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100 en 70 jaar geleden
100 jaar geleden, op 28 februari 1915 werd Karl Leisner geboren in
Rees, Duitsland. Zeven jaar later verhuisde de familie
naar Kleve. Karl bleek een zeer ondernemende en
reislustige jongen te zijn. Een geboren leider voor de
Jugendbewegung. Wel altijd te laat op de vergaderingen. “Leisner is er, we kunnen beginnen.” Als
seminarist woonde hij in Münster. In de prachtige Dom
werd hij tot diaken gewijd door de grote bisschop Von
Galen. Daarna moet hij voor herstel van tuberculose
naar het Zwarte Woud tot de noodlottige dag van dat
ene zinnetje: “Schade, dass er nicht dabei gewesen
ist.” “Jammer, dat hij er niet bij geweest is.” Zijn reactie op het bericht
dat Hitler bij een aanslag niet gedood was. Karl wordt opgepakt en
belandt uiteindelijk in KZ Dachau. Vier jaar lang zal hij daar zijn. Op
17 december 1944 ontvangt hij in het geheim de priesterwijding en
26 december leest hij zijn eerste én enige Mis. Na de oorlog wordt hij
verpleegd in Planneg, ten zuiden van München, waar hij op 12 augustus
1945 overlijdt, 30 jaar jong, 70 jaar geleden.
IKLK Nederland
In Duitsland bestaat sinds 1975 de Internationaler Karl-Leisner-Kreis.
Met de zetel in Kleve, zet de IKLK zich in voor publicaties, exposities en
conferenties rond de zalige Karl Leisner … Zie www.karl-leisner.de
In 1990 werd de Nederlandse tak gevormd, jarenlang enthousiast en
accuraat geleid door Mw. Louise Brugmans uit Nijmegen. Sinds 2011 is
dit overgedragen aan pastoor Jeroen Smith uit Leiden. De Nederlandse
tak zorgt voor Nederlandstalige publicaties en zoekt wegen om het
leven en de zending van Karl Leisner meer bekend te maken.
Actueel
Rond dit jubileumjaar gebeurt er veel. Op de zeer gedetailleerde
publicatie van Karl Leisners dagboeken (5 banden, 4.394 pagina’s!)
komen we later nog terug. Actueel is dat er momenteel tot en met
28 juni een mooie expositie te bezoeken is in Xanten, Duitsland. Deze
stad ligt zo’n 30 minuten rijden ‘achter’ Kevelaer. De Dom is al van ver

te zien. In de indrukwekkende crypte ligt het stoffelijk overschot van de
zalige Karl Leisner begraven. Een zaal van het
Stiftsmuseum naast de Dom is nu helemaal gewijd
aan Karl met een mooi overzicht van zijn leven in
woord en beeld, enkele van zijn dagboeken, het
kazuifel van zijn eerste (en enige) Mis en nog veel
meer. www.stiftsmuseum-xanten.de onder Aktuelles
Digitale Rondzendbrief 2 x per jaar
Dit jubileumjaar was ook de aanleiding om de
digitale rondzendbrief te starten. Het leven en de
zending van Karl Leisner zijn zeer actueel. Een jonge
man die zich inzette voor Christus en Zijn Kerk, die de jongeren wist te
winnen voor het geloof, die gehoor gaf aan zijn roeping tot het
priesterschap, die vijf jaar lang gevangen heeft gezeten en toch zijn
bestemming van het priesterschap bereikte. Voor jong en oud, voor
priesters en gelovigen een voorbeeld en voorspreker. Maar de IKLK
plaatst Karl Leisner ook altijd in het bredere kader van zijn vrienden,
leermeesters, familie en andere slachtoffers van de Nazi’s; van zijn
roepingsweg (en strijd!), het apostolaat onder jongeren, evangelisatie,
overgave aan Gods Wil …
Twee maal per jaar (rond 28 februari en 12 augustus) zal deze
Rondzendbrief daar aandacht aan geven.
Wat kunt u de volgende keer o.a. verwachten?
* Karl Leisner - Die Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik
* Een nieuw beeld op het kerkplein van Kleve
* De zalige Karl Leisner en de Nieuwe Evangelisatie
Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u
dan een mail naar karl.leisner.nl@gmail.com?
U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook zelf doormailen aan anderen.
Doet u dat met een CC aan ons? Dan kunnen we die persoon een
volgende keer de Rondzendbrief direct mailen.
Met het adressenbestand wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.
Hartelijke groet,
Pastoor Smith
Contactpersoon voor Nederland IKLK
Steenschuur 19 – 2311 ES Leiden – 071 5130700
Voor de Nederlandse publicaties
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