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Wat is de zending van Léonie Martin? 
Thérèse van Lisieux is jong overleden, vierentwintig jaar en negen 
maanden is ze geworden. Haar vier zussen zijn ouder geworden. We 
kunnen ons voorstellen, dat veel vereerders van Thérèse graag een 
van de zussen wilden ontmoeten, zolang die nog in leven waren. Drie 
waren te vinden in de Karmel van Lisieux. Eén in de Visitatie van 
Caen. Zelfs deze laatste, Léonie, zuster Francoise-Thérèse, werd 
‘lastiggevallen’ met bezoekers. Ze wist die soms slim te ontkomen, 
zoals ook in dit boekje te lezen is. 

Léonie was het ‘enfant terrible’ van de familie Martin. Niet in 
baldadigheid, maar als zorgenkindje. Veel ziek, koppig en 
onevenwichtig. Drie maal zal ze intreden in een klooster en drie maal 
uittreden, voordat ze een vierde maal definitief intreedt. Zou het nog 
wel wat met haar worden, dachten velen. En ongetwijfeld heeft ze 
zelf ook perioden gekend dat de moed haar in de schoenen zonk. 
Was het hopeloos? Alleen Thérèse bleef erop vertrouwen dat haar 
zus goed terecht zou komen. Ze heeft gelijk gekregen. 

Want Léonie had een goed hart en was bereid haar eigen 
beperkingen te erkennen. Als ze in de autobiografie van haar 
inmiddels overleden zus de ‘kleine weg’ uitgetekend krijgt, herkent ze 
meteen dat dit een weg voor haar is. Van alle zussen van Thérèse is 
het vooral Léonie die heeft laten zien, dat de kleine weg ‘werkt’ en 
dat voor God het woord ‘hopeloos’ niet bestaat. We zouden kunnen 
zeggen: als zo’n tamelijk gecompliceerd iemand als Léonie die weg 
kon gaan, kan iedereen die gaan! Is dit niet te scherp gesteld? Nee, 
Léonie zou de eerste zijn, om dit te bevestigen. 


