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Beste Gabriel-broeders en -zusters
1
, 

 

De vastentijd - waarin onze grootmoeders de paaskuis hielden - heeft 

misschien een stuk van zijn religieuze betekenis verloren in de voorbije decen-

nia, maar is toch nog steeds een prachtige aanleiding om ons even te bezin-

nen over onze gezondheidstoestand, zowel spiritueel als lichamelijk. 

Als gelovigen bereiden we ons voor op het Hoogfeest uit de christe-

lijke liturgie: het Paasfeest. 1985 jaar geleden stond volgens de Heilige Schrif-

ten Jezus van Nazareth, de rabbi die al wel doende rond ging, op uit de dood 

nadat Hij drie dagen eerder -  omwille van een mis begrepen angst dat hij een 

nieuw koninkrijk zou stichten, - door de Romeinen en een fanatieke elite uit 

het Joodse volk aan het kruis werd genageld. 

Ook vandaag - 1985 jaar later - sterven er dagelijks mensen omwille 

van hun religieuze of filosofische overtuiging. De dramatische situatie van Sy-

rië - zo nauw betrokken bij de wortels van het christendom - is ons allen be-

kend. Maar ook in bepaalde regio’s van Egypte worden Koptische christenen 

vervolgd. Laten we in de paasnacht bidden om vrede en om verlossing voor al 

diegenen die vandaag om ideologische redenen lijden. 

Onze bijdrage als christenen en vooral als christelijke filatelisten zal 

steeds beperkt blijven. Toch kunnen we doorheen onze verzamelingen een be-

scheiden boodschap van vrede en van verlossing brengen. Daarom is het be-

langrijk dat onze Gabriel gemeenschappen in de verschillende landen georga-

niseerd blijven. De website van de Wereldbond
2
 is hiervoor een uitstekend 

hulpmiddel. Daarom wil ik nog eens mijn oprechte dank betuigen aan onze 

Nederlandse gildebroeders, die deze website in het voorbije jaar mogelijk  

gemaakt hebben. En ik was ook blij te zien dat er directe link naar de website 

van verschillende nationale gilden is.  

Tot op heden is deze website hoofdzakelijk in het Duits gesteld. Waar-

schijnlijk is dit ook de taal waarmee we het grootste gedeelte van onze gilde-

broeders bereiken. Toch wil ik er voor blijven ijveren dat een gedeelte van 

deze website ook in het Engels zou omgezet worden. Zoals ik al vroeger be-

klemtoond heb, wil ik daarmee de contacten open houden met onze Ameri-

kaanse gildebroeders, die het nu bijna twee jaar zonder eigen georganiseerde 

                                                           
1
 Deze tekst werd in het Duits en het Engels gepubliceerd op de Website van de 

Weltbund Gabriël.  
2
 https://www.weltbundgabriel.eu 
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vereniging moeten stellen. Anderzijds zou ik ook onze Oost-Europese gilde-

broeders in Tsjechië, Hongarije en  Polen durven vragen op hun website een 

klein gedeelte in het Duits of het Engels te publiceren, zodat men in de andere 

delen van de wereld beter geïnformeerd is over hun talrijke activiteiten.  

Ondertussen zie ik het als mijn eigen belangrijkste opgave om onze 

filatelistische vredesboodschap uit te dragen door persoonlijke contacten, 

voordrachten en deelnames aan tentoonstellingen. 

Met de prachtige herinnering aan Münsterschwarzach  in.  2016 nog 

klaar in het geheugen, spijt het mij dit jaar aan geen congres van een natio-

nale federatie te kunnen deelnemen. Ik wens de andere  federaties langs deze 

weg veel succes. Wel ben ik dit jaar verschillende malen op filatelistische ten-

toonstellingen in het buitenland en het zal mij een groot genoegen zijn daar 

gildebroeders te kunnen ontmoeten. Ik ben op Praga 2018 van 15 tot 19 au-

gustus, op Stampex Londen van 12 tot 14 september, in Sindelfingen van 25 

tot 28 oktober en waarschijnlijk op Veronafil (Verona) van 25 tot 27 novem-

ber. 

Na dat in het voorbije jaar mijn verzameling “Music,  Talking to God’ 

toonde in Tampere (Finland), Wittenberg en Timisoara (Roemenië)  toon ik ze 

dit jaar in Ronse (60 jaar Gabriel België) en in 2019 in Mondorf (Luxemburg) 

op de Massari-prijs en in Stockholm (Stockholmia 2019. Mijn 1-frameverza-

meling “Damian, Heroe of Molokai” was op Monacophil in december 2017. 

Mijn verzameling “If you want to be my disciples” zal deelnemen in de Cham-

pion Class op de Nationale Belgische tentoonstelling Felixnam in Ciney van 24 

tot 26 augustus 2018. 

Zoals boven reeds aangehaald viert Gabriel België dit jaar zijn 60e 

verjaardag. Deze wordt samen met enkele andere Belgische verenigingen ge-

vierd tijdens het "Filateliefeest 2018” op 20 en 21 oktober. Uiteraard van 

harte welkom'. 

Maar vooral kijk ik uit naar het volgende congres van de Wereldbond 

dat hopelijk zal doorgaan in het klooster Frenswegen in Nordhorn in 2019, 

waarop ik U nu reeds uitnodig.  

Ondertussen wens ik u allen een blij en vreugdevol paasfeest. Laat de 

Vreugde van Pasen in je hart groeien zodat je als een vredebrenger door het 

leven kunt gaan. 

HALLELUJA 

 

Mark,  uw voorzitter 
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Dominique	Pire,  

Georges Charles Clément Ghislain Pire 

Chris	De	Valck3	
 

 

Eerwaarde heer Dominique-Georges Pire wordt op 10 februari 1910 in Dinant 

gebore Na zijn klassieke studies aan het Collège Notre-Dame de Bellevue in 

zijn geboortestad en een jaar wijsbegeerte, treedt hij op 14 september 1928 

in bij de dominicaner orde in het klooster van La Sarte in Hoei.  

In 1932 wordt hij voor vier jaar uitgestuurd naar Rome, om er zijn studies 

voort te zetten en een doctoraatsproefschrift in theologie te verdedigen. Hij 

wordt op 14 juli 1934 tot priester gewijd in Rome en blijft er verder studeren 

tot in 1936. 

Na zijn terugkeer in België rondt hij zijn opleiding af met een jaar Politieke en 

Sociale wetenschappen aan de universiteit van Leuven. Daarna doceert hij 

tien jaar lang moraalfilosofie en sociologie aan het klooster van La Sarte.  

Hij bestelt per briefkaart een dringende bestelling 

                                                           
3
 Met dank overgenomen uit het maandblad van REGENCE Postzegelclub 
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Zijn leven stond volledig in het teken van het streven naar begrip tussen alle 

volkeren in de wereld en het oplossen van de armoede. Vooral zijn inzet voor 

vluchtelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog maakte hem beroemd 

nadat hij tijdens de oorlog als aalmoezenier van het verzet had gefungeerd. 

Hij streed een leven lang voor vrede en 

menselijke waardigheid. Pater Pire ligt aan 

de basis van de organisatie Vredeseilanden, 

die ook Europadorpen wordt genoemd.  

Een briefkaart geschreven aan “Editions Liturgiques te Brugge (poststempel HUY 1 op 

05/04/1947.) 
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Dit is het nieuwe logo van de Vredeseilanden. Later zal alleen “RIKOLTO” over blijven. 

Hier gebruikt men in het Esperanto , waarvan de betekenis is 

“oogst”Ondertussen heeft hij veel belangstelling voor de meest 

uiteenlopende sociale problemen. Hij wil de kansarmen uit de regio van Hoei 

helpen, en richt in 1938 de Service d’Entraide Familiale op (een gratis dienst 

voor hulp aan arme gezinnen), evenals de openluchtstations die tijdens de 

oorlog 40-45  veel succes oogstten (1000 kinderen om te voeden) en zeker 

ook na de oorlog (zo werden 800 kinderen uit gebombardeerde Belgische 

steden gered, evenals 600 jonge Fransen uit Parijs, Lyon en Cluny). 

Tijdens de tweede wereldoorlog is Dominique Pire aalmoezenier van het 

Geheim leger en agent bij de Inlichtingen- en Actiedienst. Zijn activiteiten in 

het verzet leveren hem het Oorlogskruis met palmen op, evenals de Medaille 

van de Weerstand met gekruiste zwaarden, de Oorlogsmedaille 40-45, de 

Medaille van Nationale Erkentelijkheid. 

Omdat het vreselijk drama van de vluchtelingen van de tweede wereldoorlog 

hem diep raakt, besluit hij in 1949 iets te doen om hun leed te 

verzachten.  Om de duizenden mensen die aan hun lot waren overgelaten te 

helpen, sticht hij de Hulpverlening aan Ontheemden en voert hij een 

grootscheepse campagne ten bate van de minstbedeelden: 18000 

peterschappen (contacten met brieven en pakjes), vier tehuizen voor 

bejaarde vluchtelingen, zeven Europese Dorpen (vijf in Duitsland, één in 

Oostenrijk, één in België) worden zo opgericht.  

Tegelijk voert Dominique Pire in heel Europa een kruistocht voor het Europa 

van het Hart: op deze manier streeft hij naar «l’union de toutes les bonnes 

volontés par-dessus toutes les barrières (nationales, confessionnelles, 

sociales, linguistiques ou autres) qui divisent habituellement les humains» 

(de bundeling van alle goede wil, over de nationale, linguïstische, sociale, 

confessionele en ideologische barrières heen, die meestal verdeeldheid 

zaaien tussen de mensen). 

De hele idee achter zijn actie levert hem in 1958 de Nobelprijs voor de Vrede 

op. Deze prijs is voor hem van onschatbare morele waarde, veel meer dan 

een beloning, en zet hem aan om nog meer te doen.  
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De post die hij elke dag uit de hele wereld krijgt, vertelt over materiële en 

morele ellende van allerlei slag, maar ook van goede wil in talloze vormen.  

Dit geeft Pater Pire het idee om ‘al deze goede wil ten dienste van al deze 

ellende te stellen’. En dus richt hij in 1959 ‘Een Open Hart voor de Wereld’ 

op. 

 

Uitgave ter 20 jarige  herdenking van uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede in 

1958 
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Zijn werk breidt geleidelijk uit, tegen een humanistische en universele 

achtergrond. Het vertaalt zich in de ‘Broederlijke Dialoog’, de beste weg naar 

vrede tussen de mensen, waarvan hij volgende definitie geeft : «Le Dialogue 

Fraternel consiste, pour et chacun, à mettre provisoirement entre 

parenthèses ce qu’il est, ce qu’il pense, pour essayer de comprendre et 

d’apprécier positivement, même sans le partager, le point de vue de l’Autre» 

(Broederlijke Dialoog houdt in dat we samenwerken voor een 

gemeenschappelijk doel en zo de andere beter leren waarderen. Dat vraagt 

dat we onze mening tijdelijk tussen haakjes zetten, om naar de andere met 

respect te luisteren en ons in te leven in diens denk- en gevoelswereld). 

Deze dialoog krijgt concreet vorm met vier initiatieven die Dominique Pire 

tussen 1960 en 1964 opzet:1960: Wereldwijde Peterschappen voor tijdelijke 

hulp aan vluchtelingen (vooral in Azië en Afrika), een Vredesuniversiteit om 

goede ‘vredeswerkers’ op te leiden.   

1962: de Vredeseilanden, een bijzonder ambitieus programma dat een 

antwoord moet geven op de schrijnende drama’s die de mensheid blijven 

verscheuren: de ellende en de honger in de wereld. De Vredeseilanden 

hebben een tweeledig doel: 

- het technisch welslagen van de bevordering van een landelijke 

gemeenschap in ontwikkelingslanden, met toepassing van het principe van 

de zelfhulp (de initiatieven van de autochtonen maximaal stimuleren);  

- menselijke broederlijkheid: op basis van het principe dat «de mensen elkaar 

pas goed leren kennen en waarderen als ze samen een nuttige taak 

uitvoeren», worden de Vredeseilanden opgezet, met medewerking van alle 

mensen van goede wil, die verenigd zijn over alle mogelijke grenzen en 

hindernissen heen.  

Het eerste Vredeseiland (Gohira) wordt in 1962 gesticht in Oost-Pakistan (nu 

Bangladesh). Na afloop van het programma dat voor dit eerste experiment 

werd uitgestippeld, legt Pater Pire de grondslagen voor een tweede 

Vredeseiland in Zuid-India, namelijk in Kalakad, in 1968. Sinds 1962 werden 

vier Vredeseilanden autonoom: Gohira (1962-1967), Kalakad (1967-1975), 

Timboektoe (Mali, 1975-1994), Yalogo (Burkina Faso, 1982-1999); drie krijgen 
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nog steun: Bolama (Guinee-Bissau, 1986), Pangor (Ecuador, 1995) en Tin 

Suani (Burkina Faso, 1999). Er lopen momenteel contacten met het oog op 

nieuwe partnerships in het noorden van Benin, in de Democratische 

Republiek Congo en in Bolivië.  

1964: de Wereldwijde Vriendschappen met als doel interindividuele 

vriendschapsrelaties aan te knopen die bijdragen tot meer begrip tussen 

bevolkingsgroepen.  

Naast nog andere activiteiten had Pater Pire net een programma op het 

getouw gezet ten bate van de Tsjechoslowaakse studenten, wanneer hij op 

30 januari 1969 in Leuven sterft.  

Bronnen: Wikipedia   -   Illustaties: eigen materiaal 

 

Onze verzameling “St. Damian, Saint of the Catholic Church and most 

important Belgian” werd omgewerkt voor Monacophil 2017. We tonen U 

hier de eerste acht bladen.  
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Wordt vervolgd 
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Waarheen	de	volgende	maanden	

  

30 maart 

2018 tot 31 

maart 2018 
 

Antwerpfila - Internationale Postzegel- 

en Muntenbeurs 

30 maart 

2018  

tot 31 maart 

2018 

 

25e Internationale beurs 'De 

Brievenbeurs' te Gouda 

02 april 

2018  
28e Ruilbeurs te Zonnebeke 

02 april 

2018 

 

20e Postzegelbeurs te Attenhoven  

15 april 

2018  

26e Internationale Verzamelaarsbeurs 

te Auvelais (Sambreville) 

21 april 

2018  
Nationale Ruildag te Leopoldsburg 

22 april 

2018  
Postzegelbeurs te Merksem 

12 mei 2018 
 

20e Beurs 'Multi Collecties' te 

Courcelles 

19 mei 2018 

 

30e Ruilbeurs met tijdelijk postkantoor 

TBC-post te Zaventem 

26 mei 2018 
 

5de grote ruilbeurs voor alle 

verzamelaars te Geraardsbergen 

01 juni 

2018 tot 02 

juni 2018  

15e Collectors Days 2018 te Bratislava 
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