 7930

het zenden van rozenkransen en ander

BIC : GEBABEBB

evangelisatiemateriaal naar landen die er economisch
niet zo goed voorstaan.
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