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HET ESDAC PROJECT 
Beste vrienden van de OLV Groepen,

Wellicht hoorden jullie reeds iets  
over het ESDAC project. Deze me-
thode om zich te bezinnen willen we 
op grote schaal binnen onze bewe-
ging in België invoeren. Zij die op  
26  oktober 2019 in ERPENT aanwezig 
waren, kregen reeds een voorsmaak 
over de werkwijze van deze bezin-
ningspedagogie.

ESDAC is een mooi project en zoals 
voor elk nieuw project, is er ook 

behoefte aan een « ondersteunende 
groep ».

Hiervoor heeft ESDAC voor de OLV 
Groepen in België ook een groep die het 
project ondersteunt en die jullie hier-
voor zal begeleiden. Deze groep bestaat 
uit : Brigitte en Hubert WATTELET, het 
verantwoordelijk echtpaar van de Super 
Regio. Brigitte en Michel SIMONS, het 
echtpaar dat verantwoordelijk is voor info 
en de verspreiding ervan. Pater Charles  

DELHEZ sj, geestelijke begeleider van de 
groep van de Super Regio. Deze groep 
wordt bijgestaan door twee professione-
len die instaan voor de ESDAC animatie : 
Françoise UYLENBROECK, ongehuwde 
leek, licentiate economie, lid van l’Arche in 
Zuid-Amerika van 1977 tot 1997 en sinds 
1997 in Brussel. Zij wordt de geestelijke 
begeleidster voor ESDAC, en is verant-
woordelijk voor de Franstalige regio van 
België. 

Pater Michel BACQ sj, licentiaat toe-
gepaste economie, gewezen pastoraal 
animator van l’Arche, is de medeverant-
woordelijke voor ESDAC internationaal. 
 Uiteraard wordt dit project door de volle-
dige nationale groep gedragen!

Het is onze vurige wens dat jullie zo 
talrijk mogelijk aan deze bezinning deel-
nemen

rr Brigitte en Hubert WATTELET

d’accueil limitée, l’équipe nationale 
et l’équipe d’animation définiront 
les critères  d’invitation à participer à 
cette session. (Ces critères vous seront 
 communiqués ultérieurement.)

Ensuite l’équipe nationale devra 
 définir un plan d’action sur base des 
conclusions dégagées lors de cette 
session à Spa. Merci déjà de vous en-
gager à nos côtés !

rr Brigitte et Michel Simons

L’équipe d’animation est compo-
sée de : Père Michel BACQ sj, Françoise 
UYLENBROECK, Brigitte et Hubert 
 WATTELET, Père Charles DELHEZ sj, 
 Brigitte et Michel SIMONS

(*) la situation sanitaire pourrait empêcher que 
les réunions d’équipe reprennent physiquement 
en septembre. Dans ce cas, nous envisagerions  
de décaler les échéances du projet afin de 
 permettre à celui-ci de se dérouler de façon 
 optimale.
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“DE OLV GROEPEN, EEN VOORSTEL  
    VOOR  VANDAAG ?”

Warme oproep aan allen om 
deel te nemen aan het project 
2020-2021

WAAROM ?  
HOE ?  
WANNEER ?

De nationale Groep wil vooruitgang 
boeken en de OLV Groepen laten uit-
groeien tot een beweging die aange-
past is aan onze wereld van vandaag 
en van morgen, zodat elke Groep zich 
kan ontplooien, vooruitgaat, vreug-
de uitstraalt en aanstekelijk is voor 
de jonge echtparen. 

Volgende onderwerpen  
houden ons sterk bezig :

  Hoe kunnen we onze Groep in de 
wereld van vandaag plaatsen ?

  Welke is onze identiteit als 
 beweging ? 

  Hoe beleven we het feit dat we tot 
de beweging van de OLV Groepen 
behoren ?

  Waarover moeten we beschikken 
om onze roeping en onze opdracht 
te beleven ?

  Wat zou er in onze beweging 
 kunnen verbeterd ?

Maar hoe beantwoorden  
we deze vragen ?

We kozen voor een methode die reeds 
door andere bewegingen en organisa-
ties getest werd : de ESDAC methode, dit 
is een methode waarbij er collectief en 
spiritueel nagedacht wordt om, met de 
steun van de Heilige Geest, tot inzicht te 
komen.

Op onze website (https://www.equi-
pes-notre-dame.be/les-equipes-quel-
le-proposition-pour-aujourdhui/) vinden 
jullie meer info.

We wensen dat alle groepen in België 
aan ons project : « De OLV Groepen : welk 
voorstel voor vandaag ? » zouden meewer-
ken zodat een verscheidenheid aan me-
ningen en werkwijzen kan weergegeven 
worden

We gebruiken hiervoor 
een stappenplan :

FASE 1 
sensibilisatie van alle groepsleden 
(via de regio’s/ sectoren/ verbinding 
en de lectuur van de internationale 
brochure “Vocation et Mission”/ 
“Roeping en Zending”) Deze fase 
loopt reeds.

FASE 2 
bespreking in groep ( 3 bijeen-
komsten in september 2020,  
oktober 2020 en januari 2021 -  
zie verder meer details)

FASE 3 
analyse en actieplan  
(vanaf februari 2021)
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HET VERLOOP VAN DE FASEN

  Tijdens fase 1, verzoeken we 
 jullie, als inspiratiebron en als start 
van jullie bezinning, de brochure  
« Roeping en Zending, bij het 
 begin van het 3e millennium » te 
 lezen, die opgesteld werd door de 
Internationale Verantwoordelijke 
Groep. 

Hierbij zal Charles Delhez sj (nationa-
le GB) samen met de verantwoorde-
lijken van het project, de Geestelijke 
Begeleiders per Regio ontmoeten 
om de nadruk te leggen op hun be-
langrijke rol bij dit project. Ze worden 
begeleid door de regionale verant-
woordelijken en ontvangen in mei 
een speciale brief en een infobrief. 
Omwille van de huidige pandemie, 
zullen deze  bijeenkomsten wellicht 
om 20 uur per video-conferentie 
plaatsvinden. Meer info in juni.

  Tijdens fase 2, wordt er aan elke 
OLV Groep gevraagd om 3 bijeen-
komsten te voorzien, in septem-
ber 2020, in oktober 2020 en in 
januari 2021 (*) voor de bezinning 
met de Groep. De nodige docu-
menten voor deze bijeenkomsten 
bezorgt het animatieteam.

Leg deze bijeenkomsten al 
vast tijdens de samenkomst 
van juni, wanneer de balans 
van het werkjaar opgemaakt 
wordt. 

Waarvoor dank !  

Voor elk van deze 3 bijeen-
komsten wordt dezelfde 
werkwijze gevolgd  : 

1 

Voorbereiding thuis : zich open-
stellen tot de Heilige Geest : tijd 
voor persoonlijk  gebed (30 min.  
in stilte) en voorbereiding voor  
de uitwisseling met de Groep.

2 
Uitwisseling met de Groep : spiri-
tuele dialoog in groepsverband

3 
Een lid van de Groep bezorgt aan 
de animatoren van ESDAC per mail 
aan : esdac.end.be@gmail.com 
een verslag van de bespreking. 
Deze berichten van de 1e en de 2e 
bijeenkomst worden gebruikt om 
de inhoud van de 3e bijeenkomst 
in januari op te stellen.

 Het animatieteam van ESDAC (de  
2 ESDAC animatoren, die reeds in 
Erpent aanwezig waren) bezorgt de 
bijbelse teksten en de aanzet voor 
het persoonlijk gebed tijdens de 
maand voor de bijeenkomst, zodat 
jullie over de nodige tijd kunnen be-
schikken voor de voorbereiding. Onze 
website wordt regelmatig bijgewerkt 
met de teksten die als hulpmiddel 
kunnen dienen voor het gebed.  
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  Tijdens fase 3, worden alle ver-
slagen van de 3e bijeenkomst 
 verzameld. Vervolgens, voorzien we  
een finale Sessie met de « Ambas-
sadeurs » op 23-25 april 2021. De  
« Ambassadeurs » zijn de groeps-
leden die aan het project meege-
werkt hebben en die de nationale 
Groep zullen bijstaan om de con-
clusies van dit project op te maken.

Daarna zal de nationale Groep, op 
basis van de conclusies van de sessie 
te Spa, een actieplan opstellen.

Nu reeds gaat onze dank aan allen 
die ons hierbij willen begeleiden !

rr Brigitte en Michel Simons

(*) Wij zijn er ons van bewust dat de sanitaire 
 situatie het misschien onmogelijk maakt om 
de bijeenkomsten van de OLV Groepen vanaf 
 september fysisch te laten doorgaan. In dit  geval, 
kan de kalender van het project eventueel opge-
schoven worden, zodat de bijeenkomsten in de 
beste condities kunnen plaats vinden.




