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Info Brief 128
◙ ◙ Herdenking Slachtoffers van Santa Lucía Cotzmalguapa in Brussel
Op vrijdag 27 september kwamen we met enkele 'oud-strijders' uit Guatemala samen
in het huis van Scheut (CICM) in Anderlecht. Het verzoek kwam van Jan Vandeveire die
voor enkele weken op verlof is in België. Met een herdenking wilden we ons afstemmen op
het initiatief dat de dag nadien doorging in Santa Lucia Cotzumalguapa onder leiding van
Dora Mirón van de Vereniging voor Herinnering, Waardigheid en Hoop (AMDE). Dora
Mirón is één van de genomineerden van de QuetzalPrijs 2019 van Guatebelga.
Naast Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward Capiau (CICM) herdachten we de
honderden catechisten en basisleiders van de streek die opgepakt en vermoord werden of voor
altijd verdwenen.
Diezelfde avond nog stuurden we onderstaande boodschap (uiteraard in het Spaans)
door met de foto naar Dora. Zo kon zij de tekst van onze betrokkenheid voorlezen aan de
verzamelde Lucianen.

Beste vrienden van
AMDE:
Vandaag kwamen we
samen om Walter en
alle martelaren van
Santa Lucía Cotzumalguapa
te
herdenken.
Daarom voelen we ons
verenigd met jullie die
morgen, 28 september,
eenzelfde
herdenkingsmoment
zullen vieren.
We zijn dankbaar
voor al die personen
die hun bloed en leven gaven voor sociale gerechtigheid in Guatemala en voor de
opbouw van een ander land. We vergeten hen niet. De herinnering motiveert ons om
door te zetten met de strijd waarin zij vielen nog voor zij de bevrijding van onze kwalen
mochten verwelkomen. We moedigen jullie aan om stand te houden bij jullie inzet om

gerechtigheid te bekomen voor de verdwenen personen en voor het welzijn van de
armen van vandaag en van dezen die honger en geweldpleging tegen hun rechten lijden.
Andre Vanderjeugt, Guido De Schrijver, Juan Racquet, Juan Vandeveire, Mario
Coolen, Monique Batavia en Pablo Snoeck (Mexico).
En dezen die niet aanwezig konden zijn, maar vanuit verschillende plekken bij
dit moment van herdenking wensten te zijn: Gabriel De Meulenaere, Lucina De Baere,
Maria Geerts, Rafael Allaert en Sabina Mortier.
Met dank aan het rectoraat van Scheut en Jan Racquet voor de goede ontvangst.

◙ ◙ Herdenking Slachtoffers
van Santa Lucía Cotzmalguapa in situ
De dag nadien werden de martelaren van de stad en het
hele
land
ter
plekke herdacht.
Er
werd
een
eucharistieviering
geconcelebreerd
door
pastoor
Leonel Barahona,
twee
vertegenwoordigers van de
congregatie
CICM, waaronder
Germain Louwagie (foto) en priesters die lid zijn van de Commissie Mensenrechten van
het diocees Escuintla.
Walter en Serge werden
expliciet herdacht (foto)
Vervolgens
werd
het altaar van de martelaren
in kantoor van AMDE
(foto) ingezegend.
De herdenking werd
afgesloten
met
een
samenzijn
onder
de
klanken van de marimba.
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