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‘Eerbiedwaardig’ , een stap op weg naar de zaligverklaring 
 
* Hoe is Marthe ‘eerbiedwaardig’ verklaard? 
Het begin van het proces, vijf jaar na haar dood 
Marthe Robin sterft op 6 februari 1981. Vijf jaar later verzoeken de Foyers de Charité de 
bisschop van Valence, monseigneur Marchand, om een proces te beginnen voor de 
zaligverklaring. De bisschop benoemt père Ravanel, lid van de Foyer de Charité, tot 
postulator van het proces. Zo begint in 1986 het diocesaan onderzoek met het oog op de 
zaligverklaring van de ‘Dienares van God’. 
 
Het diocesaan onderzoek 
Om dit onderzoek te leiden worden er in 1988 twee experts aangewezen (een theoloog en 
een historicus). Het eerste element dat in het onderzoek wordt betrokken is de reputatie van 
heiligheid van Marthe Robin onder het christelijke volk. Tussen 1988 en 1996 worden er 
meer dan 120 getuigen en experts geraadpleegd. De uitkomst van dit onderzoek (kritische 
biografie, getuigenverklaringen, eventuele geschriften en documenten) is vastgelegd in  een 
dossier van 17000 bladzijden dat gedeponeerd wordt bij de Congregatie voor de 
Heiligverklaringen in Rome. In dit stadium wordt Marthe Robin Dienares van God genoemd. 
 
Het onderzoek door de Congregatie in Rome 
Op 24 april 1998 bevestigt een decreet van de Congregatie voor de Heiligverklaringen de 
geldigheid van het diocesaan onderzoek. Deze instantie bereidt alle documenten voor die 
voor onderzoek moeten worden overgedragen aan de historici en de theologen die hier 
kritisch naar moeten kijken, en aan de algemene promotor van het Geloof, - vroeger gaf 
men hem de bijnaam ‘advocaat van de duivel’ - . Het is hun rol om de eventuele argumenten 
aan te dragen die een zalig- of heiligverklaring in de weg zouden kunnen staan. In laatste 
instantie beslissen de kardinalen en bisschoppen. Op 6 
mei 2010 was de Positio klaar, dit is een samenvatting van 
2000 bladzijden van het zaligverklaringsdossier waarin de 
resultaten van dit diocesaan onderzoek zijn gebundeld. 
 
De heldhaftigheid van de deugden 
De vergadering van kardinalen en bisschoppen besluit 
vervolgens of het wenselijk is om het dossier voor te 
leggen aan de paus, met het oog op de verklaring van de 
heldhaftigheid van de deugden, dat wil zeggen, ‘de 
volmaaktheid van de menselijke en christelijke liefde, en 
haar ontplooiing in het gehele leven’. Marthe Robin is 
‘eerbiedwaardig’ verklaard door paus Franciscus op 7 
november 2014.  
 
* Wat zijn de volgende stappen? 
De erkenning van een wonder 
De postulator van het proces van zaligverklaring, père Bernard Peyrous, zal 
binnenkort een dossier neerleggen in Rome m.b.t. een wonder dat door de 
voorspraak van Marthe Robin verkregen is. Dit wonder is eerst onderwerp 
geweest van een diocesaan onderzoek en zal door de Congregatie voor de 
Heiligverklaringen in Rome verder onderzocht worden, dankzij getuigenissen, 
documenten en wetenschappelijke expertise. 
De zaligverklaring 
Als de commissie de geldigheid van dit wonder erkent, kan de paus besluiten om haar ‘zalig’ 
te verklaren op de passende datum. 

Door Marthe Robin ‘eerbiedwaardig’ 
te verklaren, geeft de Kerk de manier 
waarop zij de goddelijke deugden 
(geloof, hoop en liefde ) en de 
kardinale deugden (rechtvaardig-
heid, voorzichtigheid, kracht en 
matigheid) beleefd heeft, als model 
voor de christenen. Zij erkent de 
voorbeeld-waarde van het leven van 
Marthe, die zich helemaal aan God 
en aan de anderen gegeven heeft, 
zonder enig egoïsme, terwijl ze de 
moeilijke situaties van het leven het 
hoofd biedt met een kracht die niet 
zomaar menselijk is. 
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Wie is Marthe Robin? 
 
Marthe Robin (1902-1981) is een van de grote spirituele Franse voorbeelden van de 
twintigste eeuw. Dit boerenmeisje, dat al sinds haar jeugd door ziekte werd getroffen, heeft 
meer dan 100.000 mensen ontvangen aan haar ziekbed. Meer dan vijftig jaar heeft ze 
verlamd gelegen in haar kamertje en toch heeft zij, ook meer dan dertig jaar na haar dood, 
een internationale uitstraling. 
 

* Een boerin in de Drôme 
Marthe Robin, geboren op 13 maart 1902 in Châteauneuf-
de-Galaure, een dorpje in het departement de Drôme, is 
een boerendochter. Zij leeft volgens het ritme van de 
seizoenen en het werk op de velden, dicht bij de natuur en 
de dieren. Ondanks een kwetsbare gezondheid als gevolg 
van tyfus toen ze een jaar oud was, doet ze net als andere 
kinderen van haar leeftijd alles te voet: naar school, naar de 
catechismus, de werkjes voor de boerderij. 
 

* Een vrolijke, eenvoudige en vrome jeugd 
Marthe krijgt een christelijke opvoeding, maar haar familie is niet 
praktiserend. Ze wordt gedoopt op 5 april 1902 en doet haar 
Eerste Communie als ze tien jaar oud is. Zij ontwikkelt een intense 
persoonlijke relatie met God. Ze heeft een goed en helder 
verstand en combineert een diepe spiritualiteit met een 
realiteitszin die ze te danken heeft aan haar leven op het land. Ze 
heeft een speels karakter. 
 
* Sinds haar jeugd door ziekte getroffen  
Als ze jongvolwassen is wordt Marthe getroffen door een 
hersenontsteking. Ze lijdt aan ondraaglijke pijnen, verlammingen en 
flauwtes zonder dat er een duidelijke diagnose gesteld kan worden. 
De ziekte schrijdt voort in etappes, haar toestand verslechtert steeds 
meer. Op haar zeventiende raken haar benen verlamd; op haar 
achtentwintigste veroorzaakt een tweede aanval een totale 
verlamming van de ingewanden; een derde aanval van de ziekte in 
1939 tast de oogzenuwen aan, ze is dan 37 jaar. Ze verdraagt geen 
licht. Ze moet in het halfduister leven. 
 
* Zij wil haar leven zin geven ondanks haar lijden.  

 
Marthe vecht voor haar gezondheid. Zij neemt borduurwerk aan 
om de medicijnen te kunnen betalen. Ze gaat naar thermale 
baden, maar tevergeefs. Nadat ze hoopte op genezing, kent 
Marthe de ontmoediging en de eenzaamheid. De mensen in de 
buurt weten zich geen raad met deze onbekende ziekte. Er komt 
niemand meer op bezoek. 
 
In 1928 echter, midden in haar lijden, is er een innerlijke 
ommekeer. Tijdens het bezoek van twee priesters ervaart zij de 
oneindige liefde van God voor haar. Deze intieme spirituele 
ervaring verandert haar leven diepgaand.  

“Als klein meisje 
heb ik altijd heel 
veel van de goede 
God gehouden”. 

“Twee jaar geleden 
hoopte ik te mogen 
sterven om God te 
zien […] 
Nu weet ik dat ik 
een missie moet 
volbrengen. Ik vecht 
tegen de ziekte”. 

 Ouders van Marthe 
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* Aan anderen gegeven tot aan haar dood 
Tot aan haar dood in 1981 zal Marthe de duisternis 
van haar kamertje op de boerderij van La Plaine nooit 
meer verlaten. Zij ontvangt er steeds meer bezoekers 
die worden aangetrokken door haar luisterend oor, 
haar raadgevingen en haar spirituele uitstraling. 
Marthe beleeft een intens mystiek leven. In haar 
lichaam en haar ziel ervaart zij een steeds grotere 
eenheid met God. Tijdens haar leven ontvangt zij 
meer dan 100.000 bezoekers en haar invloed reikt ver 
over de grenzen van Frankrijk en de katholieke Kerk 
heen. 
 
GETUIGENIS 
 
Louisette: “Ik heb Marthe goed gekend!” 
 
Ik heb Marthe voor het eerst ontmoet toen ik 21 was. 
En ik heb haar heel regelmatig gezien tijdens de 
daaropvolgende tientallen jaren, want ik ben lid 
geworden van de Foyer de Charité in Châteauneuf-de-
Galaure. Wat mij opviel was haar menselijkheid. Zij 
was ieder die haar bezocht heel nabij. In feite deelde 
zij in het lijden van de ander en beantwoordde eraan. 
 
Als ik problemen had legde ik ze aan haar voor en dan 
gaf zij mij antwoord, of ik zag heel duidelijk hoe ik het 
op moest lossen, of ik begreep dat het iets was dat ik 
moest rechtzetten in mijn hart. Op een dag zei ik tegen 
haar: “Marthe, ik weet niet waarom ik zoveel van je 
hou!” Ze antwoordde: “Ik ook lieverd, ik hou veel van 
jou”. Ik zei tegen haar: “Jij houdt van iedereen 
evenveel, net als de Heer!” Maar ze antwoordde: “Ook 
de Heer heeft zijn voorkeuren gehad…”. In feite was ze 
heel bereikbaar. 
 
De vreugde van Marthe heeft me erg geraakt. Ze hield 
van lachen en als ze voelde dat we een beetje 
gespannen waren bij haar dan zei ze: “Ik ga jullie de 
laatste mop vertellen die de leerlingen van St.Bonnet 
(school gesticht door de Foyer de Charité) mij verteld 
hebben”. Ze stelde ons meteen op ons gemak. Als het 
niet goed gaat, dan denk ik aan het lachen, de vreugde 
van Marthe en dat geeft me weer moed. 
 
Het was haar roeping om de Heer alles te geven. Een 
totale zelfgave aan alles en iedereen, in een totale 
overgave aan God. Zij bespeurde de Heer en de 
Maagd Maria in de dagelijkse dingen; voor haar was 
het heel belangrijk om in het moment te leven, hoe dat 
ook was. 
 

“Mijn allerliefste Jezus, maak dat 
alle mensen die naar mij toe komen 
mij weer getroost verlaten wanneer 
zij huilen, dat ze worden opgericht 
als zij terneergeslagen zijn, dat ze 
weer dagen gelukkig mogen zijn  
bij de herinnering aan een woord, 
een blik of een glimlach”. 
 

De belangrijkste data in het leven 
van Marthe 

 
13 maart 1902 
Geboorte in Châteauneuf-de- 
Galaure (Drôme-Frankrijk) 
 
1 december 1912 
Begin van de ziekte 
 
Oktober 1923 
Kuur in Saint-Péray, in de Ardèche 
 
1923-1927 
Voortschrijding van de ziekte 
 
Nacht van 4 december 1928 
Genade van mystieke eenheid 
 
Vanaf 1931 
Marthe Robin beleeft elke week het 
Lijden van Christus 
 
Oktober 1934 
Opening van een kleine 
parochieschool door abbé Faure 
 
10 februari 1936 
Ontmoeting van Marthe Robin met 
abbé Georges Finet 
 
1936 
Stichting van de Foyers de Charité 
 
Vrijdag 6 februari 1981 
Overlijden van Marthe Robin 
 
12 februari  1981 
Begrafenismis (7000 mensen) 
 
10 februari 1986 
Opening van het diocesane 
proces van zaligverklaring 
 



5 
 

MARTHE ROBIN, EEN IMMENSE UITSTRALING 
 
Marthe Robin heeft meer dan 100.000 personen ontvangen en raad gegeven, waaronder 
priesters, bisschoppen, intellectuelen, stichters van gemeenschappen. Zij heeft een 
diepgaande invloed uitgeoefend op de Kerk en de wereld van haar tijd tot nu. 
 
 
 
* Een moderne visie 

In 1932 ontvangt Marthe de innerlijke overtuiging dat zij geroepen is om 
een nieuw werk te scheppen dat beantwoordt aan de behoeften van de 
hedendaagse maatschappij. Nadat zij in 1934 begon met het stichten 
van een school in het dorp van Châteauneuf-de-Galaure, sticht zij de 
eerste ‘Foyer de Charité’ in 1936, met de hulp van vader Georges Finet, 
een priester uit Lyon. 
Deze Foyers de Charité zijn een visionair werk voor die tijd: een plaats 
van gebed en onthaal, geleid door alleenstaanden, echtparen en 
priesters die in gemeenschap leven. Meer dan dertig jaar later zal het 
Tweede Vaticaans Concilie de waardigheid en de verantwoordelijkheid 
van alle gedoopten in de zending van de Kerk, evenals de universele 
oproep tot heiligheid, duidelijk maken. 

 
 
 
 
* Een nieuwe adem voor de Kerk 
Na de Tweede Wereldoorlog borrelt het in de Kerk 
in Frankrijk. Zij probeert zich te voegen in een 
veranderende wereld. Marthe begeleidt deze 
beweging en moedigt die aan door bijvoorbeeld 
père Epagneul te ontvangen (stichter van de 
Frères missionnaires des campagnes), Petite 
Soeur Magdeleine de Jésus (stichteres van de 
Petites Soeurs du Père de Foucauld), of père 
Talvas (stichter van ‘le Nid’ , die prostituees helpt 
om zich te bevrijden uit hun situatie). Marthe heeft 
altijd een luisterend oor en geeft goede raad. 
 
Na het Tweede Vaticaans Concilie ontstaan er 
nieuwe bewegingen en gemeenschappen. Vele 
stichters komen Marthe bezoeken, die met haar 
gebed deze nieuwe lente in de Kerk ondersteunt. 
Zij speelt een belangrijke rol in het ontstaan of de 
ontwikkeling van sommige van deze bewegingen. 
Daarom wordt zij erkend als een belangrijk 
spiritueel voorbeeld van de vernieuwing van de 
Kerk. 
 
 
 
 
 

Enkele  gemeenschappen  die  een 
band hebben met Marthe Robin 

 
 
-Emmanuel 
-De Ark van Jean Vanier 
-Broeders en zusters van Sint Jan 
-Les Fraternités Monastiques de 
Jérusalem 
-De Zaligsprekingen 
-Les Petits Frères de Marie-Mère du 
Rédempteur 
-Les Petites Soeurs de Nazareth 
-Les Missionnaires de Notre-Dame 
-Les foyers ‘Claire Amitié’ 
-La Fraternité Bethléem-Saint-
Benoît 
-La Communauté Nouvelle Alliance 
-L’Eau vive 
-Focolare 
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* Een spiritueel voorbeeld van de twintigste eeuw 
Tijdens haar leven ontvangt Marthe in haar kamertje meer dan 100.000 personen. Actrices 
en eenvoudige mensen, ministers en vrachtwagenchauffeurs, componisten, journalisten en 
boeren uit de streek, veel priesters en bisschoppen…allerlei verschillende bezoekers die 
ontvangen en gehoord worden. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog begint Marthe met raad geven aan verschillende grote 
theologen. De priesters Garrigou-Lagrange, Paul Philippe en André Feuillet bezoeken dit 
boerinnetje dat zelfs haar  middelbare school niet af kon maken vanwege haar 
gezondheidsproblemen. Zij komen er allen overtuigd vandaan, sommigen veranderden of 
verbeterden zelfs hun theologische inzichten.  
Marthe Robin beleefde ook hechte vriendschappen met intellectuelen van die tijd, zoals 
Paul-Louis Couchoud, een arts met een graad in de letterkunde en notoir ongelovige tot aan 
zijn bekering. Of de filosoof Jean Guitton van de Académie Française. 
 
 
 
 
 
 

GETUIGENIS 
 

Jean Vanier, stichter van De Ark 
Gemeenschap voor mensen met een handicap 
 
Als je Marthe ontmoette was het meestal in het donker.  
Vanuit haar kamertje, dat in het halfduister was gehuld,  
klonk een heldere stem, een soort van helderheid.  
Haar stem had de eenvoud van een kind;  
zij liet zich zien als een heel eenvoudig persoon, heel gewoon. Het lukte Marthe om elk 
vooroordeel dat we hebben over een zeer mystiek persoon te laten verdwijnen. Wat zij wilde, 
was de eenvoudige, liefhebbende en levende ontmoeting. 
Marthe was vooral zeer geraakt door De Ark omdat zij zelf leefde met zware handicaps, niet 
op intellectueel niveau, maar lichamelijk. Ik geloof dat zij zich daar erg toe aangetrokken 
voelde. (…) Zij was zeer zeker heel nabij in al dit lijden, in al het lijden van de wereld in haar 
persoon. 
Uiteindelijk was het belangrijkste niet eens wat ze zei… maar wat ze was: een aanwezigheid 
van God, een aanwezigheid van Jezus. 
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MARTHE ROBIN, EEN BIJZONDER LEVEN 
IN EEN GEWONE DAGELIJKSE REALITEIT 

 
Marthe Robin heeft een intens geloof beleefd, en veel mystieke gebeurtenissen zijn haar 
ten deel gevallen waarover zij altijd heel discreet is gebleven, maar die wel hebben 
bijgedragen aan haar uitstraling. 
 
 
* Een intens mystiek leven 

 
In het begin van haar ziekte heeft Marthe een visioen van de Maagd 
Maria die haar steunt en troost. In 1928 is het een verschijning van 
Christus die een ommekeer in haar leven teweeg zal brengen. Zij 
neemt dan het besluit om  
“zich volledig over te geven aan God”, en “haar lijden aan te bieden” 
door zich met Hem te verenigen door liefde en gebed. Haar 
spiritualiteit is steeds meer gericht op het lijden van Christus en de 
eucharistie, in de nabijheid van de Maagd. Zij gaat een ware strijd 
aan met de krachten van het kwaad. 
 

Vanaf 1930 zal Marthe elke vrijdag het Lijden van Christus beleven, eerst spiritueel, daarna 
ook lichamelijk. Zij ontvangt de stigmata, dezelfde wonden als die van Jezus Christus op 
het kruis. 
 
* De eucharistie als enig voedsel 

 
De voortschrijdende verlamming van haar 
ingewanden verhindert Marthe om te eten en te 
drinken. Toch sterft zij niet. Ze kan alleen de 
hostie inslikken die ze elke week krijgt. De 
communie wordt haar enige voedsel. Voor de 
katholieken geeft het ‘Lichaam van Christus’ 
dat tijdens de communie wordt ontvangen 
leven aan de ziel en zelfs aan het lichaam. 
Marthe Robin ervaart de kracht van het 
sacrament van de eucharistie op een heel 
bijzondere manier. 
 

 
* Geïnspireerde woorden 
Uit de vele getuigenissen van gesprekken met Marthe 
blijkt haar unieke gave van raad, haar buitengewone 
geheugen en haar immense compassie. Men vertrouwt 
haar ook veel gebedsintenties toe. De kracht van haar 
voorspraak is duidelijk: zelfs de meest wanhopige 
situaties  
worden rechtgetrokken nadat zij ervoor gebeden heeft. 
 
Haar vele gedachten over de toekomst van de Kerk of Frankrijk zijn soms opgevat als 
profetieën, maar zijzelf verwierp deze term, ten gunste van een veel spirituelere visie op de 
toekomst die altijd in de handen van God blijft. 

“Ik heb zin om degenen die mij 
vragen of ik eet toe te schreeuwen dat 
ik meer eet dan zij, want door de 
eucharistie word ik gevoed met het  
lichaam en bloed van Jezus. Ik heb 
zin om hun te zeggen dat zij zelf de 
effecten van dit voedsel 
tegenhouden, zij blokkeren de 
uitwerking ervan”. 

Wat de toekomst betreft, u 
weet dat men mij veel ideeën 
over de toekomst toekent. Ik 
weet niets, behalve één ding: 
dat Jezus de toekomst is”. 
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INFO: de gestigmatiseerden in de Kerk 
 
 
Marthe Robin is niet de eerste in de katholieke 
Kerk die de stigmata heeft ontvangen. Vóór haar 
hebben enkele grote heiligen dit mysterie van 
vereniging met Christus ervaren. De heilige 
Franciscus van Assisi was de eerste 
gestigmatiseerde, in 1224. 
In de daaropvolgende eeuwen, na de dood van 
Franciscus in 1226, worden vele 
gestigmatiseerden vermeld -bijna altijd vrouwen- 
waarvan Catherina van Siena wel een van de 
meest beroemde voorbeelden is(1347-1380). In 
de twintigste eeuw is pater Pio zonder twijfel de meest opmerkelijke (1887-1968), een 
Italiaanse priester die vijftig jaar lang de wonden van Christus heeft gedragen. Deze 
charismatische heilige is een levend beeld van de gekruisigde Jezus en is heiligverklaard in 
2002. 
 
 
 
 
 
 

Wat is een heilige? 
 
Door hun doop in de Heilige Geest zijn alle christenen geroepen tot heiligheid. Toch 
onderscheidt de katholieke Kerk overleden christenen die de gelovigen worden 
voorgehouden als voorbeeld en als voorsprekers bij God, om hen te steunen in de hoop. 
Door een besluit van de paus worden deze mannen en vrouwen zalig verklaard, en 
eventueel, op een later tijdstip, heilig. 
 
Criteria voor heiligheid: het gaat niet om buitenge wone werken, noch om een grote 
reputatie van goedheid of gedane wonderen, maar om ‘de volmaaktheid van de 
naastenliefde door anderen op te bouwen’, de volmaa ktheid van de liefde over een 
bepaalde tijdsduur, gelijkvormig aan de wil van God  in alle roepingen van een leven. 
 
Zaligverklaring en heiligverklaring zijn twee etappes van een zelfde weg, maar ze worden 
apart behandeld. Met andere woorden, sommige gelovigen worden zalig verklaard, maar 
zullen nooit heilig verklaard worden. De zaligen zijn onderwerp van een publieke verering 
die beperkt is tot bepaalde bisdommen of religieuze gemeenschappen. De heiligen kunnen 
in de universele Kerk gevierd worden. Ze maken deel uit van de liturgische kalender van de 
Kerk, om gevierd te worden op een vastgestelde dag.  
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WAT IS DE BOODSCHAP VAN MARTHE? 
 

 
* Getuige van hoop 
Het leven van Marthe is een loflied op de vreugde, hoewel haar 
bestaan doortrokken was van beproevingen en lijden. De 
mensen die bij haar op bezoek kwamen waren vaak geraakt 
door de vreugde en de sereniteit die zij uitstraalde. In haar 
kamertje kon je soms haar klaterende heldere lach horen 
klinken. Het lijden, dat beleefd wordt in God en aangeboden 
wordt in liefde, hoeft niet persé een doodlopende weg te zijn. 
Marthe leeft van de vereniging met het kruis en de vreugde. 
Door haar lijden aan Christus te geven heeft ze haar lijden 
zingegeven, zij heeft het getransfigureerd. 
 

 
* Getuige van geloof 

 

Voor Marthe is het doopsel in het leven van 
elke christen het begin van wat zij noemt ‘het 
innige leven met God’. Dit sacrament bevat 
alles in zich wat noodzakelijk is voor een rijk en 
intens christelijk leven, met kennis van het 
geloof en het gebed. Dit leven is niet slechts 
voorbehouden aan een bepaalde categorie 
christenen; het is voor iedereen. Het doopsel 
is een springplank naar de heiligheid en de 
vertrouwdheid met God! 

 
Marthe heeft een zeer persoonlijke, concrete en liefdevolle relatie met de Maagd Maria die 
zich vaak aan haar openbaart. Het moederschap van de Maagd ten aanzien van ieder van 
ons is inderdaad een weerspiegeling van de liefde van God de Vader.  
 
 
* Getuige van liefde 
In de kern van het leven van Marthe is er deze passie voor de Liefde van God, die ijver om 
Hem te doen kennen zoals Hij waarlijk is. Marthe weet zich diep bemind door God. Ondanks 
haar voortschrijdende ziekte gelooft zij tegen beter weten in: Hij zal haar nooit verlaten. Dat 
is het fundament van haar vreugde. 
 
Marthe heeft een uiterst positieve kijk op de mens. Zij weet 
hoe kostbaar hij is in de ogen van God: elke mens is een 
kind van God, en Jezus heeft zijn bloed vergoten voor ieder 
mens. Haar eigen ervaring en het ontvangen van mensen 
die haar kwamen opzoeken getuigen van de grootheid en 
de waardigheid van elke Mens, hoe zijn bestaan er ook 
uitziet, met zijn kwetsbaarheid, zijn beperkingen. Deze 
liefde en dit respect voor ieder mens, die zij bemind weet 
door God, worden zichtbaar in de wijze waarop zij de 
mensen die haar bezoeken ontvangt. 
 
 

Ons geloof moet eenvoudig en helder 
zijn, vroom en intelligent. Je moet 
studeren, nadenken om tot 
overtuigingen en ideeën te komen. Je 
moet de moeite nemen om door te 
dringen tot in het diepst van jezelf, 
van je geloof.  

Ik zou overal tegelijkertijd 
willen zijn om de wereld 
steeds weer te zeggen hoe 
goed God is, hoeveel Hij 
houdt van de mensen en 
zich voor ieder van ons 
teder en meelevend toont. 
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BRONNEN EN LITERATUUR 
 
* Officiële website van Marthe Robin     www.martherobin.com 
 
* Website van de Foyers de Charité   www.foyer-de-charite.com 
 
 
 
* Film over Marthe Robin 
À la rencontre de Marthe Robin (DVD) 
Marthe Robin, een van de grootste spirituele voorbeelden van de twintigste eeuw, is een 
hedendaagse getuige van het Leven! Ontdek haar spirituele en menselijke weg dankzij de 
verhelderende uitleg van de postulator van het proces van zaligverklaring en van de 
specialisten van haar geschriften. Laat u aanraken door de levende getuigenissen van 
mannen en vrouwen voor wie Marthe een vriendin is geworden, een zus, een voorspreekster 
in de hemel. Op weg gaan naar de ontmoeting met Marthe betekent dat we haar ontvangen, 
want ook vandaag nog is zij aanwezig en bezig met ons… “Ik heb slechts één verlangen, 
groot en immens…ik wil de goede God beminnen en zorgen dat Hij bemind wordt!” Als 
missionaris van de Liefde opent Marthe voor ieder van ons een weg van Hoop. 
 
 
* Boeken over Marthe Robin 
 
Vie de Marthe Robin, van Bernard Peyrous  
(Nederlandse vertaling: Leven van Marthe Robin) 
Éditions de l’Emmanuel-Éditions Foyer de Charité, 2006 
Éditions POCKET, 2010 
Met medewerking van Marie-Thérèse Gille. 
 
De verschijning van het boek ‘Vie de Marthe Robin’ in mei 2006, door père Bernard Peyrous, 
is weer een nieuwe stap in de kennis van een van de fascinerendste spirituele Franse 
voorbeelden van de twintigste eeuw. Deze complete biografie is het resultaat van meerdere 
jaren werk en nauwkeurig onderzoek door de auteur, priester en postulator van het proces 
van zaligverklaring. Hij is hierbij geholpen door Marie-Thérèse Gille, lid van de Foyers de 
Charité. Hij heeft zich hierbij gebaseerd op de honderden getuigenissen die hij verzameld 
heeft en op de integrale correspondentie en geschriften van Marthe Robin zelf. 
 
* Merci Marthe! 
Éditions Foyer de Charité, 2011 
 
Deze hartenkreet komt voort uit de ontelbare getuigenissen die sinds 6 februari 1981 
Châteuneuf hebben bereikt. Reeds op aarde was zij een vriendin van de mensen, maar nu 
is zij het op nog voortreffelijker wijze in de Hemel. Ter gelegenheid van haar dertigjarige 
sterfdag is er een selectie gemaakt van enkele van de genaden en gunsten die haar worden 
toegekend. Uit deze selectie blijkt de genegenheid van hen die haar handelen in hun leven 
hebben erkend. (enkel verkrijgbaar in het Frans) 
 
 
CONTACT     
contact-media@martherobin.com   
http://www.martherobin.com/site/mentions/presse.htm  


