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Colofon

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
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E secretariaat@missiethuisfront.org, I www.missiethuisfront.org
Postbank 10.52.247, Rabobank 15.69.78.601

Veel mensen dragen Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront een 
warm hart toe. Instellingen, ondernemingen, maar ook veel  

particulieren. Ieder helpt op z’n eigen manier. 
Al diegenen die het Missie Thuisfront op hun manier ondersteunen, 

past ook op deze plaats - mede namens de missionarissen uit het  
Weerterland en al die mensen die steun zo hard nodig hebben ...  

een hartelijk dank u wel!

Het jaarboek 2009 laat zoals ieder jaar zien dat onze missionarissen in het Zuiden volop ac-
tief zijn. De reisverslagen, uit het hart opgetekend, getuigen ervan dat ook particulieren initi-
atieven nemen om ontwikkelingslanden te bezoeken en daar met eigen ogen  de noden van 
de bevolking te zien. Dit particuliere initiatief toont daadwerkelijke betrokkenheid, die bij 
thuiskomst in daden wordt omgezet. Het missiethuisfront blijft daarbij enthousiast werken 
aan het bijeenbrengen van geld om de projecten die de missionarissen voorstellen te kun-
nen realiseren. Door het jaarboek hopen wij in onze directe omgeving naar buiten toe te la-
ten zien dat financiële steun onontbeerlijk is. Daarom is het verheugend dat juist het Weerter 
bedrijfsleven het ons mogelijk maakt jaar in jaar uit propaganda te maken voor het missie-
werk  door middel van het jaarboek dat alleen kan blijven verschijnen door de vele adver-
tenties. Hartelijk Dank.
Dagelijks zijn velen van u op het wereldwijde web op zoek naar informatie. Kijk ook eens 
naar www.missiethuisfront.org Sinds 2007 hebben wij een bescheiden plaatsje op het web 
en proberen wij langs deze weg ook naamsbekendheid te krijgen en te behouden als Deke-
naal Weerter Missiethuisfront en daar onze doelen naar buiten toe gestalte te geven.
In 2006 vierden wij het 50-jarig jubileum van het missiethuisfront en constateerden toen dat 
onze groep van missionarissen door de vergrijzing snel zou afnemen en dat het nodig was 
naar nieuwe of andere wegen te zoeken of tot ontwikkeling te brengen om datgene wat onze 
missionarissen hebben bereikt in stand te houden en verder uit te bouwen. Ieder van ons kan 
hierbij zijn missie hebben en kan vol enthousiasme meewerken aan een betere wereld. Bin-
nen het DWMT heeft een enthousiaste werkgroep een plan bedacht om op pad te gaan naar 
“later” samen met het onderwijs als basis voor een betere toekomst en een beter leven in 
de derdewereldlanden.
U zult ongetwijfeld op de hoogte worden gesteld van de voortgang van dit project in de ko-
mende jaarboeken. Dus blijf ons steunen. 

Namens het bestuur en de redactie wens ik u veel leesplezier.   
Pierre Kuppens, voorzitter DWMT.

Beste mensen,
beste Missievrienden,
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Deken Franken

Is dat ook geen missie!?... Met je eigen mensen in Gods Naam op weg 
gaan? Ieder gelovig mens bewandelt paden, die hem of haar steeds dich-
ter bij zijn Schepper en Heer kan brengen. Dat is toch wat de missionaris 
van oudsher doet! Op pad gaan, dicht bij mensen staan, hen helpen waar 
nodig, hen uitzicht geven in het leven, hen toekomst bieden in gelovig per-
spectief. De missionaris, hij voelt zich gedragen door het thuisfront, sterker 
nog, hij voelt zich gedragen door God, geroepen als hij is door de Allerhoog-
ste. En samen met de mensen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, bewan-
delt hij Gods wegen. Zulk een leven geeft bijzonder boeiende verhalen. Ver-
halen van mensen boeien altijd. Verhalen van missionarissen, van mensen 
die in een ander land, in een andere cultuur, in een ander land en leven te-
recht komen, geven een perspectief, dat je vanuit de stoel in ons Nederland 
nooit zou kunnen vermoeden. 
Wanneer ik in vergadering zit met het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront, 
dan treft mij altijd weer, hoe mensen met weinig middelen, soms met onze 
materiële steun, het voor elkaar krijgen om een gemeenschap te vormen. 
Om bijvoorbeeld jonge mensen toekomst te geven door hen systematisch 
een vak te laten leren. Door een huis te bouwen voor jonge meisjes die het 
om wat voor reden ook maar moeilijk verder kunnen in het leven, en die 
daardoor weer vertrouwen krijgen in de mensheid. Gelukkig zijn er nog 

steeds mensen te vinden die in Gods Naam naast andere mensen gaan 
staan, hen helpen en bemoedigen. 
Met Pinksteren vieren wij het feest van de nederdaling van de heilige Geest 
over de apostelen. Het moment dat de leerlingen voelden, dat ze een op-
dracht, een missie hebben. Namelijk om te getuigen van het leven, het lij-
den, de kruisdood en de verrijzenis van Jezus. Hij leeft!!! En zij lieten het 
niet bij mooie woorden. Jezus zelf gaf kracht aan hun woorden door de 
wondere tekenen van genezingen die hen vergezelden, zo lezen we in de 
bijbel. Meer dan eens heb ik gemerkt, dat wanneer je je met je vragen en 
zorgen in gebed begeeft, dat je er dan ‘verlicht’ uit komt. ‘Verlicht’ wil dan 
zoveel zeggen als: Je kunt je probleem een plaats geven, je kunt je zorg om-
zetten in zorgen voor de betreffende persoon of groep.
Met Pinksteren voelden de apostelen zich als ‘verlicht’. Zij bleven niet meer 
bij de pakken neerzitten, maar trokken er vol goede moed, geïnspireerd, vol 
van Gods Geest, op uit. Niet dat alles van af toen van een leien dakje ging, 
nee, zeker niet, maar zij voelden zich gedragen door de Allerhoogste, door 
elkaar. De mensen met een missie voelen zich gedragen door de Allerhoog-
ste, door elkaar. Mogen ook wij ons in onze opdracht het christelijk leven 
meer en meer gestalte te geven in ons leven, en ons gedragen voelen door 
de Allerhoogste en door elkaar.

Missie:

Missie, op pad gaan, in Jezus’ Naam, houdt nooit op actueel te zijn. Vandaag (20 mei) is de Broederschap van 
de Miraculeuse Onse Lieve Vrouw tot Weert op pad geweest, op bedevaart, op missie. We zijn met de bus, al 
biddende, naar Sittard gereden. Daar bekeken we de prachtige middeleeuwse St.Petruskerk, we vierden iets 
verderop in het hart van de Mariamaand de pelgrimsmis ter ere van het heilig Hart van Jezus in de Basiliek 
van Onze Lieve Vrouw van het heilig Hart. Daarna zijn we naar Zuster Maria-Teresa van de H.Jozef geweest, 
de stichteres van de Karmelietessen op de Kollenberg, die op 13 mei 2006 in Roermond zalig is verklaard. Na 
een warme lunch trokken de pelgrims naar de heilige Pater Karel Houben in Munstergeleen, waar de dag werd 
besloten met een kort lof, waarbij de eigen intenties van mensen heel duidelijk aan bod kwamen. 

Je gedragen voelen door
de Allerhoogste en door elkaar!
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Na een kop koffie en enkele algemeenheden uit-
gewisseld te hebben, kunnen we het gesprek rich-
ten op de actuele situatie in China en zijn func-
tioneren daar. Het is of hij geleidelijk ontdooit; 
alsof hij eerst bang was essentialia van zijn werk 
en ambt te verraden. Zijn handicap is dat hij te-
veel rekening houdt met ons, de anderen, alsof 
ons verhaal even belangrijk en interessant is als 
dat van hem. Dat kan over het algemeen waar 
zijn, in dit specifieke geval zijn we gedrieën afge-
reisd om zijn bijzondere verhaal te horen. En zijn 
verhaal is inderdaad bijzonder. Het is het verhaal 
van een mens en een land.

Jonge Jaren en opleiding
Jac Kuepers werd 7 januari 1937 geboren op 
Budschop. Hij heeft er op onopvallende wijze zijn 
jeugd doorgebracht en in Weert het gymnasium 
doorlopen. Aansluitend schreef hij zich voor na-
tuurkunde in aan de universiteit van Utrecht en 
ontdekte hij daar in 1956 dat hij priester wilde 
worden. Niet gewoon priester maar missionaris! 
Dit omdat de katholieke kerk in die tijd nog een 
concreet ideaal had. De katholieke kerk was een 
gemeenschap met enthousiasme en elan. Talloze 
jongeren voelden zich geroepen door de idealen 
van deze Kerk: een betere wereld voor iedereen 
en een wereld in dienstbaarheid voor God. Hij 

ging naar Rolduc om er twee jaar filosofie te stu-
deren. Daar oriënteerde hij zich in de wereld van 
het missioneren. Daar kwam hij in contact met de 
Missionarissen van het Goddelijk Woord, in 1875 
gesticht in Steyl door de Duitse priester Arnold 
Janssen. Paus Johannes Paulus II heeft deze Ar-
nold Janssen in 2003 heilig verklaard. De congre-

gatie waartoe Jac Kuepers behoort, wordt door-
gaans S.V.D. genoemd, dat is de verkorting van de 
Latijnse naam Societas Verbi Divini, die betekent: 
de Gemeenschap van het Goddelijke Woord. Jac 
volgde het noviciaat van de S.V.D. in Kalmhout 
bij Antwerpen en studeerde daarna theologie in 
Teteringen bij Breda. Na zijn priesterwijding in 
1963 werd hij benoemd tot missieprocurator, zo-
dat hij in Nederland moest blijven. Omdat enke-
le ervaren missionarissen terugkeerden en zijn 
werk over konden nemen, kon Jac Missiologie in 
Nijmegen gaan studeren. In 1967 studeerde hij 
af. Hij ging naar Taiwan om missionaire ervaring 
op te doen en materiaal te verzamelen voor een 
proefschrift. In 1974 is hij gepromoveerd op een 
proefschrift over de missie van de S.V.D. tussen 
1880 en 1900 in China. Dit gegeven is belangrijk, 
omdat het zijn verblijf in China legitimeert. 

Taiwan
Taiwan is een eiland ten zuidoosten van China, 
het is iets kleiner dan Nederland en telt momen-
teel 23 miljoen inwoners, daarmee is het dichter 
bevolkt dan Nederland. In het Westen werd het 
tot de jaren vijftig Formosa genoemd. Toen Chi-
na zich transformeerde tot de communistische 
Volksrepubliek China, riep Taiwan zich uit tot 
de formele voortzetter van de Republiek China. 
Daarmee scheidde het zich af van het vasteland. 
Door China wordt het nog steeds niet als zelf-
standig land erkend. Ondertussen is er vooruit-
gang in de contacten tussen de beide landen. In 

Is een missionaris ergens thuis?
Of hoe een bescheiden wetenschapper een baan heeft maar geen woonplaats.
Een verhaal over Pater Jac Kuepers
(door Jos van de Wouw)

Het is eigenaardig. Jac Kuepers is een man in wie je gemakkelijk kunt 
vergissen. Hij lijkt gesloten, onbenaderbaar. Anders dan de meeste 
missionarissen. Als je hem wilt bereiken, heeft hij een adres in Taiwan. 
Je weet dat hij daar niet woont. Waar hij verblijft, heeft hij geen adres. 
Als wonen zoiets betekent als ‘gehuisvest zijn’, woont hij dus nergens. 
Geregeld verblijft hij in Peking. In een flat. Een soort klooster maar dan 
gevestigd in een flat. Er wonen geen Chinezen, want buitenlanders en 
Chinezen mogen niet samenwonen. Daarom heeft de congregatie van 
Jac Kuepers twee huizen in Peking: een voor buitenlanders, een voor 
Chinezen. Als hij in Nederweert verblijft, eens in de drie jaar, woont hij 
bij zijn zus op Budschop. Daar heeft hij ons ontvangen, medio september 
2008. Bij binnenkomst weet je, dat hij niet de eigenaar van het huis is. 
Je bent dus eigenlijk niet bij hem te gast. En toch is hij de gastheer. Deze 
vervreemdende situatie zorgt er aanvankelijk voor dat je hem afstandelijk 
en in zichzelf gekeerd vindt. 
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1967 kwam Jac Kuepers voor het eerst in Taiwan, 
ter oriëntatie op het missiegebeuren. Na het af-
sluiten van zijn studies in 1974 kon hij voorgoed 
terugkeren in Taiwan. Daar is hij inmiddels ruim 
35 jaar werkzaam. Aanvankelijk in een parochie 
in de hoofdstad Taipei en spoedig verbonden aan 
de katholieke Fu Jen universiteit om les te geven 
in missiologie en levensfilosofie; en later gaf hij 
cursussen bijbel als literatuur voor studenten En-
gels. Omdat de ontwikkelingen in Taiwan min of 
meer met die in Nederland te vergelijken zijn, was 
het missiewerk niet charitatief gericht en even-
min bedoeld als ontwikkelingsactiviteit, zoals in 
de meeste missiegebieden, die zich immers voor-
namelijk in de zogenaamde Derdewereldlanden 
bevinden. Zijn missiewerk bestaat in Taiwan uit 
schoolapostolaat en het propageren van christe-
lijke levenswaarden, waarvoor in Nederland aan-
merkelijk minder belangstelling is dan voor het 
‘traditionele’ missiewerk. Vooral door dit verschil 
in praktijk en verwachtingspatroon is er in het 
verleden weinig contact geweest tussen Jac Kue-
pers enerzijds en het Dekenaal Weerter Missiet-
huisfront met zijn achterban anderzijds. 

China
Het was in 2002 dat Jac Kuepers voor het eerst 
in China kwam; hij verbleef er toen twee jaar en 
was daar om onderzoek te doen naar de geschie-
denis van de Katholieke Universiteit die van 1925 
tot 1950 in Peking gevestigd was. Dat was te-
vens een motief om daar enkele jaren te verblij-
ven. De resultaten waren vooral bedoeld als in-
formatie voor de Chinese studenten in Taipei, dat 
de hoofdstad van Taiwan is. ‘Als missionaris mag 
ik niet in China zijn, wel als wetenschapper. Zus-
ters mogen er kloosterling zijn, maar mannen 
mogen alleen maar wereldheer zijn.Officieel mag 
ik ook geen priesterambt uitoefenen. Omdat ik 
in Nijmegen Missiologie heb gestudeerd, ben ik 
via officiële kanalen als wetenschapper te werk 
gesteld. Met een groep Sinologen doe ik mee 
met uitwisseling en onderzoek hoe die Sinologie 
zich vroeger in China manifesteerde en zich ont-
wikkeld heeft.’ Iedere keer als hij in China komt, 
moet hij zich vlak buiten Peking melden op de 
plaats, waar hij gewerkt heeft, en moet hij zich 
er opnieuw inschrijven. Hij krijgt telkens een vi-
sum voor twee jaar. Zolang je maar niet te opval-
lend gedraagt, vragen de autoriteiten je niets. Je 
bent vrij in je godsdienstuitoefening. Maar alles 
wordt gecontroleerd. Bijvoorbeeld bij de aanstel-
ling van een nieuwe bisschop, stellen priesters en 
nonnen samen kandidaten voor. Zijn dat er twee, 
dan kiest de Chinese overheid de voor haar meest 
geschikte kandidaat. Als Rome het met de be-
treffende kandidaat eens is, functioneert het sys-
teem goed. Anders niet. Die aldus gekozen bis-
schoppen zijn het eens met de regering. In 2008 
hebben wij hier in Nederland in de kranten kun-
nen lezen, dat de Chinese overheid tegen de wil 
van het Vaticaan in enkele bisschoppen benoemd 
had. Daar zijn uitgebreide discussies wederzijds 

op gevolgd. Je mag als buitenlander niets orga-
niseren. Eigenlijk moet je alles aanvragen. Bij-
voorbeeld het opdragen van de Mis. Dan staan 
ze het niet toe. Ze zeggen hier, vraag maar niets, 
dan ben je zelf verantwoordelijk. Wat niet weet, 
dat niet deert. Als je de verantwoordelijkheid na-
melijk bij de plaatselijke ambtenaren legt, door 
die bij je plannen te betrekken, worden die zeer 
streng, omdat er altijd de kans bestaat dat er iets 
misgaat; daarvan krijgen zij dan de schuld. En die 
kans willen ze bij voorbaat uitbannen. 

De één-kind-politiek
In 1982 is de een-kind-poltiek als vast systeem 
opgekomen. In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw waren er al regels voor geboortebeperking. 
Er is een verschil tussen wet en toepassing. Op 
de regel dat er per gezin maar één kind wordt 
toegelaten, zijn enkele uitzonderingen. Maar in 
talloze dorpen zijn de ambtenaren zeer hard-
vochtig. Ze zijn niet tolerant, omdat ze verant-
woordelijk zijn. Bij een zwangere vrouw die al 
een kind heeft, wordt die meteen naar de kli-
niek gestuurd voor een abortus. Behalve in volle-
dig katholieke dorpen. Dan is men bang voor een 
opstand. En dan krijgt die ambtenaar de schuld. 
Voor een opstand is men bang. Het strenge één-
kind-beleid geldt voor de Han-Chinezen, die 93 
% van de bevolking uitmaken, en niet voor de et-

nische minderheden. Op sommige delen van het 
platteland mag men een tweede kind krijgen, als 
het eerste kind een meisje is. De status van vrou-
wen is op het platteland laag. De regeling begint 
nu zijn gevolgen te tonen. Er zijn meer dan 1000 
kindertehuizen, waar gehandicapte of te vonde-
ling gelegde meisjes vertoeven. Men schat dat 
er ongeveer een miljoen kinderen op deze wij-
ze ontheemd zijn. Veel plattelanders trekken naar 
de steden. Zij wonen daar in de fabrieken waar 
ze werken, in een soort slaapzalen, zonder hui-
selijkheid en comfort. Veelal hebben ze hun fa-
milie en gezin in de dorpen achtergelaten. Eens 
in het jaar keren ze dan voor een maand naar 
hun dorp, familie en gezin terug. De meeste jon-
gens blijven niet op het platteland hangen om 
daar het boerenwerk te doen maar verkassen al-
dus naar de randen van de steden, soms duizen-
den kilometers van hun geboortegrond. Dit is na-
tuurlijk niet bevorderlijk voor het gezinsleven, de 
sociale samenhang in een dorp en ook iets voor 
het geloof. 

Religie en sociale structuur
Tijdens de oorlog van de Chinezen tegen hun be-
zetters, de Japanners, hadden de rivalen Mao Ze-
dong (Mao Tse-Toeng zoals wij hier zeiden) en 
Tsjang Kai Tsjek een verbond met elkaar geslo-
ten om gezamenlijk de vijand te weerstaan. Na 
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de nederlaag van de Japanners in 1945 laaiden 
de tegenstellingen tussen de beide rivalen weer 
op. Tsjang Kai Tsjek vluchtte zelfs naar het Chine-
se eiland Taiwan en vestigde er de Republiek Chi-
na, terwijl Mao het vasteland omturnde tot de 
Communistische Volksrepubliek. 

In het Mao-tijdperk werden alle traditionele fees-
ten afgeschaft, waren religieuze symbolen verbo-
den en werden graven weggevaagd. Mensen wil-
len echter iets hebben dat te maken heeft met 
later, met geboorte en dood, met feesten vie-
ren en uiting geven aan droefheid. Kortom, men-
sen verlangen terug naar een leven en een sys-
teem dat meer doet dan alleen zorgen voor de 
economie, zoals het communisme dat decennia-
lang heeft gedaan. Om aan deze behoefte tege-
moet te komen heeft het land recent weer drie 
traditionele feesten ingevoerd: het midherfst-
feest. Het midlente-feest en het midzomer-feest, 
steeds als de maan op zijn volst is. Er lopen nu bij 
begrafenissen weer stoeten met Boeddhisten en 
Tao´sten. Ook Confucius mag weer.’ Dat komt ook 
omdat ze alle religieuze uitingen verbannen had-
den, waardoor er niets meer over was dan leegte 
en economie. Die economie loopt dan ook als een 
trein. Vooruitgang en welvaart zijn vooral in de 

grote steden gigantisch gegroeid. De gemiddel-
de leeftijd is toegenomen van ongeveer 35 jaar 
naar ruim 70 jaar. Tijdens de Olympische Spelen 
van 2008 hebben we via de televisie kunnen zien 
hoe groot de welvaart van de steden in China is. 
En China heeft meer dan honderd miljoenenste-
den. Op het platteland echter, is de ontwikkeling 
ver achter gebleven. Wat de hedendaagse reli-
gie betreft. In 1949 waren er bijvoorbeeld 5 mil-
joen katholieken in China. Een halve eeuw werd 
het katholicisme onderdrukt. Tegenwoordig zijn 
er weer overal katholieke activiteiten. Vier jaar 
geleden was er in Peking, waar Jac Kuepers ver-
toeft, na de Mis nog niets te doen. Nu zijn er na 
de H. Mis allerlei activiteiten, variërend van sport 
en spel tot samen eten en verzorging. Aan sociale 
ontwikkelingen wordt in China niets gedaan. So-
ciale zorg is afwezig. Vooral voor weeskinderen is 
er niets. De regering doet daar niets voor. De lei-
ders houden de politiek zelf in handen; de eco-
nomie daarentegen laten ze vrij. Buiten de com-
munistische partij zijn er in het hele land geen 
verenigingen of politieke groeperingen. Daar-
door is de sociale cohesie zeer broos. Die laten ze 
aan het eigen initiatief over. Zo zorgt een Duitse 
broeder voor wezen en hebben veel zusters een 
wezengroep van vooral gehandicapte kinderen. 

Alleen de economie wordt enorm gestimuleerd. 
Nu beseft men dat daaraan gewerkt moet wor-
den. ‘Er is wel godsdienst- maar geen gewetens-
vrijheid.’ Een priester vindt men gevaarlijk want 
die kan 1000 mensen bij elkaar brengen. Chine-
se ambtenaren zien alles als politiek, ook de reli-
gie. ‘Je mag de Mis lezen en preken. Ze bemoeien 
zich niet met de inhoud, alleen met de organi-
satie en de uitvoering. Je moet alles zo zeggen, 
dat je bereikt wat je wilt. Je moet zo praten dat 
de betreffende ambtenaar zich veilig voelt. Amb-
tenaren zijn een soort inspecteurs. Voor religie, 
voor een hotel, voor fabrieken. Voor alles dus. Je 
krijgt niets gedaan, als je geen goede betrekkin-
gen onderhoudt met die ambtenaren. Eerst een 
maaltijd aanbieden, met geschenken. En dan kun 
je zaken doen. 

Veranderingen
In China zijn momenteel twee grote revoluties of 
ontwikkelingen aan de gang: de verstedelijking 
en de individualisering.

Verstedelijking: Jonge mensen trekken massaal 
van dorpen naar steden om er te leren en later 
om er te werken. Dat zijn er ongeveer 300 mil-
joen. Onvoorstelbare aantallen dus. Alleen man-
nen, want ze mogen hun familie niet meenemen. 
De samenhang van de dorpen is in de stad weg. 
Ze slapen in slaapzalen bij de fabrieken. Eén keer 
in het jaar gaan ze voor een maand naar huis. Ze 
moeten nu geld hebben om te overleven. Vroeger 
in het dorp hadden ze geen geld nodig. Alles wat 
ze nodig hadden, verbouwden ze zelf. Ambtena-
ren op het platteland hebben alle macht in han-
den. Ze hebben bijna alle grond in eigendom: ko-
pen die goedkoop van de boeren en verkopen die 
dan duur aan firma’s. Onder Mao waren er goe-
de medische voorzieningen. Die hebben ze laten 
verslonzen. En daarom is de medische zorg onbe-
taalbaar. Vroeger was alles gratis. Nu moet ieder-
een alles betalen. Ook komen levens- en ziekte-
verzekeringen op. Dat is echter een recent en nog 
niet een algemeen verschijnsel.

Individualisering: Vroeger was iedereen gelijk: 
men ging naar de kerk, droeg dezelfde kleding, 
at hetzelfde. Alles is nu een individuele keuze. We 
kunnen ons de foto’s nog herinneren uit de tijd 
van Mao’s rode boekje, waarop honderden men-
sen te zien waren in identieke plunje. De indivi-
dualisering van het Westen heeft ook hier toe-
geslagen. Men onderscheidt zich in kleding, in 
vervoermiddel, in houding, in vrienden met aan-
zien, in bijna westerse gewoonten. Maar het is 
een machtig en indrukwekkend land, China. En 
ik ben er graag!

Dit artikel is onder andere gebaseerd op enkele gesprek-

ken die ik in de zomer van 2008 met Pater Jac Kuepers 

heb mogen voeren. De diverse aanhalingstekens ver-

raden dat het om een uitspraak van Pater Jac Kuepers 

gaat.



8www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 9

ijzerwaren-vakhandel

gruythuysen bv
BEEKSTRAAT 70  6001 GJ WEERT
Tel: 0495 - 532519, Fax: 0495 - 538345 Ingang Bassin.P

ijzerhandel

IJZERWAREN-VAKHANDEL
GEREEDSCHAPPEN HANG EN SLUITWERK
BOUW EN VEILIGHEIDSBESLAG / SKG   KEURMERK
ERKEND P.K.V.W. BEDRIJF INCL. MONTAGE
TUINARTIKELEN - FLESSENGAS - GASAPPARATUUR

Twan en Mia Minten
Kruisstraat 53

6034 RJ Nederweert Eind
Telefoon 0495 - 631296

Brugstraat 21
6031 EE  Nederweert

Telefoon: 0495-631237

www.pleunismode.nl

Mode voor de
moderne vrouw

Verwarming, koeling, luchtbehandeling, M&R-techniek,
licht- en kracht, zwakstroom, beveiliging, data/telecom,
service en onderhoud.

Jarenlang vanuit Weert, nu vanuit Geleen. Andere locatie,
maar met dezelfde mensen en met dezelfde service.

Mauritspark 1a tel. 046 - 420 9 480
6163 HM  Geleen fax 046 - 420 9 499
 web www.homij.nl



9www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 9

Ik keerde graag naar Nederland terug om daar te 
werken in de Kerk van het tweede Vaticaans Con-
cilie. In de brief las ik: twee studenten in Neder-
land hebben het verlangen uitgedrukt naar Brazi-
lië te gaan. De provinciaal zou graag hebben dat 
jij met hen mee ging. Maar als je het er niet mee 
eens bent, laat het dan horen. Dan zal ik het wel 
ongedaan maken. Inderdaad: naar Brazilië gaan 
behoorde niet tot mijn plannen. Ik had er nooit 
een ogenblik aan gedacht. Twee klasgenoten van 
me waren Brazilianen, maar nooit had ik speciale 
belangstelling getoond voor dat land. Het was 
een grote verrassing, iets dat me overviel. In een 

eerste ogenblik wilde ik nee zeggen. Maar het 
was Missiezondag. Ik dacht: het is een appel van 
God. Daar moet ik aan beantwoorden. En ik 
schreef onmiddellijk: Wees gerust, ik ga naar Bra-
zilië. En 27 februari, tegen middernacht, vertrok ik 
van het koude Nederland naar het warme Brazi-
lië, van de vrieskou van Amsterdam naar een tem-
peratuur van 40 graden in Rio de Janeiro. Mijn le-
ven was voortaan Brazilië en de Kerk van Brazilië. 
Ik was voortaan missionaris in Brazilië. En wel 
voor de rest van mijn leven. Ik had gekozen voor 
de missie waartoe God me riep. Brazilië werd 
mijn tweede vaderland, het land waarin ik me 

thuis voelde. De Kerk van Brazilië was de Kerk die 
heel mijn belangstelling en krachten vroeg, waar-
voor ik me van harte inzette, vooral voor mijn 
Orde in Brazilië. Dikwijls ben ik verhuisd, steeds 
om de Orde, mijn Braziliaanse provincie, te die-
nen. Ik stond aan het begin van de nieuwe Brazi-
liaanse provincie, werkte in de vorming van de 
nieuwe Karmelieten en voor de Karmelietessen. 
De band met Nederland was zwak geworden, 
want mijn hart was in Brazilië, en dit vanwege 
vele redenen. Maar dat alles veranderde plotse-
ling. Eind juli 2007 kregen we in São Paulo, waar 
ik werkzaam was, bezoek van onze Generale 
overste, die ik als student gekend had in Rome. 
Hij kwam voor enkele bijeenkomsten: met de pa-
ters, met de zusters Karmelietessen en met de le-
kenorde van de Karmel. Dat alles in São Roque, 
ons retraitehuis dat een goede 60 kilometer van 
São Paulo ligt. Bij het avondeten van de eerste 
dag blijven wij beiden, de generaal en ik, samen. 
Het gesprek ging over de Kerk in Nederland, en in 
het bijzonder over de situatie van de Ongeschoei-
de Karmelieten in Nederland. Hij vertelde hoe hij 
er het jaar van te voren een bezoek gebracht had. 
Hoe de toestand er zonder hoop was. Hoe hij 
voorgesteld had dat een andere provincie er een 
stichting zou beginnen. Men was er niet tegen. 
De bedoeling was dat drie Karmelieten er een 
stichting zouden beginnen. Daarvoor zouden ze 
een parochie op zich nemen en er het Karmeli-
taanse leven gaan leiden. Door de spiritualiteit 
van de Karmel te bevorderen proberen ze lang-
zaamaan roepingen te krijgen. Na het eten gin-
gen wij beiden naar buiten, en toen zei de gene-
raal me na enkele minuten: Ik heb aan jou gedacht 
voor die stichting in Nederland. Ik antwoordde: Ik 
heb er nooit aan gedacht naar Nederland terug te 
keren. Mijn leven is hier. En hij weer: maar jouw 
aanwezigheid is fundamenteel. En ik: Ja, maar ik 
ben verbonden met de Kerk van Brazilië, heel 
mijn leven is hier. Het betekent sterven aan alles. 
En hij antwoordde eenvoudigweg: denk en bid. 
Op de laatste avond dat we samen waren zei ik 
tegen hem dat hij op mij kon rekenen. De volgen-
de morgen, bij een laatste bijeenkomst van de pa-
ters met hem, stelde hij de stichting voor. De be-
slissing hing natuurlijk af van het kapittel van de 
Braziliaanse provincie in januari 2008. Hij zag de 
stichting als een teken van dankbaarheid van Bra-
zilië aan Nederland, omdat zoveel Nederlanders 
voor de Kerk gewerkt hadden in Brazilië. De hou-
ding van de medebroeders was positief. In de ko-

Missionaris in Brazilië...
Missionaris in Nederland! 
Gedachten en beschouwingen over wat er kan gebeuren in 40 jaren
(door Pater Jan Bonten o.c.d.) 

Missiezondag 1966 zat ik in de kapel van ons Internationaal College in 
Rome, het Teresianum, toen de vice-rector me een brief overhandigde van 
een lid van het provinciebestuur van de Nederlandse provincie, waarmee 
ik bevriend was. Het was in het eerste jaar na mijn priesterwijding en 
in het eerste jaar na het Vaticanum II. Ook het laatste jaar van mijn 
theologiestudie in Rome. Een moment vol verwachtingen aangaande de 
toekomst. 
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UW HYPERSPECIALIST IN 
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Wanneer u veilig en comfortabel wilt rijden, zijn 
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BANDEN | UITLIJNEN | BALANCEREN | LICHTMETALEN VELGEN | STIKSTOF 

woninginrichting
projektinrichting
interieurbouw

roermondseweg 16-20
6004 as  weert

Woninginrichting:
	 •	 Meubelen,	banken,	fauteuils
	 •	 Slaapkamers
	 •	 Tapijt,	Novilon	vloeren,	laminaat
	 •	 Gordijnen,	Luxaflex

Interieurbouw, op maat uit eigen werkplaats:
	 •	 Boekenkasten
	 •	 Slaapkamerkasten
	 •	 Balies
	 •	 Kantoor-	en	praktijkinterieurs

Verheggen interieurs
T 532498   www.verheggen.nl

mende weken ontving ik verschillende positieve 
tekens aangaande de stichting, en kreeg ook het 
eerste ja van een jonge Braziliaanse medebroe-
der, die ik als novice gehad had, om mee te gaan 
naar Nederland. In januari keurde het kapittel van 
de provincie met grote meerderheid de stichting 
goed, en begon de voorbereiding van de stich-
ting. Eerst moest ik nog een tweede Braziliaan 
meekrijgen voor de stichting, wat kort erna ge-
beurde. Ik zelf reisde eind januari naar Nederland 
om met de bisschop van Den Bosch te spreken, 
die al gemanifesteerd had dat hij van harte de 
nieuwe stichting zou ontvangen en voor huis en 
parochie zou zorgen. Dat werd tenslotte Handel. 
Op 22 november kwam ik op Schiphol aan, en 
een paar uur later zat ik in Handel, waar ik dezelf-
de avond nog mijn werkzaamheid begon door de 
avondmis te doen. De inauguratie van de stich-
ting was gepland voor 29 november. Maar voor 
buitenlanders is het niet zo gemakkelijk Neder-
land binnen te komen. Zodoende duurde het een 
hele tijd voordat de Braziliaanse medebroeders 
een visum hadden en naar Nederland konden ko-
men. De eerst kwam op 9 januari aan; de tweede 
op 11 februari. Nu ging het er om een dag te vin-
den waarop de bisschop van Den Bosch en onze 
generale overste beiden in Handel konden zijn. 
Zodoende werd besloten dat de officiële stichting 
zou plaats vinden op 5 april, Palmzondag, wat 
dan ook gebeurd is. We konden rekenen op de 
aanwezigheid van de bisschop van Den Bosch, 
Antonius Hurkmans, de Generale Overste, de pro-
vinciaals van de Vlaamse en Nederlandse provin-
cie, en enkele medebroeders van de Nederlandse 
provincie. Het was een mooie dag, en een belang-
rijke dag voor ons allen. Het is het begin van een 
nieuwe missie. Mijn tweede missie in 40 jaren. In 
40 jaar waarin er veel veranderd is in de wereld, 
in de Kerk, en vooral in Nederland. Daarom enke-
le gedachten en overwegingen aangaande dit al-
les. In 1970 vertrok ik als missionaris naar Brazi-
lië, omdat daar gebrek aan priesters was, en vele 
mensen weinig of geen kennis van het geloof 
hadden door gebrek aan priesters. Maar de be-
volking was ‘katholiek’, voor 90% zelfs. Maar in 
Nederland was men er van overtuigd missionaris-
sen te moeten sturen naar dat arme land. Na bij-

na veertig jaar word ik naar Nederland gestuurd, 
omdat er gebrek aan priesters is, en een gebrek 
aan gelovigen. In Brazilië is men er van overtuigd 
missionarissen te sturen naar een missieland, 
waar geëvangeliseerd moet worden. Een bevrien-
de bisschop schreef me voordat ik vertrok: Veel 
succes met de:”missio ad gentes”, klassieke uit-
drukking voor de zending onder de heidenen. 
Voor velen is het onbegrijpelijk wat er gebeurd is: 
Nederland dat tot 40 jaar geleden zo veel missio-
narissen stuurde, heeft missionarissen nodig. De 
kerken zijn leeg! Er doen zoveel ideeën de ronde 
die tegenstrijdig zijn met het christendom. Hoe is 
dat toch mogelijk. Enkele dingen waar we aan 
moeten denken, en die we gemakkelijk vergeten. 
Het Vaticanum II heeft benadrukt dat de voor-
naamste taak van de Kerk is: evangeliseren. Is dat 
steeds gebeurd? Na de oorlog werd al van Frank-
rijk gezegd dat verschillende streken van het land 
nooit geëvangeliseerd waren. Er was wel ge-
doopt. Maar de verkondiging van het Evangelie.? 
Was het katholiek zijn niet dikwijls het beleven 
van katholieke tradities in plaats van een steeds 
opnieuw opteren voor Christus en Hem volgen? 
Werd er wel voldoende geprobeerd het geloof te 
verdiepen? Het is goed te denken aan de grote 

missionaris waar we nu het tweede millennium 
van zijn geboorte vieren: de H. Paulus. Voor hem 
ging het er om het Evangelie te verkondigen, 
waar hij ook maar kon. Vrij of gevangen, het 
Evangelie werd door hem verkondigd. Maar voor 
Paulus ging het niet om een oppervlakkige ver-
kondiging van het geloof. In de brief aan de Efe-
ziers schrijft hij:”moge Hij u in zijn onmetelijke 
heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig 
door zijn Geest wordt gesterkt, dat Christus door 
het geloof woont in uw hart en dat gij in de lief-
de geworteld en gegrondvest blijft. Mocht u in 
staat zijn mèt alle heiligen te bevatten, wat de 
breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te 
kennen de liefde van Christus, die alle kennis te 
boven gaat. Mocht u de volheid bereiken die de 
volheid van God zelf is”. ( Ef 3,16-19). Het evan-
gelie verkondigen betekent niet alleen zorgen 
voor een eerste kennis van het Evangelie, en nog 
minder het beleven van ‘katholieke tradities”, 
maar een steeds dieper binnendringen in de ken-
nis van Christus, die heel ons denken en handelen 
moet doordringen. Dat Evangelie moet overal en 
steeds opnieuw verkondigd worden, opdat het 
werkelijk de bron van leven wordt, en een ver-
nieuwing van de samenwerking kan brengen. 
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Kardinaal Charles Lavigerie, Aartsbisschop van 
Algiers, heeft in 1868 de Sociëteit van de Missio-
narissen van Afrika gesticht met als eerste objec-
tief de moslims in Noord-Afrika, maar hij had de 
benoeming ook aangenomen als een uitdaging: 
Noord-Afrika zou hem de poort openen naar 
heel zwart Afrika, een nog onontgonnen missie-
gebied. Een assistent van de Algemene Overste, 
Pater Lanfry, islamoloog, bracht een bezoek aan 
het Bisdom Kayes (toen nog prefectuur), eind ja-
ren vijftig vorige eeuw. Hij moest constateren dat 
er drie parochies waren geopend de laatste 10 
jaar, alle drie in het zuiden van het bisdom: Gué-
néGoré, Sagabari en Kassama. In die tijd waren 
de mensen daar voor het merendeel nog aan-
hangers van de traditionele godsdienst. Voor 
hem was het belangrijk minstens een parochie te 
openen in het Noorden van het bisdom, in mos-
lim milieu, om de prioriteit van de Stichter te res-
pecteren. Toen aan Pater Aymar de Champagny, 
die geregeld vanuit Kayes naar Nioro reisde om 
de Eucharistie te vieren voor de Franse militairen, 
werd gevraagd een middelbare school te openen 
in Nioro, was dit voor de bisschop een goede ge-
legenheid om deze pater met 2 anderen te be-
noemen in Nioro. Maar Mali kreeg zijn onafhan-
kelijkheid 22 september 1960; de Franse soldaten 
vertrokken en de notabelen van Nioro verzet-
ten zich tegen de komst van katholieke missio-
narissen in Nioro. Ze waren bang dat de leerlin-
gen een katholieke opvoeding zouden krijgen. Er 
was geen sprake meer van het openen van een 
school. Toch hebben de missionarissen zich kun-
nen vestigen in een Moslimfamilie. Zij zijn begon-
nen met contacten te leggen: zij toonden films, 
openden een boekhandel en toen die gesloten 
werd begonnen ze een bibliotheek. In de avond-
uren werd er les gegeven in Frans en rekenen. Zij 
bezochten ook de omliggende dorpen. Zij dach-
ten dat het ijs intussen wel gebroken was en na 
5 jaar aanwezigheid vroegen ze een terrein om 
een huis te bouwen. Dit werd door de gemeente 
categoriek geweigerd: de missionarissen hebben 

niets te zoeken in een moslimgebied! Maar een 
gemeenteraadslid die paters had gekend tijdens 
de tweede wereldoorlog was het niet eens met 
deze afwijzing. Hij stelde hun de vraag: ”Hoe-
veel jonge mensen zijn katholiek geworden? Nie-
mand. Hoeveel gaan er zondags naar de kerk? 
Niemand. Hoeveel hebben hun examens gehaald 
dankzij de avondcursus van de paters. Ze zijn tal-
rijk. De paters zijn niet gekomen om de gods-
dienst te veranderen, om de mensen te bekeren, 
maar om ontwikkeling te brengen”. De gemeente 
is terug gekomen op haar besluit. De missionaris-
sen kregen een terrein om de “pastorie” te bou-
wen en daar wonen we nu nog steeds. In 1971 
op uitnodiging van de directie van het ziekenhuis 
zijn er 3 Spaanse Zusters in Nioro komen wonen 
en werken. Zij hebben fantastisch werk gedaan, 
eerst in het ziekenhuis en daarna bij de vrouwen-
ontwikkeling en het voeding centrum voor on-
dervoede babys. Helaas hebben ze bij gebrek aan 
personeel Nioro in 2004 verlaten. Wat bezielt de 

drie missionarissen anno 2009 in Nioro du Sa-
hel? Ik werd hier heel onverwacht benoemd in 
september 2008. Een Rwandese pater was plot-
seling niet meer beschikbaar. Het was voor mij 
een hele ommekeer. De parochies in het zuiden 
van het bisdom zijn mij goed bekend. Ik heb ze 
allen doorkruist, te voet in de bergen, op de fiets 
en de motor en met de auto op begaanbare en 
onbegaanbare wegen. Ik kan me uitdrukken in 
de talen daar: bambara, khassonké en malinké ( 
het is ongeveer zoals Duits, Nederlands en Lim-
burgs: verwante talen ). “Een oude boom moet 
je niet verplaatsen”. Een spreekwoord, dat meer 
toepasselijk is op een meisje dat een gedwon-
gen huwelijk moet aanvaarden, luidt: ”Als je een 
bij dwingt een korf in te vliegen, zal ze geen ho-
ning maken”. Toch heb ik, na mijn op- en aan-
merkingen, “ja” gezegd. Het is een benoeming 
voor 1 jaar, werd er bij gezegd, dan kun je weer 
terug naar je geliefde zuiden. De helft zit er al op 
en ik ben een tevreden mens op de plek waar ik 

Nioro du Sahel:

Een parochie zonder
katholieken! 
(door Zef Kuppens, Nioro du Sahel, 17 maart 2009)

Wat bezielde de missionarissen van Afrika (Witte Paters) in 1960 om zich 
te vestigen in Nioro du Sahel, 375 km noordelijk van de stad Kayes en 
ongeveer 50 km van de grens met Mauritanië, met een bevolking 100% 
moslim? Om dit te begrijpen moeten we 140 jaar terug in het verleden.
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nu ben. Een nicht schreef met het volgende bij de 
nieuwjaarswensen: “Bijzonder fijn dat U het naar 
Uw zin heeft op de nieuwe plek. Ik begrijp heel 
goed dat modern missionair werk meer sociaal 
en algemeen maatschappelijk werk is dan men-
sen te zien overtuigen van een ander geloof. Uit-
eindelijk is het belangrijk dat mensen zien, dat 
er mensen zijn met mededogen en zorg voor de 
ander. Als dat een reactie in henzelf oproept ook 
zo met hun medemens om te gaan, is er al veel 
gewonnen”. Zij heeft ons werk juist weergege-
ven. Onze voorgangers hebben zich met veel ge-
duld en zorg een plaats weten te veroveren in 
deze stad. 
Onze fundamentele houding is: Je moet van ze 
houden. Dan gaan poorten en deuren open, dan 
kun je iemand ontmoeten en in dialoog treden, 
naar elkaar luisteren, leven te midden van de 
mensen, samen bekijken hoe we de levensom-
standigheden kunnen verbeteren, dan kun je je 
ook verwonderen over het geloof dat hen bezielt 
en hiervoor de Heer dankzeggen. Het is een we-
derzijdse verrijking. Zij beleven hun geloof, zijn 
trouw aan hun gebeden, vasten een maand lang, 
zijn attent wat betreft de noden van hun mede-
gelovigen. Wij kunnen getuigen van ons geloof 
door onze belangeloze inzet voor een wereld, 
waar gerechtigheid, trouw, respect voor ieders 
eigenheid essentieel zijn. Als je die basis instel-
ling hebt, kun je, naar mijn mening, hier nuttig 
werk verrichten. Waneer er een moslimfeest is, 
gaan we de autoriteiten en de imam groeten. Dit 
wordt gewaardeerd. Op de dag van het Tabaski-
feest moesten wij onze diepvries aansluiten; de 
koelkast was te klein om al het ontvangen scha-
penvlees te bewaren! 
Wij worden uitgenodigd bij de vergaderingen; er 
wordt naar onze mening gevraagd bij het bestrij-
den van aids en het uitroeien van de besnijdenis 
van meisjes. De titel van dit artikel is provocerend. 
Er is hier, bij mijn weten, na 49 jaar aanwezigheid 
van missionarissen in deze parochie, in opper-

vlakte groter dan Nederland, nog niet een katho-
liek, afkomstig uit deze parochie. Alle katholie-
ken hier komen uit andere parochies van Mali, in 
totaal enkele honderden. Zij wonen voorname-
lijk in 4 steden. Nioro met ongeveer 60 katho-
lieken; Nara , 415 km van hier met 80 katholie-
ken; Diéma, 100 km van hier met 40 katholieken 
en Yelemane, 150 km van hier met een vijftigtal. 
Zij zijn werkzaam in het onderwijs, de gezond-
heidszorg, bij de justitie, de politie, het leger (2 
kazernes, een in Nioro en een in Nara), Er zijn 
katholieke functionarissen, veeteeltconsulenten, 
landbouwconsulenten, handelaren en seizoens-
arbeiders. Er zijn goede wegen, behalve de weg 
naar Yélémane: 5 uur voor 150 km, met een 4X4. 
De katholieken houden ons niet fulltime bezig; 
dit is duidelijk. We zijn met hen samen op weg 
om getuigencommunauteiten te vormen, die niet 
geruisloos verdwijnen in deze massa. Door de 

overtuigende waarden van onze katholieke leken 
verdwijnen vooroordelen. Wanneer men een pen-
ningmeester nodig heeft in een club of organisa-
tie en er is toevallig een katholiek in de groep, 
wordt de katholiek gevraagd deze functie te ver-
vullen; er wordt verondersteld dat hij minder cor-
rupt zal zijn, zo ook bij de controle in de verkie-
zingscampagne. 

In deze 6 maanden in Nioro, geen doopsels, geen 
begrafenissen, geen huwelijken. Onze activitei-
ten liggen in de sociale sector: a. Er wordt com-
puterles gegeven met een getuigschrift op het 
einde van de cursus. b. Ik houd me bezig met een 
avondcursus voor voornamelijk volwassenen in 
bambara en Frans: 3 groepen met 3 onderwijzers 
in bambara voor de beginners en daarna in het 
Frans. Het geeft me veel voldoening wanneer ik 
zie hoe deze jonge mensen gemotiveerd zijn om 
na een dag van hard werken als metselaar, tim-
merman, verkoper in een winkel, huisvrouw enz. 
hun avonduren op te offeren voor het leren van 
de Franse taal: lezen, schrijven en rekensommen 
maken. c. De Zusters hadden een goed draaiend 
Centrum voor ondervoede kinderen, voorname-
lijk babys; dit wordt nu voortgezet onder onze 
leiding. d. De toestand in de gevangenis is niet 
om over naar huis te schrijven; daar proberen 
wij hun lot te verbeteren. We hebben hier in Ni-
oro een molen kunnen plaatsen, die ook voor de 
buurt maalt; zo kunnen ze geld verdienen die hun 
mager menu wat kan verbeteren. In een gevan-
genis op 100 km van hier zitten de gevangenen 
steeds opgesloten, omdat de omheining te laag 
is en zij gemakkelijk kunnen ontsnappen. Wij ver-
zamelen nu geld met de steun van “Prisonniers 
sans frontières” om de muur te verhogen; zelfs 
de plaatselijke rechter geeft een forse bijdrage! 
e. Een officieel erkende bibliotheek opent de deu-
ren driemaal per week; iedereen kan er boeken 

De graanmolen in de gevangenis

De avondcursus voor volwassenen en minder volwassenen in Bambara en Frans
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lenen of ter plaatse lezen. De Franse Ambassa-
de heeft een handje  geholpen om het boeken 
aantal uit te breiden. f. Een pater heeft projecten 
voor bebossing; hij is een doorzetter, want met de 
massa’s vee hier is een dergelijk project moeilijk 
te verwezenlijken. g. We hebben projecten in de 
tuinbouw sector: omheiningen, putten, verkoop 
van moestuinzaden. h. Een wekelijkse katholieke 
radio uitzending op een lokale zender, in princi-
pe voor katholieken, maar wie weet wie er naar 
luistert. Ik hield me hier ook mee bezig in Kita. Ik 
gebruik de cassettes die een groep leken daar ie-
dere week uitzonden. Zo komt onze boodschap 
toch nog op een discrete manier de huiskamer 
binnen; het betreft verschillende onderwerpen, 
godsdienstige en andere. In een grensparochie 
met Algerije (Gao) worden de teruggezonden mi-
granten opgevangen door de Missiepost. De pa-
ters worden in dit werk financieel gesteund door 

Europa. Wij hebben hier een vergelijkbaar pro-
bleem: De Malinezen, die teruggezonden wor-
den vanuit Spanje, worden hier aan de grens met 
Mauritanië “gedumpt”, na een erbarmelijke reis 
van enkele dagen. Zij hadden een droom ooit het 
beloofde land te bereiken, volledig gedesillusio-
neerd worden ze teruggestuurd alsof het crimi-
nelen zijn. De familie heeft soms koeien of goud 
verkocht om hun reis mogelijk te maken. 

We weten nog niet hoe we dit probleem moeten 
aanpakken; zonder geld kunnen we weinig doen! 
Alle bezoekers hier zeggen: In Mali waar men zo 
weinig bezit, zijn de mensen blij en opgewekt. 
In Europa, waar men zo veel bezit, houdt men 
niet op te klagen en te vragen of zelfs te eisen 
met stakingen. Wij vergeten gewoon de blijheid 
van ons bestaan. Zou de armoede een bron kun-
nen zijn van verrijking. Rijkdom van de armoe-

de! Armoede van de rijkdom! Een stelling van de 
onlangs overleden Zuster Emmanuelle. Dit jaar 
is voor mij dus een verrijking. Onze voorgangers 
hebben hier goed werk gedaan. Dankzij hun vol-
harding hebben ze geleidelijk aan afstanden kun-
nen overbruggen, vooroordelen kunnen slechten 
en een klimaat van wederzijds respect weten te 
creëren. Meer kunnen we niet verwachten. Waar 
mensen zo met elkaar omgaan is God aanwezig. 
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Beide ontmoetingen hebben iets van de Afri-
kaanse sfeer overgebracht. In Den Haag worden 
we regelmatig gevraagd of het Afrikaanse koor 
niet kan optreden. Afrika heeft ons iets te bie-
den. Het is niet alleen hun zang en ritme, maar 
ook hun levensvreugde, wijsheden, spontaniteit 
en gemeenschapsgevoel. Afrika heeft (‘n) eigen 
cultuur(en) en geschiedenis. Natuurlijk moet er 
zuivering, rechtvaardigheid en verzoening plaats-
vinden, toch is het zeer belangrijk dat we ook het 
positieve in Afrika zien. Dit maakt ontmoeting en 
dialoog mogelijk. Dit is ook ons doel hier in Den 
Haag. De Afrikaan wordt zich meer bewust van 
zijn identiteit; hij/zij is er trots op en wil samen 
op weg gaan met anderen. Om dit te stimuleren 
hebben we in Den Haag 2 belangrijke aangrij-
pingspunten: Het zijn de multiculturele Eucharis-
tieviering, welke ieder jaar in de Willibrordparo-
chie gevierd wordt. Het is een ontmoeting van 

15/16 verschillende culturen, welke samen ko-
men om Eucharistie te vieren ieder vanuit zijn ei-
gen cultuur in zang, dans en gebed. Met  dit arti-
kel heb ik ook enige foto’s meegestuurd over het 
bezoek van de deken in Den Haag ( Ad v/d Helm) 
aan onze Afrikaanse gemeenschap. Het is voor-
al missionair bezig zijn in Nederland. Culturen en 
godsdiensten kunnen tegen elkaar opgezet wor-
den, maar er is ook de mogelijkheid om samen 
verbondenheid op te bouwen. Hier ligt een men-
selijke en christelijke uitdaging ook in Nederland. 
Dan is er ook het multicultureel Ontmoeting Cen-
ter ( MOC), hetgeen genoemd wordt H.Hart. Hier 
vindt van alles plaats wat sociale reikwijdte be-
treft: Nederlandse les, computer les, vergaderin-
gen, gebedsgroepen, vrouwengroepen, voedsel-
bank etc. Iedereen is welkom: katholiek, christen, 
moslim, hindu, chinees etc. Hoewel het nog maar 
recent loopt ( 2jaar), heeft het een goede naam. 

Om dit alles te laten zijn is het geloof een be-
langrijk gegeven. Wij zijn allen beeld van God. 
God is vrede, Liefde en nog veel meer. Om te stre-
ven naar rechtvaardigheid, vrede, verbondenheid 
en liefde moeten we geïnspireerd worden door 
Gods geest, de H Geest. Dan wordt het leven rijk 
en kleurig, we krijgen een andere wereld, niet 
een wereld van oorlog, uitbuiting en onrecht-
vaardigheid maar een wereld van respect, mede-
leven, rechtvaardigheid, van broeder/zusterlijk-
heid. Een wereld waar we naar uitzien, waarop 
we hopen. Aan u en mij is de uitdaging om deze 
wereld meer en meer te realiseren met de gena-
de van God. Dit alles is mogelijk als we een an-
dere levensinstelling aan ons toelaten. Het is de 
levensinstelling van het principe, welke vooral 
in Aziatisch levensvisie te vinden is. Zij bestaat 
vooral in de En……En benadering:  wetenschap  
én  geloof,  God  én  de mens (schepping),  indi-
vidu  én gemeenschap,  christen  én  andere  ge-
loofsovertuigingen etc. Om dit ons eigen te ma-
ken zullen we een wending moeten geven aan 
onze westerse zienswijze, welke zijn oorsprong 
heeft in de Verlichting ( 17e en 18e eeuw). Het 
is de zienswijze van het rationalisme: de Of……
OF benadering. Het is een ‘uitsluitend’ denken. 
In deze zienswijze worden godsdiensten, cultu-
ren, dingen tegenover elkaar gesteld  bv  de we-
tenschap tegenover het geloof en anders om. We 
hebben op vandaag een sterk debat over creatio-
nisme en evolutie, moslims en christen etc.  Cul-
turen en godsdiensten worden tegenover elkaar 
gezet. De westerse cultuur tegenover andere cul-
turen, het christendom tegenover de Islam etc. 
Het geeft een negatieve kijk op de ander en het 
andere. Het kan leiden tot heerszucht, afgunst, 
haat, oorlog, rijk en arm. Hetgeen we ook waar-
nemen in de wereld.
Wij kunnen uit deze impasse groeien door te luis-
teren naar het diepe verlangen dat in de mens-
heid leeft door inclusief de werkelijkheid te bena-
deren. We worden uitgedaagd om verbondenheid 
te bewerken, verantwoordelijkheid op zich te ne-
men. Dit vraagt van ons respect te hebben, me-
deleven te betonen, verzoening te bewerken , 
vrede stichters te zijn en vooral Liefde beleven. 
Dan behoren we ons te begeven naar de bron en 
oorsprong van dit alles. Dat is God. Hij is overal 
en in alles aanwezig, vooral in de mens; hij is ge-
schapen naar het beeld van God. Wij staan voor 
een grootse en positieve uitdaging om samen op 
weg te gaan. Hierin hebben we een goede voor-
ganger en medeganger: Jezus Christus. 

Op weg naar wereldburger 
met behoud van eigen identiteit

Bij het 40 jaar priester jubileum van pater Sjef Kuppens, missionaris 
van Afrika, was de Afrikaanse katholieke gemeenschap uit Den Haag 
aanwezig in Tungelroy. Samen met het Tungelroyse kerkkoor werd deze 
gelegenheid opgeluisterd met klanken vanuit andere werelddelen. Het 
was een doorbraak men ontmoette hier de Afrikaan in levende lijve en 
niet alleen via de media. Zij waren ook aanwezig op het 40 jaar Priester 
jubileum van Jo Kuppens in Weert. Hij is missionaris in Malawi. 

(door Sjef Kuppens mafr., Den Haag )
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Hij is geboren in 1936 te Stramproy. Hij volgde het 
klein seminarie Sparrendaal bij de missionarissen 
van Scheut en doorliep het noviciaat en de filo-
sofie in Nijmegen op het Mgr Hamerhuis. Daarna 
studeerde hij in Rome Theologie op het Gregori-
ana en werd vervolgens op 22 juli 1962 te Vught 
priester gewijd. Tot 1968 gaf hij lessen in Leuven 
aan theologanten. Daarna vertrok hij naar de pa-
rochie Nova Iguaçú, Rio de Janeiro. In 1972 te-
rug naar België in de parochie St Job in’t Goor. 
In 1977 vertrok hij naar Londen naar de parochie 
Our Lady of Hall. En vandaar ging het in 1982 
naar Rome waar hij gedurende 6 jaar econoom 
was van het Collegio Missionario. In1988 ging hij 
tereug naar Brazilië naar de parochie Dom Eli-
seu, Pará. In 1992 werkzaam in het Vormingshuis, 
Nova Iguaçu. Vanaf 1995 was hij in diverse plaat-
sen en parochies werkzaam met name Bom Je-
sus do Amparo en Itabira, Minas. In 1997 eco-
noom op Sparrendaal; 1999 econoom in Rome; 
2000 parochie Itabira; 2001 econoom in Rome; 
2003 parochie  in de stad Marabá en daarna in 
het bisdom Marabá: twee jaar in de parochie Pa-
lestina do Pará em Brejo Grande do Araguaia en 
sinds 2006 is hij voor kort in Morada Nova. Thans 
is hij weer terug in Itabira van waar uit hij ons op 
16 februari jl. het volgende bericht:

Beste mensen van Stramproy en Vrienden van 
het Weerter Missiethuisfront

De vorige keer eindigde ik met te zeggen: de vol-
gende keer meer nieuws. Toen schreef ik over 
Morada Nova in het Noorden van Brazilië. Maar 
nu verander ik van missie en ga weer terug naar 
Itabira, waar ik in het jaar 2000 afscheid geno-
men heb. Daarom vertel ik nu wat herinneringen 
van Itabira.
Het ligt niet ver van Belo Horizonte in de staat 
Minas Gerais. Ik raakte daar verzeild toen ik in 
1995 een pacemaker kreeg. Ik ging rustiger aan 
doen en kwam bij een confrater in Bom Jesus do 
Amparo: een dorpje op 30 km van Itabira. Daar 
bleef ik twee jaar rustig op de buiten. Toen ik 
aankwam hadden ze net het dak van de kerk ver-
nieuwd en ontdekt dat de zoldering met prach-
tie schilderingen vol houtworm zat. Ze moesten 
de zoldering vernieuwen, maar de schildering...
Paatselijke schilders die we benaderden bleken 
onbetaalbaar voor het dorp en het plafond zou 
zonder schilderingen blijven. De oplossing kwam 
van een schoonbroer van me die schildert. Hij be-

studeerde de fotos en videos die we stuurden 
en die anderen gemaakt hadden. Hij kwam over 
van Nederland met de nodige verf en schetsen 
en met een vriend schilderde hij alle voorstellin-
gen weer opnieuw, in eigen stijl, soms op de rug 
liggend en in alle standen op de precaire houten 
stellages die ze gemaakt hadden bij het vernieu-
wen van het plafond. En de kerk is weer prachtig 
vol met schilderingen. De mensen zijn nog steeds 

dankbaar en vol bewondering voor het werk en 
het avontuur. Na twee jaar kwam ik in Itabira bij 
andere confraters. Eerst voor een paar maanden. 
Daarna kwam ik voor een paar jaar naar Neder-
land en naar Rome en in 2000 weer terug in Ita-
bira. De naam betekent:”blinkende steen”: er 
was een blinkende berg: ijzererts. Een ijzermaat-
schappij heeft er een kuil van gemaakt en is nog 
steeds verder aan het graven. Met de trein gaat 

Berichten van Pater Clijsters
Pater Jacques Clijsters is er nog een van de kleine groep van actieve 
missionarissen. Onlangs was hij hier op vacantie en spraken wij met hem. 
Wie is hij:
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het ijzererts langs een bochtige spoorweg tussen 
de bergen door naar de havenstad Vitoria. Langs 
de spoorweg staat een kerkje waar ik eens Mis 
aan het lezen was. Onder de Mis kwam er een 
trein langs met oorverdovend lawaai. De lector 
begon juist met:”Lezing uit de tweede brief van 
de H.Apostel Paulus...”rommeldebom...de trein 
kwam langs en er viel niets meer te horen of te 
verstaan. Toen de trein langs was ging de lector 
verder:”...aan de christenen van Korinthië...”
De ijzermijn bracht ook meer welvaart. In Bom Je-
sus do Amparo werkten er nog meer mensen op 
het land, maar in Itabira hadden velen het land 
verlaten om in de mijn te gaan werken. Mensen 
hadden het beter. Een vrouw vertelde me dat ze 
nog steeds zich aangetrokken voelde als ze langs 
een schoenwinkel kwam om naar de schoenen te 
gaan kijken, omdat ze toen ze klein was zo ver-
langde naar schoenen, veelal barrevoets ging en 
kou geleden had. Een ander vertelde een meer 
aangrijpend verhaal: Ze hoorde een dame uit het 
Zuiden die aan haar moeder aanbood twee van 
haar dochters mee te nemen naar het zuiden om 
er voor te zorgen. Toen ze hoorde dat haar moeder 
er op inging vluchtte ze het huis uit en ging zich 
verbergen in de struiken achter het huis en kwam 
niet te voorschijn toen ze haar zochten en riepen. 
Haar moeder was weduwe en kon niet voor de 
kinderen zorgen. Toen de vrouw weg was kwam 
ze met haar zusje te voorschijn. Haar moeder was 
kwaad op haar en zei dat ze nu ook maar de ar-
moe moest ondervinden... Toen ik haar kende was 
ze getrouwd en had twee kinderen en had een 
goed gezin. Ze was katechiste. Ik stelde haar voor 
om eens op zoek te gaan naar haar zus, waarvan 
ze in al die jaren niets gehoord had... maar ze zag 
er tegen op. Op dit ogenblik ben ik nog in ons pro-
vincialaat in Nova Iguacu bij Rio de Janeiro. Mor-

gen vertrek ik naar Itabira. Daar zullen we met 4 
zijn: Een Filipino, een Kongolees, een Haitiaan en 
ik... zogezegd op rust. Ik ga ook die vrouw opzoe-
ken om te zien of ze in kontakt is gekomen met 
haar familie. Er zijn veel mensen van wie ik verha-
len ken en er zullen er nog veel zijn van wie ik ze 
nog zal horen En zo hoop ik met Gods Zegen nog 
mee te mogen leven en werken in zijn Rijk.
Nog hartelijk dank voor jullie medeleven en steun. 
Gods beste Zegen en tot een volgende keer. Jac-
ques Clijsters.

Aangekomen in Itabira schrijft 
pater Clijsters op 29 febr, 
aswoensdag, aan zijn broer Theo:

Beste Theo,
Tussen de e-mails door ga ik toch ook nog eens 
een brief schrijven met de pen. Ik doe dat toch 
liever dan met de computer. Vandaag is het as-
woensdag en toen ik van de kerk terugkwam ont-
dekte ik dat hier vlakbij een postbus is. Het is een 
grote stad en we zitten in het noorden ervan. Eer-
gisteren ben ik hier aangekomen. Weer een mooie 
reis tussen de heuvels. De bus deed er lang over, 
stopt geregeld onderweg en in iedere Rodovario. 
Er was veel volk bij de as-wijding. Die nemen ze 
dan ook mee naar de kapellen waar ze vanavond 
een dienst doen en as-kruisjes geven. Deze mor-
gen heb ik meegecelebreerd en vanavond ga ik 
nog ergens Mis lezen. Er is hier een Filopino-pater 
en een Filopino-stagiaire. Deze laatste gaat met 
mij mee om de kerken te vinden. Gisteren en van-
daag ben ik rond geweest om te zien waar de 
kerken lagen, maar de straten zijn zo ingewikkeld 
tussen en tegen de heuvels dat het niet te ont-

houden is. Ik blijf hier maar 14 dagen zolang de 
andere pater die hier is weggegaan naar Rome 
voor een bijeenkomst. Daarna ga ik weer naar Ita-
bira. Hier is het echt een georganiseerde streek. 
Brede straten die de stadsgedeelten verbinden en 
scheiden. Het geeft een rustige en nette indruk en 
ze vieren zelfs geen carnaval. De stad is ontstaan 
vanwege de staalfabriek. De reis van Itabira ging 
direct vanuit Rio, ’s avonds weg en ’s morgens om 
8 uur aangekomen. Onderweg steeds maar kij-
ken wat ik terugkende Ik ben nog niet klaar met 
het opzoeken van oude bekenden. Er was gere-
geld een programma van bijeenkomsten en het 
bezoek van de bisschop. Eén bijeenkomst was in 
Bom Jesus en dat zag ik met spanning tegemoet. 
Eigenlijk wisten ze daar nog niet dat ik weer in de 
buurt was. Tussendoor ben ik ook wat rond ge-
weest in de kerken om mensen te zien. De eerste 
maart lanceren ze hier de vastenaktie van onze 
streek : jammer dat ik daar niet bij kan zijn. Ik 
vind het ook jammer dat ik de mensen van het 
noorden niet tegenkom, maar van de andere kant 
valt het op hoe deugddoend het is oude beken-
den weer terug te zien, de mensen waarmee we 
samengeleefd hebben blijven toch in onze herin-
nering en bij het weerzien geloof ik dat er een 
nog sterkere band ontstaat. Hier is het leven ook 
rustiger dan in het noorden, misschien ook om-
dat het in Nova Iguaçú zo’n drukte is. Ik ga het 
hierbij laten en bedank je nogmaals hartelijk voor 
de ritjes en de diensten en avondjes onder de va-
kantie en nog van harte gefeliciteerd met je ver-
jaardag en nog vele jaren met God’s beste zegen. 
Het wordt stilaan lente bij jullie, al hoor ik nog 
veel praten van winterweer zoals ik bij mijn be-
zoek aan het Weerter missiethuisfront aan den lij-
ve heb ondervonden. Het allerbeste en de groe-
ten aan allen.

Pater Clijsters (m.) op bezoek in een winters Weert, geflankeerd door 
Pierre Kuppens (r.) en Frits Kirkels (l.) 6 januari 2009.
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Hier volgen enkele veelzeggende ideeën en uit-
spraken van Broeder Emerentius Beelen, die er 
blijk van geeft als 92-jarige (in 2006 namelijk) 
niets van zijn vuur, elan en geestkracht verloren 
te hebben;

De kerk van Zuid-Amerika is binnengetreden in 
de wereld van de Armen, vooral na de boodschap 
van Paus Johannes XXIII, die bij de opening van 
het Tweede Vaticaans Concilie het verlangen 
openbaarde om te komen tot een Kerk van de Ar-
men. De daarop volgende synodes van de Zuid-
Amerikaanse bisschoppen in Medellin (Colombia) 
in 1968 en in Puebla (Mexico) in 1979 maakten 
duidelijk, dat evangeliseren zowel de sociale, cul-
turele als geestelijke noden van de mens in aan-
merking moet nemen. Dit christendom van de 
armen richtte zich tegen de hiërarchische en au-
toritaire houding van de officiële kerk. Dit chris-
tendom van de armen bestond vooral in devoties 
en processies. Wel liet men traditiegetrouw 98 % 
van de kinderen dopen, maar men wist eigenlijk 
niet waarom. Een pastoor zei eens: We hebben 
hier drie sacramenten: het Doopsel, het Vormsel 
en de Processie.

Een van de oorzaken van de achteruitgang van 
de Katholieke Kerk is het gebrek aan persoonlijk 
contact. Het Zuid-Amerikaanse volk is er, over het 
algemeen, een met religieuze gevoelens en zoekt 
wegen om aan die gevoelens uiting te kunnen 
geven. Als ze die niet vinden binnen de Katholie-
ke Kerk, gaan ze elders zoeken, waar dat wel kan. 

De rudimentaire vorming die het gewone volk 
heeft gekregen, laat toe, dat ze gemakkelijk van 
godsdienst veranderen. Vooral personen uit arme 
wijken die dagelijks geconfronteerd worden met 
onmenselijke toestanden, hebben een grote be-
hoefte aan een opwekkend woord, een broeder-
lijke hand, maar velen horen alleen verboden 
en voorschriften. Het is duidelijk dat de vertica-
le structuur binnen de Katholieke Kerk, waar de 
clerus het voor het zeggen heeft en waar de ge-
lovigen weinig in aanmerking genomen worden, 
een obstakel is voor een broederlijk samenwer-
ken aan het Rijk Gods. Velen verlangen een kerk 
voor het volk, door het volk en met het volk.
Christus richtte zich tot de apostelen en zei: Gij 
zijt het zout der aarde, maar als het zout smake-
loos wordt, waarmee zal men dan zouten? Dit 
geldt ook voor hen die in naam van de Kerk mee-
werken aan de uitbreiding van het Rijk Gods. Dit 
Rijk Gods moet worden opgebouwd, hier in deze 
specifieke maatschappij, wil het niet ontaarden 
in een vervreemdende ideologie. Elke politieke, 
economische of religieuze instelling ontvangt 
haar legitimiteit vanuit een dienstbaar zijn aan 
de mens, inspelend op historische behoeften en 
zonder uit te zijn op eigen behoud. De kerk zal 
moeten zijn een kerk die leeft en groeit door te 
dienen en die niet verstart, doordat ze zich alleen 
bezighoudt met zichzelf.

Voorwaar een positieve boodschap en een waar-
schuwing tegen zelfingenomenheid van een 
wijze man die in Chili allerlei belangrijke pos-

ten heeft bekleed en zijn vrije tijd al decennia-
lang wijdt aan de schilderkunst. Een krantenarti-
kel (geschreven door Liesbeth Bukkems) uit 1993 
meldt dat Cézanne zijn grote voorbeeld is en dat 
hij een verdienstelijke schilder is. Zo’n inspireren-
de en sociaal bewogen mensen kan onze maat-
schappij goed gebruiken.

Jan Beelen

75 jaar Broeder Emerentius, 
een indrukwekkend lustrum
(door Jos van de Wouw)

Op 3 augustus 1914 werd in Weert Jan Beelen geboren. Met twintig 
jaar legde hij als Broeder Emerentius zijn professie af bij de Broeders 
van Maastricht. Dat wil zeggen dat hij dit jaar de hoge leeftijd van 95 
jaar bereikt en dat hij zijn 75-jarig professiefeest viert. Als arbeidzaam 
missionaris was hij langdurig in Chili gestationeerd, waar hij in 1952 
naar vertrok. In 1993 keerde hij definitief naar Nederland terug. 
Sindsdien verblijft hij in het klooster van de Broedercongregatie aan 
de Brusselse straat in Maastricht. In het Jaarboek van 2005 vertelt de 
Broeder op bladzijde 27 uitgebreid over zijn activiteiten als missionaris in 
Zuid-Amerika. In 2006 schreef hij ons een brief ter voorbereiding op het 
boek “Ieder zijn missie”, waarin we hem vijf keer citeren. 
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Vijftig jaar parochie Piéla, dat betekent voor de 
pastoor, Abbé Paulin, dat er aandacht mag wor-
den gegeven aan de vele rijke vruchten die in die 
tijd zijn voortgebracht. Ze worden concreet in 
de persoon van Soeur Marie-Laure, die op vrij-
dag, 4 december, haar eeuwige kloostergeloften 
uitsprak voor de bisschop, en in de persoon van 
Abbé Antoine, eveneens afkomstig uit Piéla, die 
op zaterdag 5 december de priesterwijding ont-
ving. Zijn vijf jaargenoten waren daarbij aanwe-
zig. Normaal gesproken zou Abbé Antoine samen 
met hen zijn gewijd op 6 juli 2008 in de kathe-
draal te Fada N´Gourma. Maar vanwege het pa-
rochiejubileum is aan de bisschop gevraagd, dat 
zijn wijding kan worden uitgesteld tot decem-
ber, en dan in de eigen parochie kan plaatsvin-
den. In de bisschopsstad (110 km verderop) zou-

den hoogstens enkele familieleden bij de wijding 
zijn geweest; nu maken zo´n drieduizend parochi-
anen uit Piéla de wijding mee.
Voor deze bijzondere vieringen is er op het plein 
voor de kerk een speciaal priesterkoor gebouwd. 
Daartegenover talloze houten bankjes, overscha-
duwd door tentdoek, maar dat zijn nog te wei-
nig zitplaatsen voor de duizenden aanwezigen. 
Zonder flesjes water of bedekking tegen de zon 
houden velen zich staande in de uitgebreide vie-
ringen. De eucharistie op vrijdag, met de kloos-
tergeloften van zuster Marie-Laure duurt 3 ½ 
uur; de priesterwijding op zaterdag vier uur. Tij-
dens die viering is er ook nog eens het doopsel 
van vijftig baby´s plaatsvindt; het aantal dopelin-
gen verwijst naar de zegeningen in de vijftig jaar 
dat de parochie bestaat.

Op de gewone zondagen van het jaar vinden de 
eucharistievieringen plaats in de parochiekerk 
uit 1971, maar ook dan is de kerk te klein. De 
groei van de parochie is spectaculair; honderden 
mensen uit de regio melden zich jaarlijks aan als 
doopleerlingen. Verspreid over de veertig dorpen 
van de parochie zijn er evenzoveel catechisten, 
die wekelijks catechese geven aan hun groep ge-
loofsleerlingen. Na vier jaren catechese volgt dan 
het doopsel en opname in de kerk in de Paaswa-
ke. Een grootse ceremonie; voor 2009 worden er 
ruim 700 geloofsleerlingen voorbereid.

De parochie is daarom deze zomer begonnen 
met een fundering te graven voor een veel grote-
re kerk. Die wordt helemaal onderkeldert, zodat 
er onder de kerk ruimte is voor catechesebijeen-
komsten en overnachting voor groepen tot 300 
personen. Fase I van de bouw is al gestart; tal-
loze parochianen hebben royaal de handen uit 
de mouwen gestoken om de metersdiepe funde-
ringen te graven (op het moment dat de pastoor 
ons hier rondleidt, mekkert juist een hulpeloos 
geitje, dat in de afgrond is gevallen en geen uit-
weg meer weet; de pastoor stuurt zijn neef met 
de boodschap om hulp te halen). De kredietcrisis 
speelt hier parten; door de enorm gestegen prij-
zen van grondstoffen is het niet te doen om vol-
doende beton en staal te kopen voor een degelij-
ke bouw. De delegatie uit Stramproy (en ook die 
uit het Franse bisdom Carcassonne, dat vriend-
schapsbanden onderhoudt met het bisdom Fada 
N´Gourma) wordt nog eens vriendelijk verzocht, 
rond Kerstmis uit te kijken naar goedgeefse paro-
chianen. De hoop blijft overeind, dat voor het re-
genseizoen (april / mei) de bouw zover is, dat er 
een overdekking komt, zodat de overvloedige re-
gen van die maanden niet het vele handwerk van 
de uitgegraven fundering teniet doet. Fase II kan 
even wachten; daarvoor is eerst een degelijk fi-
nancieel plan nodig.

Maar we zien het er wel van komen dat Abbé 
Paulin dit ook rond krijgt. Hij is niet de persoon 
om stil te zitten. Tijdens de feestelijkheden heeft 
hij ruim aandacht voor zijn buitenlandse gasten, 
maar natuurlijk evenzeer voor zuster Marie-Laure, 
voor de neomist Abbé Antoine, voor de bisschop 
en niet te vergeten voor de talloze parochianen, 
die hem allemaal even iets willen toevertrouwen. 
Jammer, dat wij het Goulmandshema, de plaatse-
lijke taal, niet machtig zijn. Vooral kinderen heb-
ben zijn hart gestolen. Na afloop van de zondags-
mis is er voor hen een bijzondere traktatie bij het 
parochiehuis. Een soort gehaktballen, in meel ge-
rold. Wij krijgen bij de aanblik ervan niet direct 

Het land van de oprechte mens
(door pastoor Harry Notermans)

Op uitnodiging van Abbé Paulin Mano bracht een delegatie uit 
Stramproy in december 2008 een bezoek aan Burkina Faso: pastoor 
Harry Notermans, samen met José de Winter-Hendrikx (lid van het 
missiecomité) en haar dochter Irene. Aanleiding voor de reis was het 
vijftigjarig jubileum van de parochie Piéla. Het parochiecluster Stramproy 
/ Altweerterheide / Tungelroy / Swartbroek samen met de buurparochie 
Kelpen-Oler heeft in de vastenactie van de afgelopen jaren enkele 
projecten in Piéla ondersteund: de bouw van een nieuwe kerk in 2001,  
en de bouw en inrichting van een apotheek in Piéla, die in september 
2008 werd geopend. 

Frans Teunissen (l.) in gesprek met Abbé Paulin Mano (r.).
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honger, maar de kinderen smullen ervan. Dat de 
parochie er niet alleen op feestdagen voor de 
kinderen is, bewijst de kleine parochieschool. Op 
loopafstand is er ook een staatsschool, maar de 
twee klassen die de parochieschool rijk is worden 
bevolkt door enthousiaste kinderen. De parochie 
wil echt een centrum zijn voor heel de mens. Dat 
is ook de bedoeling van de apotheek, die in sep-
tember 2008 werd geopend. De Vastenactie in 

het Dekenaat Weert heeft hieraan flink bijgedra-
gen. De apotheek wordt beheerd door een pa-
rochiaan, die hiervoor alle benodigde diploma´s 
heeft gehaald, terwijl het bestuur wordt gevormd 
door de pastoor en enkele notabelen uit het dorp. 
Het assortiment varieert van (voor ons alledaag-
se) aspirines tot gespecialiseerde medicijnen, 
waarvoor zelfs het provinciale ziekenhuis dat 30 
km noordelijk ligt, klant is bij de apotheek.

Een bezoek aan Burkina is voor ons letterlijk een 
bezoek aan een andere wereld. Het beeld van het 
landschap geeft het idee dat je in een avonturen-
film stapt: eindeloze vlakten, verrassende meren. 
Voor een bezoek aan een wildpark is in de korte 
bezoekperiode geen tijd geweest, maar het flui-
ten van de vogels (vijfmaal harder dan bij ons), 
het hanengekraai vanaf half vier ´s morgens, het 
balken van de talloze ezels, die tot vaste inven-
taris van iedere boerderij behoren en het suffi-
ge ronddwalen van magere varkentjes over het 
dorpsplein waren voor ons al een halve safari. 
Met dat beeld willen we niet zeggen dat we een 
primitieve samenleving hebben meegemaakt – 
nee, juist het omgekeerde: met de beperkte mid-
delen van bestaan (Burkina als één van de arm-
ste landen in Afrika) proberen de bewoners vol 
blijmoedigheid een zo goed mogelijk bestaan op 
te bouwen. Afwezigheid van satelliettelevisie, 
van een elektriciteitsnet, koelkasten, reclamebor-
den, kranten lijkt een zeer weldadige werking te 
hebben op het gemoed van mensen; ´s avonds, 
bij het zwakke schijnsel van een toorts, is er ruim-
te voor echte ontmoeting met elkaar. En overdag 
laat niemand zich door de hitte afschrikken om 
verder te bouwen aan een parochie die een on-
gelooflijke bloei doormaakt. Terecht wordt Afri-
ka het continent van de hoop genoemd, en daar-
bij doet Burkina, het ´land van de oprechte mens´ 
zijn naam eer aan. 

Van Links naar rechts: Gerda Muysers, José de Winter-Hendrikx, Abbé Paulin, Pastoor Harry Notermans, Truus de Bruin en Marleen Saes.
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3-12-2008
6.30 uur. opgehaald door Jan de Bruin. Buiten is 
het miezerig weer ± 2˚C. In Neerpelt op de trein 
naar Brussel met een overstap in Herentals. Dat 
werd rennen met de koffers want de trein stond 
al klaar op een ander perron. En de trappen ne-
men viel niet mee! In Brussel hadden we even 
tijd voor een kopje koffie en toen uitzoeken hoe 
de TGV verder ging naar Parijs. Hier ging alles pri-
ma, we hadden gereserveerde plaatsen met tafel 
en een voorspoedige reis. In Parijs aangekomen 
motregende het weer royaal! We gingen tegen-
over het Gare Du Nord een lekkere pizza eten. 
Alleen het drinken was erg duur. € 4,- voor een 
cola ed. En toen kijken hoe de metro naar het 
vliegveld Charles De Gaulle ging. Het viel nog 
niet mee om een kaartje uit de automaat te ha-
len dus maar in de rij staan.Toen in een overvol-
le metro naar het vliegveld. We waande ons al in 
Afrika zoveel gekleurde donkere mensen. De me-
tro ging niet helemaal tot het einde; dus over-
stappen, het was gelukkig ook niet zo druk meer. 
Op het vliegveld aangekomen dachten we dat 
we nog tijd genoeg hadden, maar dat viel te-
gen. We moesten van de ene lange rij in de ande-
re door alle controles heen. Zo wat rennend gin-
gen we langs alle winkeltjes met parfum naar het 
vliegtuig. De dames nog gauw even naar het toi-
let en toen we bijna bij de gate kwamen hoor-
den we de naam Notermans al omroepen. Dus 
heel snel! In het vliegtuig zag de ruimte er aan-
vankelijk royaal uit maar toen we 2 gordijntjes 
gepasseerd waren was het toch wel wat krap! 
De vlucht ging voorspoedig: 6 uur met af en toe 
een wandelingetje en met een heerlijke 5 gangen 
maaltijd viel het wel mee. Alleen de landing viel 
me niet mee, wat had ik een last van mijn oren! 
In Ouagadougou aangekomen viel de warmte als 
een deken op ons. Het was 29 graden C. En we 
hadden onze winterkleding aan, dus gauw wat 
uittrekken. Toen nog door 2 controle posten, de 
koffers ophalen en ook weer ter controle aanbie-
den. En na alles een uur later klaar te zijn ,stond 
abbé Paulin ons op te wachten met een ande-
re jongeman. 
Het overviel ons wel een beetje hoe oud en ver-
sleten er alles uitzag. En dan dat rode stof, over-
al! Op de parkeerplaats stond de auto van abbé 
Paulin: een Mitsubishi pick-up  voor 5 personen 
en een laadbak. Daarin gingen we naar een res-
taurant. Joe bleef bij de auto om op de bagage te 
letten. Abbé Paulin en meneer pastoor kregen ie-
der een bord gebakken vis met een aardappel sa-

lade en veel ui. En daarbij een bord met boontjes 
met gebakken ui. Irene en ik proefden wat van 
alles ’t was lekker! Het toilet bezoeken was een 
kleine nachtmerrie. Het deed me denken aan Bel-
gië 45 jaar geleden. Maar we hebben ons gered. 
Toen gingen we met de auto weer verder naar de 
slaapplaats. Dit was op de Bisdomterreinen. Daar 
waren gasten verblijven. Meneer pastoor werd 
eerst weggebracht en daarna kregen Irene en ik 
een kamer toegewezen. Irene sliep liever bij mij 
op de kamer, want het bed was groot genoeg. We 
sliepen goed onder de klamboe. 
Om 7 uur werden we gewekt en reden we weer 
naar een ander restaurant om te ontbijten (ome-
let + Croissants). 

4-12-2008
Het verkeer in de hoofdstad Ouagoudougou is 
een verhaal apart. Er zijn nergens strepen op de 
weg of borden. Af en toen een enkel stoplicht. En 
het krioelt van de fietsers, brommers en voetgan-
gers. En daar tussen door de auto’s af en toen 
levensgevaarlijk. En overal stof. De mensen dra-
gen de stoffen slaapbrillen van het vliegtuig als 
monddoek. Langs de weg lagen, aan een ,alle-
maal afdakjes met; of kleding of er werd eten 
verkocht of een beroep zoals fietsenmaker uit-
geoefend. Er lopen ook vrouwen met grote bak-
ken op hun hoofd rond die b.v. worteltjes, toma-
ten of bananen verkopen en de schoolkinderen 

hadden allemaal een blik om hun nek hangen 
met waarscheinlijk hun middageten. Ook zitten 
er mannen op een kleedje die iets verkopen of 
ze lopen rond met telefoonkaarten te koop. En er 
waren bedelaars. En overal stof! Maar dat werd 
later nog erger! We gingen de reis naar Piéla on-
dernemen: 350 km. En wat we zagen onderweg: 
ezels met of zonder kar, geiten op de weg, nog 
steeds veel fietsers en voetgangers. En brommers 
en motors. En veel stalletjes met goederen. Ge-
kleurde lappen; bij de rivier zaten de hoveniers 
om hun planten te verkopen (daar was het wa-
ter om aan de planten te geven). En we kwamen 
ook kleine dorpjes tegen met lemen huisjes en 
hutjes met rieten dak. En soms liep er een kud-
de koeien met herders. Onderweg had Abbé Pau-
lin ook nog 3 jongemannen op gepikt die bij Joe 
in de laadbak zaten. 5 uur in de brandende zon! 
Onderweg kocht Abbé Paulin ook nog groenten, 
planten en water in flessen. En als we dan stop-
ten dan kwamen er van alle kanten vrouwen met 
hoofdschalen om hun waren aan te bieden. En 
kinderen waren heel nieuwsgierig!
De laatste stop maakten we aan het eind van de 
verharde weg. We gingen wat drinken op een ge-
zellig terras. Gelukkig kennen ze ook Coca Cola. 
En de fles werd aan tafel geopend.
Maar het toilet: een gat in de grond en zo vies! 
En toen verder voor de laatste 80 km. Op onver-
harde weg. Dus veel stof en soms omrijden om-

Dagboek van een reis naar 
Burkina Faso 
(door José de Winter-Hendrikx)
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dat de weg te veel gaten had of omdat de weg 
was weggespoeld in de regentijd. Tegen half 3 
kwamen we bij de parochie gemeenschap in Pi-
éla aan. Handen wassen en toen aan de war-
me maaltijd. Rijst met tomatensaus en sla met 
ei en tomaat. En een gebraden schriel kippetje. 
Het was zeker onbeleefd maar Irene en ik heb-
ben geen vlees gegeten. En dat zal de komen-
de dagen wel zo blijven. Het is wel vers; ‘s mor-
gens loopt de kip nog rond, hij wordt geslacht 
en bereid en ’s middags staat hij op tafel! Me-
neer pastoor vind het wel lekker! Na het eten 
kregen we een kamer met 2 bedden, badkamer 
en een wc. Aangeboden bij het klooster. Er was 
licht op energie van zonnepanelen. Zr. Marie zou 
onze verzorgster zijn. Als we iets wilden konden 
we het haar vragen. Ze liet ons ook de tuin zien 
die Zr. Brunhilde had aangelegd en de kapel waar 
ze hun gebeden hadden. Irene en ik gingen op de 
veranda zitten om te lezen en te studeren. Om 
zes uur ’s avonds was het pikkedonker buiten en 
gingen we naar binnen. Om half zeven kwam Joe 
ons in het Duits goede nacht wensen dus Irene 
en ik dachten dit is het dan. We hadden meneer 
pastoor vanaf drie uur in de middag niet meer 
gezien. Als avondeten namen we maar wat mee-
gebrachte koeken en water en om zeven uur gin-
gen we naar bed! Maar om half acht werd er op 
onze deur geklopt en daar stonden meneer pas-
toor en Abbé Paulin om ons op te halen voor het 
avondeten. Dus maar mee! En weer lekker gege-
ten! Rijst en spaghetti met rode saus. Kip voor 
meneer pastoor en stokbrood. Na het eten gin-
gen we om half tien naar bed.

5-12-2008
De volgende ochtend om half acht ontbijt met 
stokbrood en Nescafé. Toen zijn we na het ont-
bijt met z’n drieen wat rond gaan wandelen en 

om half elf bij de zusters langs gegaan om wat te 
drinken. Die hadden lekkere zelfgebakken koek-
jes op tafel staan en vers, geroosterde pinda’s. 
Daarna gingen we terug naar de Zusters om de 
30 T-shirts aan te bieden die we hadden meege-
nomen en ik heb ook de chocolade afgegeven die 
als St. Nicolaas cadeau voor ons bestemd was. Zr. 
Marie was heel blij! Om twaalf uur kwam de Bis-
schop aan bij het parochiehuis. De tafel werd ge-
dekt en met zo’n 15 personen gingen we eten. 
Irene kon haar hart ophalen want er was gebak-
ken zoete aardappel (klaargemaakt als frites)
met zout en sla. Het vlees hebben we maar weer 
overgeslagen. Na de maaltijd gingen we rusten. 
Op het plein waren grote afdaken van riet ge-
maakt voor de mensen die van heinde en ver de 
Heilige mis kwamen bijwonen. Om drie uur (uit-
eindelijk half vier) begon de viering van het af-
leggen van de Eeuwige gelofte door een novice 
uit Piéla. Samen met ongeveer 3000 mensen ge-
noten we drie en een half uur lang van dans, mu-
ziek en de Eucharistieviering. Het was ontroerend 
om te zien hoe Marie-Laure afscheid van haar 
ouders nam en hoe ze na de ceremonie bij de 
orde van de Notre Dame du Sacré Coeur, hoorde. 
Wij hadden mooie plaatsen op de eerste rij. De 
kerk was voor deze gelegenheid te klein dus was 
alles in de openlucht, onder de afdaken van rie-
ten matten. Meneer pastoor celebreerde de Heili-
ge mis mee en Irene maakte de foto’s. Vanaf zes 
uur was het weer pikkedonker behalve wat ver-
lichting op het altaar. Na de dienst werden we 
per auto naar een andere locatie gebracht waar 
de tafels gedekt waren. Het zag er heel feestelijk 
uit met gekleurde tafelkleden en ballonnen. We 
kregen eerst een martini te drinken en een fles-
je water daarna kwamen er lekkere hapjes, zo-
als in olie gebakken koekjes en kroepoek. Bonen-
flensjes, couscous en saus en spiesjes met vlees 

(geit) en uien. En veel gemengde groenten zoals: 
boontjes, wortel, erwten, paprika, mais, sla en ui. 
Met echte calvé mayonaise. Het was heel gezellig 
aan tafel: een Franse pastoor en een Duitse me-
neer en nog wat Franse dames en heer. Voor we 
aan tafel gingen hadden we Zr. Marie-Laure nog 
gefeliciteerd en haar toen ook de cadeautjes uit 
Stramproy overhandigd. Abbé Paulin was steeds 
weg. Hij had geen tijd om te eten. Hij moest van 
alles regelen. Na de maaltijd zijn we de ouders 
van Zr. Marie-Laure nog gaan feliciteren en opa, 
die er ook bij was. Daarna gingen we met de auto 
terug naar het parochie terrein. We kregen te ho-
ren dat er nog een lichtprocessie was en daar de-
den we aan mee. Om half elf lagen we weer in 
ons bed. Omdat we alle ramen hadden gesloten 
was het deze nacht niet zo koud op de kamer.

6-12-2008
Nu ik dit schrijf is het ’s morgens kwart over vijf. 
Ik ben al ruim een uur op. En zit op de badka-
mer te lezen en schrijven zodat Irene nog kan 
door slapen. Na toch nog twee uur geslapen te 
hebben, gingen we weer terug naar het paro-
chie huis voor het ontbijt. Nu stond ook gebak-
ken zoete aardappel (koud) op tafel. Daarna naar 
de openluchtmis om negen uur. Diaken Anthoi-
ne werd priester gewijd. Het duurde vier en een 
half uur. Heel indrukwekkend. Het koor had ande-
re kleding aan; zwart – wit. Kinderen lieten dui-
ven los in de lucht na de Heilige mis zodat zij dat 
zich over 50 jaar nog konden herinneren! De eer-
ste dopeling, een oude man werd ook nog ge-
huldigd. Ook werden er gelijktijdig 50 baby’s ge-
doopt! Iedere priester vijf! Ook onze pastoor! Na 
de dienst weer in de tuin waar we de dag tevo-
ren hadden gezeten, voor een uitgebreide maal-
tijd. Alleen zaten we nu 3e rang …. zonder tafel-
kleed. Voordien hadden we Abbé Anthoine ook 
gefeliciteerd. Toen we op de basis terug waren 
ging Joe (student geschiedenis) met ons naar de 
markt een eindje verderop. Indrukwekkend al de 
winkeltjes en stalletjes in de nauwe straatjes van 
Piéla. We kochten water en batterijen. En gingen 
daarna in het maanlicht op een tuin terras iets 
drinken. En daarna de wandeling terug naar het 
parochie terrein. Aansluitend met de auto naar 
een andere locatie in Piéla, het ouderlijke huis 
van Zr. Marie-Laure waar weer een feestmaal 
was. ’s Avonds om half tien waren we weer terug 
en gingen we na een wasbeurt weer naar bed om 
een nacht heerlijk te slapen. 

7-12-2008
Vanochtend ontbijt met koude gekookte aardap-
pelen want het brood in de zak was bijna op. Wel 
een bak lekkere koffie en Irene bouillon van het 
blokje van thuis. Om negen uur begon de Heili-
ge mis, de 1e van Antoine! Veel zang door koor 
in het Piéla feest gewaad van de zelfde stof als 
wat wij gisteren ook hadden gekregen. Groen 
voor vrouwen en bruin voor mannen. Het was 
weer erg druk in de mis die nu drie uur duurde 
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( 50 jaar parochie). Na de H. mis weer een feest-
maal op de tuinlocatie. Toen we gegeten hadden 
kregen we te horen dat we om half 4 weer wer-
den verwacht bij een diner! Een beetje veel alle-
maal! Toch weer de auto in en naar een restau-
rant dat weer in een andere richting lag in Piéla. 
Het menu bestond uit: Gebakken koekjes, kroe-
poek, popcorn, schalen met komkommer, tomaat, 
uien en geraspte wortel, couscous en saus, ge-
braden vlees, geroosterde sesamzaadjes. En als 
drinken: Cola en Fanta en zakjes water. Op ande-
re diners was er steeds sterke drank zoals whis-
ky en martini. Ook was er macaroni, rijst, groen-
te (gemengd), rode wijn, champagne en een taart 
als toetje! Toen weer terug naar het terrein van 
de zusters waar we nu tegen 6 uur gezellig op 
het terras zitten en waar meneer pastoor net zijn 
moeder heeft gebeld.
Ook wij sms’en met het thuisfront. Om zeven uur 
kwam Joe ons weer ophalen om te eten, maar 
onze buiken zaten nog vol. Daarom vroeg me-
neer pastoor om koffie, welke we ook kregen, 
en dat was heerlijk. Meneer pastoor trakteerde 
ons ook op chocolade! Er werd heel goed voor 
ons gezorgd door een jonge inlandse novice. Het 
was heel gezellig op het terras van het parochie-
huis in de maneschijn. Om negen uur liepen we 
met de twee aanwezige Franse zusters naar ons 
huisje terug. Irene ging meteen met buikpijn naar 
bed en ik maakte Franse vertalingen voor spul-
len die we hier achter laten. Om half elf ging ik 
ook naar bed. De heilige mis is morgen ochtend 
om zes uur.

8-12-2008
Vanochtend werd ik om 5.30 uur wakker van de 
kerkklok. Aankleden en samen naar de kerk. Nu 
waren er zo’n 30 mensen in het echte kerkge-
bouw. Het was een mooie heilige mis met gezang 
van mannen en de zusters. Na de mis ging Ire-
ne terug naar het huisje. Ze was niet lekker, had 

buikpijn en ging terug naar bed. Ik ging ontbijten 
met vers stokbrood en koffie.
Daarna 1 ½ uur rust en dan de apotheek bezoe-
ken. De apotheek zag er heel mooi uit! De muur 
er omheen was pas klaar. De inrichting met een 
loket en vele gevulde schappen zag er goed uit. 
Het comité ontving ons met de apothekeres die 
verantwoordelijk is voor de gang van zaken. We 
praten wat en maakten foto’s. Toen verder naar 
de zusters, die tachtig kilometer verderop woon-
den. Dat waren de ‘dochters van het Kruis’. Daar 
werden we hartelijk ontvangen met echte Itali-
aanse koffie met een koekje. Na de koffie gin-
gen we het ziekenhuis bezoeken, dat zorg biedt 
aan een bevolkingsgroep van 120.000 men-
sen met maar een basisarts! Hier was het echt 
erg, de foto’s zullen het getuigen. Meneer pas-

toor en ik hebben nog € 30 bij elkaar gelegd om 
de operatie van een jongen van ongeveer 10 jaar 
te bekostigen, want de vader had geen geld. De 
jongen had anders naar huis moeten gaan, waar-
schijnlijk om daar te sterven. Het was een kans 
die we boden. Ik hoop en bid dat hij het redt.
Terug naar de zusters, die heerlijk voor ons ge-
kookt hadden. Na de maaltijd kregen Irene en 
ik de keuze, of hier blijven en uitrusten of mee-
gaan naar een inlandse gebedsgenezer die op-
vang had voor geestelijke gehandicapten. Het 
zou weer schokkerend worden, aldus Abbé Pau-
lin, dus we kozen voor het eerste. We kregen een 
koele kamer aangewezen met 2 bedden en een 
douche dus we gingen heerlijk uitrusten. Na een 
tijdje gingen we de zusters weer op zoeken. Daar 
kregen we een rondleiding door de tuin en de bi-
bliotheek met een mini- schooltje. Ik vergeet nog 
te zeggen dat op de bedden de lapjesdekens la-
gen waar mam, Truus Keijers en ik zo ijverig voor 
breien! Heel leuk. Ondertussen waren Abbé Pau-
lin en meneer pastoor ook terug, we dronken nog 
een glas citroen limonade en we kregen een gla-
zen pot gelei mee. Het was deze dag weer 35 
graden.
Over de tachtig kilometer lange zandweg deden 
we er ongeveer twee uur over. Thuis weer uitrus-
ten en om zes uur liet Abbé Paulin ons het begin 
van de nieuwe kerk zien. Wij dachten aanvanke-
lijk dat wij de huidige kerk hadden gefinancierd 
met de Vastenactie van 2000, maar we vonden al 
dat de kerk er ouder uit zag. En dat klopte want 
hij was van 1970. Onze kerk ligt vijf en twintig ki-
lometer verder op en we hebben hem op de laat-
ste dag bezichtigd (zie foto’s!). De nieuwe kerk 
krijgt een kelder met overnachting ruimte voor 
350 personen, welke gelijktijdig naar de vor-
mingsdagen komen. Voordat de mensen gedoopt 
worden hebben ze eerst vier jaar catechese. Het 
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is begrijpelijk dat de kerk te klein is. Op gewone 
zondagen komen al zoveel mensen dat ze nau-
welijks in het gebouw kunnen. Piéla heeft elk jaar 
500 dopelingen (volwassenen). De kerken zijn so-
ber ingericht met verplaatsbare houten banken 
en een altaar. De zusters zorgen voor de versie-
ring met kleden en bloemen. Het immens grote 
gat voor de kelder en fundering is met de hand 
uitgegraven. Als jullie de stenen grond zien, weet 
je dat dit niet is mee gevallen! Om half acht gin-
gen we weer aan tafel. Er was eten uit een res-
taurant gekomen. Irene at alleen maar een stuk-
je stokbrood want ze had nog buikpijn. Zelf heb 
ik goed gegeten.

9-12-2008
Dat dacht ik, maar de volgende morgen be-
gon voor mij met flinke misselijkheid en overge-
ven. We zouden die dag weer op weg naar Pa-
rijs gaan. Na de heilige mis om zes uur meteen 
ontbijt (een heel klein beetje stokbrood), koffers 
pakken en afscheid van de zusters en iedereen 
nemen. Half negen reden we weg om eerst de 
kerk in Bilanga te bekijken. We gingen ook langs 
Fada de bisschopsstad. Een kop koffie, een ken-
nismaking met een vormingsklas met volwas-
senen mannen (die les over kerstmis en het hu-
welijk hadden) en toen weer verder. Om half 
twee stopten we bij een Europees restaurant 
waar Abbé Paulin en meneer pastoor lekker gin-
gen eten. Irene en ik hadden geen trek. Na een 
klein uurtje weer verder en om ongeveer half vier 
kwamen we in Ouagadougou aan. Daar bracht 
Abbé Paulin ons naar een grote moderne winkel 
om wat souvenirs te kopen. Toen weer naar het 
bisschopsvormingscentrum, waar we een kamer 
kregen om tot zeven uur te rusten. We vertrokken 
toen naar het vliegveld en namen afscheid. We 
hebben Abbé Paulin beloofd ons best te zullen 
doen om voor de Vastenactie van 2010 een bij-

drage voor de kerk bij elkaar te krijgen. Het is er 
hard nodig! Ons bezoek heeft ook echt verbroe-
dering gebracht! Irene wil zelfs al terug om te kij-
ken hoe het een en het ander zich ontwikkelt! De 
vliegreis verliep voorspoedig. Alleen kregen we 
weinig rust. We vertrokken precies op tijd, half 
tien. Na het eerste uur vliegen een stop van an-
derhalf uur in Niger en toen verder.

10-12-2008
Om tien voor half twee ’s nachts kregen we het 
diner! En om half vijf kregen we koffie of iets an-
ders te drinken. Rond zes uur landden we op het 
vliegveld Charles de Gaulle. Toen ons hotel op 
gezocht met de metro, de koffers weggezet en de 
stad in. Het was vreselijk koud! We kochten een 
kaart voor twee dagen om vier verschillende bus-
tochten te ondernemen. Na een halve tocht gin-
gen we dineren bij een Italiaan en naar het hotel 
terug waar we vanaf twee uur op de kamer kon-
den. Lekker douchen en een uurtje slapen. Daar-
na weer terug voor een tweede tour. Om zeven 
uur was de tour klaar, met de metro terug en wat 
eten voor Irene gekocht. Naar de kamers en naar 
bed!

11-12-2008
Het is nu tien voor half negen en onze tweede 
dag in Parijs is begonnen! Na een lekker Frans 
ontbijt moeten we om tien uur de kamer verla-
ten. We mogen de koffers weer stallen en we ver-
trekken met de metro. Vanuit het zoveelste me-
tro station gaan we weer met de open bus een 
tour maken. Bij Montmartre stappen we uit en 
we lopen naar de Sacre Coeur. Daarvoor zag Ire-
ne nog de felbegeerde laarsjes staan en werden 
die meteen gekocht! In de Sacre Coeur, welke op 
een hoge berg ligt was het middag gebed aan 
de gang door de zusters. Na de dienst zijn we de 
kerk doorgelopen die helemaal rond is. Daarna 

buiten nog een foto gemaakt bij een harpist die 
prachtig speelde en terug naar de open bus tour 
halte. En op het einde van de rit, dat we nu de 
zon scheen op het dak van de bus door brachten, 
wachtte Mc Donald op ons! ( leuk hé, Irene!). 
We aten een lekker hapje, nog een kopje koffie 
en terug naar het hotel om de koffers op te ha-
len. Daarna werd het een strijd tegen de klok om 
de Thalys te halen in Gare du Nord. Een heel ge-
sjouw over de trappen van de metro met de kof-
fers! Uiteindelijk waren we een half uur te vroeg! 
En nu zitten we in de hoge snelheid trein! Lekker 
uit te rusten!

31-12-2008
De hele terugreis is voorspoedig verlopen en om 
half tien ‘s avonds arriveerden we weer in Stram-
proy .Het is een indrukwekkende reis geweest die 
ons veel heeft doen zien en meemaken. Het stuk 
Afrika dat we gezien hebben was erg arm doch 
de bevolking maakt een tevreden indruk. Ieder-
een ziet er ontspannen en gelukkig uit. Ik hoop 
voor Abbé Paulin zeer dat hij de nieuwe kerk, mis-
schien ook met hulp van ons, van de grond krijgt. 
Een begin is gemaakt met de tweede collecte van 
Kerstmis in onze parochies. Abbé Paulin is bij ons 
over gekomen als een zeer ijverige man, die veel 
voor zijn parochianen doet. Zo maakte we mee 
dat hij met zijn truck weer werd weggeroepen 
om een gestrande motorrijder te hulp te komen. 
En de kinderen waren allemaal dol op hem. We 
hebben een mooie tijd in Piéla gehad en zullen er 
nog vaak aan terug denken. Met dank aan pas-
toor Notermans die de reis zo voortreffelijk heeft 
uitgepuzzeld en minutieus op papier heeft gezet 
en aan Irene voor het gezelschap! 
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PERU
Zr. Clara Isabel P.I.J.
 “Wij zusters van het arme kindje Jezus zijn mo-
menteel met 7 op twee plaatsen werkzaam in 
Peru: 5 Zusters in Iquitos voor de 80 meisjes van 
dit tehuis, met een kinderdagverblijf voor de 
jongsten, en middageten, huiswerk- en hand-
werkbegeleiding. Twee zusters in Lima beheren 
een kantine voor kinderen en zijn daarnaast nog 
op ander gebied actief, waarover later meer. De 
scholen begonnen pas in april met het onderwijs, 
omdat de staat niet tijdig de contracten voor 
het personeel had afgesloten. De parochiescho-
len begonnen wel op tijd; ze werken beter, maar 
men moet schoolgeld betalen. Wij hebben daar 
14 meisjes, die het goed doen. Het afgelopen jaar 
hebben we het 30-jarig jubileum gevierd van het 
tehuis “Hogar Casa de la Niña de Loreto”, waar-
voor wij 14 jaar verantwoordelijk zijn. In oktober 
was er een dankdienst met bisschop Julián Gar-
cia Centeno. Hij herdacht de oprichter Mgr. Ga-
bina, en alle weldoeners die het tehuis 30 jaar 
hebben gesteund. Na afloop voerden de meisjes 
dansen uit, en was er een eenvoudige maaltijd 
op het binnenplein.
Op 8 oktober was het familiefeest. Eerst werd de 
geschiedenis van het tehuis herdacht, en daar-
na was er muziek en toneel. De ouders kregen 
de opdracht een gelijkenis uit het Evangelie uit te 

Peru, Colombia en Indonesië
Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront steunt van tijd tot tijd projecten, 
aangedragen door verschillende organisaties. Zo werd eerder hulp 
verleend aan de Zusters van het Arme Kindje Jezus in Simpelveld.  
De zusters stuurden ons de volgende berichten:

beelden. De anders schuchtere en stille vaders en 
moeders hebben zich met veel creativiteit en ple-
zier aan die opdracht gewijd. Bananen en stenen 
werden als “talenten”gebruikt, gekleurd water 
was het bloed van de mens die de goede Sama-
ritaan genas, houtstammen werden opgestapeld 
voor een troon van de Heer die een groot feest 
gaf, zijn kroon werd met veren versierd. Er waren 

zaklampen voor de 5 wijze maagden, en de dwa-
ze maagden weenden bitter. De kinderen waren 
verbaasd over de talenten van hun ouders. Daar-
na konden de ouders de handwerkproducten 
van de kinderen bewonderen: borduurwerk, tas-
sen, tafellakens, kleding, sieraden en knuffels. Ze 
konden ook iets kopen. Met de opbrengst wordt 
nieuw handwerkmateriaal gekocht. Met een mid-
dagmaal voor alle aanwezigen werd het familie-
feest besloten.
Nog iets over onze activiteiten in Lima. In een ar-
menwijk aan de rand van de stad wonen onze 
beide zusters in een klein huis. In de buurt leven 
veel arme en zieke kinderen. De voeding van de 
kinderen wordt beter door het eten in de kan-
tine: van maandag tot vrijdag komen 80 kinde-
ren om te ontbijten, en 140 voor het middageten. 
Koken en schoonmaak worden door de moeders 
van de kinderen verzorgd. Verder is er een klei-
ne bibliotheek onder verantwoordelijkheid van 
de meisjes, er zijn ook cursussen voor breien, 
dansen en toneel. De 2 zusters verantwoorde-
lijk voor het coördineren van de taken, ze bezoe-
ken armen en zieken, en worden geroepen om 
te bidden bij stervenden. In het weekend helpen 
ze in de parochie bij de voorbereiding voor de 
doop, 1e communie, Vorming en jongerenpasto-
raat. Bovendien doen ze voor ons in Iquitos aller-
lei boodschappen, die alleen in Lima gedaan kun-
nen worden.
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COLOMBIA
Zr. Nora Maria P.I.J., Provinciaal overste, 
en alle Zusters.
Een belangrijke gebeurtenis was vorig jaar de in-
wijding van de pedagogische werkplaats “Madre 
Clara Fey”, genoemd naar de stichteres van onze 
Congregatie. Het is een instelling voor jongens 
en meisjes van 7 tot 12 jaar, die hen helpt hun 
vrije tijd zinvol te besteden. In totaal gaat het om 
160 kinderen, 80 ’s morgens en 80 ’s middags. Ze 
zijn naar leeftijd ingedeeld, en hebben de vak-
ken Spaans, Wiskunde, Muziek, Bibliotheek, The-
ater en Informatica; ze leren spelenderwijze, niet 
zo droog als op school. De kinderen komen graag 
en het is een genoegen te zien hoe gelukkig ze 
zijn. Voor ze naar huis gaan krijgen ze iets te eten 
en te drinken. De kinderen komen grotendeels uit 
een sociaal zwak milieu. Het gaat om de trieste 
en moeilijke positie van “binnenvluchtelingen”, 
gezinnen die voor de guerrilla of paramilitairen 
moesten vluchten om hun leven te redden. Veel 
kinderen die bij ons komen hebben meegemaakt 
hoe ze hals over kop alles moesten achterlaten 
en zich een nieuw bestaan moesten zoeken. De 
meeste van deze gezinnen komen van het platte-
land. In de stad kennen ze niemand, en daar kun-
nen ze maar moeilijk wennen. De regering biedt 
hulp, maar het duurt allemaal vaak zo lang, en is 
zo moeilijk dat die mensen de moed verliezen, en 
ergens iets zoeken waar ze voor weinig geld kun-
nen verblijven, want geld hebben ze niet. Dat is 
voor een groot gedeelte de situatie van onze be-
volking in Cazucá en van de families, waarvan de 
kinderen naar ons komen. Die kinderen zijn vaak 
vrolijk, en op het eerste gezicht vermoedt men 
niet onder wat voor een geestelijk trauma ze lij-
den. De Spaansleraar van de werkplaats vroeg 
die kinderen op te schrijven wat hun de meeste 

pijn gedaan had in hun leven, en wat ze zich het 
meeste wensten. Veel kinderen huilden bij het 
schrijven van die kleine verhalen, omdat ze het 
misschien niet eerder kwijt konden en zich door 
het schrijven iets van al die gruwelen konden be-
vrijden. Hier komen een paar voorbeelden:
“Die op het platteland wonen hebben veel te lij-
den, wanneer ze van hun bezit worden verdreven, 
zonder iets van hun have en goed mee te kunnen 
nemen, en dat midden in een oorlog.” “Jij, kind 
van het land, voelt veel pijn die niemand anders 
voelt, als je de boerderij moet opgeven, en alles 
waaraan je gehecht bent.” “Van een kind hielden 
we erg veel, maar dat kind stierf, en dat heeft ons 
veel pijn gedaan. Moeten vluchten is in Colombia 
erg pijnlijk, want onze mensen komen naar de 
stad om een korreltje rijst te bedelen.” “Ik wens 
voor mijn land een wereld zonder verdriet, zon-
der moord, zonder bloed. Ik zou graag in een vrij 
land leven.” “Opgejaagd worden is het leed van 
alle families. Waarom begrijpen de guerrillero’s 
dat niet? Waarom lijden ze daar niet iedere dag 
meer onder?” Deze teksten geven inzicht in het 
verdriet van de kinderen die wij proberen te hel-
pen om deze pijnlijke situaties te boven te ko-
men. Tot zover Cazucá.

Vreugdevol was in onze provincie het 70-jarig ju-
bileum van ons eerste meisjescollege, Santa Cla-
ra. We hebben het gevierd met de zusters, leerlin-
gen, leraren, oud-leerlingen en ouders. Het was 
een prachtige feestweek, met plechtige Eucha-
ristievieringen, met wedstrijden, spelen, dans en 
muziek. De stad Bogotá verleende het college de 
hoogste onderscheiding, wat ons met vreugde 
en dankbaarheid vervult. Ons college heeft een 
hoog academisch niveau en staat goed aange-
schreven. In mei was er in Monterredondo een 
aardbeving, die met tussenpozen een paar da-
gen duurde, en voor de zusters en de anderen 
voor angst en ongerustheid zorgde. God zij dank 
waren er geen persoonlijke slachtoffers. Om-
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dat ons huis en onze school goed gebouwd zijn 
was er weliswaar schade, maar niet zo erg als bij 
veel families in Monterredondo wier huis of hut 
werd vernield. Drie maanden geleden was er een 
zwaar onweer in Pereira, dat onze zusters erg ge-
raakt heeft. De storm vernielde het dak van de 
kleuterschool. Gelukkig waren de kinderen al in 
veiligheid gebracht. Een kleuterleidster, die nog 
wat spullen wilde redden, werd door een vallen-
de balk ingeklemd, en zwaar verwond. Door de 
zware regenval steeg het water in de beek ach-
ter het huis zo sterk dat water, slijk en rommel 
het huis in kwamen, en de begane grond over-
stroomde. De schade was groot, maar de kleuter-
leidster was er het ergst aan toe, wat ons zorgen 
maakt. In Belen, Bosa en Facatativa gaat alles 
goed. Ook in dit jaar kregen we van u veel steun. 
U weet wat dat betekent: het helpt ons onze 
werk voort te zetten, uit te breiden en te verbete-
ren. We beseffen dat we er niet alléén voor staan 
en hebben de zekerheid dat, wanneer het ergens 
“brandt”, u ons niet in de steek laat. Hartelijk 
dank daarvoor!

INDONESIË
Zr. Johani P.I.J.
 “Hartelijke groet uit Indonesië, en veel dank 
voor de steun die we via de missieprocuur van 
u ontvingen. Die heeft ons geholpen bij de ver-
schrikkelijke aardbeving in Yogyakarta en bij de 
overstroming in Pasuruan. De aardbeving heeft 
grote schade aangericht aan de school- en kloos-
tergebouwen in Pakel/Yogyakarta. Intussen zijn 
de reparatiewerkzaamheden bijna klaar. De over-
stroming in Pasuruan deed muren instorten, en 
meubels en allerlei apparatuur van de school en 
het klooster werden beschadigd of vernietigd. U 
hebt ons in 2008 heel bijzonder geholpen bij de 
bouw van een internaat in Ketapang (West-Ka-
limantan). Daar vinden veel meisjes uit afgele-
gen gebieden onderdak en opvoeding. De meis-

jes en hun ouders zijn zeer dankbaar voor deze 
mogelijkheid. Ook willen we u informeren over 
de arme kinderen op het eiland Flores. Daarbij 
gaat het erom dat meisjes uit afgelegen dorpen 
en uit de bergen in de stad verder kunnen stu-
deren. Daartoe hebben we internaten in Mauloo 
en Maumere opgezet. Sinds 2000 zijn bovendien 
onze zusters in Maronggela werkzaam. Aanvan-
kelijk woonden ze in een bamboehut, maar met 

Gods hulp konden we een kleuterschool, een in-
ternaat en een klooster bouwen, dat in septem-
ber 2008 door de aartsbisschop van Ende, Mgr. 
Vinsensius Sensi Potokota, werd ingewijd. Ma-
ronggela ligt in een eenzame streek van Flores, 
met koeien, waterbuffels en paarden. Intussen 
kunnen de kinderen van kleuterschool tot gym-
nasium hier naar school.
In Curahjati (Oostjava) en in Nanggulan (Mid-
denjava) hebben dank zij uw hulp arme meisjes 
hoop op een betere toekomst, doordat ze naar 
school kunnen en zonodig in ons internaat kun-
nen wonen.”



33www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 9

IMPRESSIE ONTMOETINGSAVOND 2008



34www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 9

Langstraat 21 6001 CS Weert
Boshoverweg 63 6002 AM Weert



35www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 9

Op zaterdag morgen de 28ste  vertrokken wij 
naar Golokwati, waar Br. Constant cssp momen-
teel woont. Er woont daar een Nederlandse le-
kenmissionaris Mevr. Wies Dorge, die er reeds 37 
jaar woont en werkt voor ontwikkelingsprojec-
ten; zoals landbouw, watervoor-zieningen, scho-
lenbouw etc. vooral op het platte land in haar 
directe omgeving. Zij is reeds op leeftijd en had 
aan onze congregatie gevraagd, om iemand die 
haar werk kan voortzetten, en Br. Constant is 
daarvoor verzocht en zal dit voortzetten vanaf  
februari 2010.
Op zondagmorgen naar de H. Mis in de paro-
chiekerk waar een van onze Ghanese paters, de 
pastoor was. Een H. Mis, duurt daar gemakkelijk 
twee uur. Na de H. Mis werden we nog voorge-
steld aan de gemeenschap. Na de middag zijn we 
een waterval gaan bezoeken.
Aan een studente, Celestine Happy Kaletsi van 
Hohoe, die 15 jaar oud is en wees is,  heeft Hr. 
Sjra Wijen haar beloofd de studiekosten te beta-
len, zeker als zij goede resultaten behaald. 
‘s Maandags morgens op tijd op, want we had-
den weer een hele afstand gepland, naar Dua-
yaw Nkwant, want in deze plaats werden wij 
verwacht, en is het geboortedorp van Dom Au-
gustine Tawiah Yeboah OSB, deze had bij Br. Her-
mans gewerkt tijdens de seminariebouw in Ejisu. 

Hij was in Nov. 2008 te Bolonge, diaken gewijd 
door de Aartsbisschop van Kumasi Z.E. Mgr. P. 
Sarpoung, waar Sjra en Harrie naar toe waren 
geweest. Had een maand vakantie en ging naar 
zijn familie te Ghana. Stelde het erg op prijs als 
wij in Ghana op bezoek waren ook bij zijn fami-
lie te komen.

Ook de 2 priesters van de parochie waren uitge-
nodigd met hun priester-stagiair. 
Een jongerengroep kwam toen liederen met dans 
ten gehore brengen, die indrukwekend waren, 
om toch zo hun inlandse dansen in stand te hou-
den. Er waren verschillende oudsten van deze fa-
milie aanwezig en een van hen gaf een toespraak 
in hun eigen taal, wat vertaald werd door Dom 
Augustine. Dat dit allemaal zomaar kan gebeu-
ren, bij mensen die je nog nooit eerder ontmoet 
had, ging het nog door met de inlandse dans-
groep. Hierna gingen we eten en keken terug op 
een fijne  avond, vooral voor Twan, die voor de 
eerste keer in Afrika was, en gingen ons hierna 
voldaan te ruste leggen in het gasthuis net bui-
ten het dorp.
Waren op tijd wakker en na ontbeten te hebben 
gingen we naar het huis van Augustine die voor-
stelde, om de kerk, de lagere school, het zieken-
huis te bezoeken. Zo gezegd zo gedaan en be-
gonnen bij de kerk de St. John of Gods parochie, 
een vrij grote kerk maar kwam wel wat donker 
over, maar waren nog aan het werk om verbete-
ringen aan te brengen. 
De lagere school lag er vlak bij, de klassen wa-
ren goed gevuld en telde zeker zo’n 50 leerlin-
gen. Alle  klassen waren dubbel, vanwege de vele 
leerlingen. Hierna liepen wij over de markt rich-
ting ziekenhuis. De pastoor kwam er ook bij, om 
enkele zieken te bezoeken. We  kregen een rond-
leiding en toen we langs de paviljoens liepen za-
gen we op een Maastricht staan en vroegen wat 
dat kon betekenen? Kregen te horen dat het Aca-
demisch Ziekenhuis van Maastricht soms afge-
studeerde dokters er een tijd stage lieten lopen. 

Reisverslag Ghana
(door: Br. H.Hermans cssp)

De Hr. Sjra Wijen, Hr. Twan Wijen en Br. Harrie Hermans cssp, 
vertrokken op 26 Februari 2009 met bestemming Ghana, waar we ‘s 
avonds 21.30 lokale tijd aankwamen. Br. Constant cssp een Ghaneese 
confrater, zou ons op komen halen, en het was een blij weerzien en 
konden zo instappen en naar ons logement gebracht worden. Daar in 
ons huis werd nog wat gegeten, maar iedereen koos om maar te gaan 
rusten en wennen aan die klammige warmte die er heerste. De volgende 
morgen kennis gemaakt met de confraters in het huis. In de namiddag 
zijn wij Accra in gegaan om een bezoek te brengen aan “Bake for 
Life”. Dit project is opgezet door een Nederweertenaar, genaamd Hans 
Nieskens die hier een bakkerij heeft opgezet voor gehandicapten. We 
waren niet aangekondigd, maar legden uit dat we dorpsgenoten waren 
van Hans Nieskens. Zij begrepen het en we kregen een rondleiding in de 
bakkerij, waar dezelfde morgen zo’n 120 broden waren gebakken en op 
de markt gebracht waren. Dit idee maakte een zeer goede indruk op ons, 
waardoor ook mensen geholpen konden worden, om zelf zo voor hun 
levensonderhoud te zorgen. Geweldig zo’n inzet van Hans Nieskens.
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‘s Avonds zijn we nog bij de pastoor op bezoek 
geweest.  Het is ‘s morgens 4 Maart en na ontbe-
ten te hebben gingen we Augustine ophalen om 
afscheid te nemen van zijn moeder en familiele-
den. Augustine zou mee rijden tot Kumasi. Op 16 
km voor Kumasi hebben wij hun nieuw klooster 
bezocht “Benedictine Monastery of Monte Olive-
to P.O Box ST 324 Kumasi” Hun Overste vanuit 
Italië was juist aangekomen en wilde Augustine 
en ons even speken. Het klooster was door een 
Italiaanse aannemer gebouwd, en zag er fantas-
tisch uit. Hierna reden wij naar Kumasi, waar we 
afscheid van Augustine namen.
Daarna zijn we doorgereden naar Ejisu, waar 
Harrie gewerkt heeft. Constant en Sjra konden 
elk een kamer krijgen op het noviciaat, Twan en 
Harrie bij het stafhuis aan de filosofie kant. Daar-
na zijn wij wat rond gaan wandelen, richting 
veestapel, waar Harrie in zijn vrije tijd met kip-
pen eenden etc. begonnen was. Tot onze verba-
zing waren er zo’n 6 koeien en 5 kalveren in een 
omheining. De oude kippenhokken waren gevuld 
met legkippen en er waren ook enkele varkens. 
Een nieuw varkenshok was nog in aanbouw. Toen 
kwamen wij de broer van Erik (vroegere kok) te-
gen en vroeg naar Br. Harrie. Twan zei, dat is hij 
en hij constateerde dat ik geen baard meer had 
vandaar dat hij mij niet meer had herkend. Liep 
met ons mee tot we Erik hadden gevonden. Daar-
na was het tijd voor het avond eten in het staf-
huis, Tot onze verbazing waren wij met 9 perso-
nen aan tafel, sommigen waren leraren anderen 
waren bezoekers vanuit Engeland. 
Met zo’n warm klimaat is men ‘s morgens meest-
al ook vroeg wakker, en gingen naar de H. Mis 
aan de filosofie zijde. Het was een H.Mis met vier 
heren en er waren zo’n 35 studenten.
Er werd op een elektronisch orgel gespeeld en er 
werd flink meegezongen. Wel indrukwekend als 
je zo ervaart dat de congregatie ook daar toe-
komst heeft, in totaal heeft de W.A. P. nu 115 le-
den, samen met Gambia en Sèrra Leone. Er wa-
ren 11 novicen op het noviciaat. 

Vanaf 9.00uur zouden we naar Kumasi gaan om 
de “Spiritan Technical Vacational School” te be-
zichtigen in Adankwame, ongeveer 10km bui-
ten de stad. Het was indrukwekkend wat er reeds 
aan gebouwen is gerealiseerd. Br. Francis Dame-
tiero cssp die verantwoordelijke is voor de uit-
voering ervan, gaf ons de uitleg waarvoor de 
diverse gebouwen gaan dienen. Het is de bedoe-
ling dat leerlingen intern kunnen zijn.Een prak-
tijkgebouw moest nog gebouwd worden, maar 
het geld daarvoor was schaars, zij zoeken nog fi-
nanciële middelen. Het is bestemd voor meisjes 
en jongens. We vonden het allemaal een gewel-
dig idee om technisch onderwijs meer aandacht 
te geven en wat ook betaalbaar is voor de plat-
telands bevolking. Vandaar zijn we naar Banta-
ma gereden, een parochie die reeds meer dan 35 
jaar toevertrouwd is aan onze Spiritijnen en die 
midden in Kumasi ligt. Nu was daar de regionale 
overste gehuisvest en hield met nog een confra-
ter de parochie werkzaamheden bij, waar we dus 
even op bezoek gingen. Vergeleken met vroeger 

was de oude lagere school afgebroken en een 
nieuwe in etage gebouwd, wat een geweldige 
verbetering is.
Wij ontmoetten daar nog een confrater Alfon-
sus Beni cssp, die verantwoordelijk was voor een 
opleidingscentrum, waar jongens en meisjes ge-
vormd worden om met computers te werken, dus 
vooral de administratieve medewerkers voor de 
toekomst.
Op 6 Maart ‘s morgens tezamen naar de H. Mis 
op het noviciaat, deze werd gedaan door de Rev. 
Fr. Paul, de novicemeester. Hierna konden we ge-
zamenlijk met de novicen het ontbijt gebruiken.  
Vandaag was het “Nationale Feestdag en werd er 
“Onafhankelijksdag” gevierd, dus een vrije dag. 
Om 10.00uur zouden er defilés beginnen van de 
diverse scholen, bijzonder om zo’n dag mee te 
maken. Het voetbalveld werd daarvoor gebruikt 
en er stonden verschillende bussen die de scho-
lieren van afstand hadden vervoerd. Weldra be-
gon die dag met een toespraak van de Disticks 
Chief, daarna het defilé van de diverse scholen 
uit het hele distrikt.  
Eerst kwamen de allerkleinsten van vijf a zes jaar 
voorop, met eenzelfde kledingdracht. Vele ande-
re groepen volgden, ieder in hun eigen gekleur-
de kledingdracht. Vaak kon men opmaken aan de 
kleuren, van welke school zij waren. 
Dit feestelijke gebeuren duurde maar liefst twee 
uren in de warmte van de zon, maar niemand gaf 
het op of wilde maar iets missen.
Erik maakte verschillende foto’s en in de namid-
dag gingen we samen met Erik naar zijn geboor-
tedorp Ampabrame, waar Harrie hem vroeger ge-
holpen had met de bouw van hun kerkje.
Nu was er hoogspanning gekomen en had de 
elektriciteitscompagnie het dorp afgeraden om 
verder te gaan met de bouw ervan, vanwege het 
gevaar met de hoogspanning. Zij hebben er toen 
een goed bedrag voor gekregen, waarmee ze nu 
midden in het dorp met aan de slag zijn gegaan. 
Het is een aardig plan geworden en de fundering 
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met de opvulling is reeds klaar en het geld was 
nog niet op. Hierna nog zijn familie bezocht. Ver-
volgens zijn wij naar Abankro gegaan, een dorp 
achter ons seminarie, waar Sjra ook het vorig jaar 
op bezoek is geweest en wist te vertellen dat er 
een waterpomp kapot was. Sjra zei dat hij be-
loofd had deze te bekostigen en zo gezegd zo ge-
daan in tegenwoordigheid van de koningin moe-
der van het dorp. Want schoon drinkwater is ook 
daar erg belangrijk. Sinds er elektriciteit is in het 
dorp, is er veel meer mogelijk en tevens uitge-
breider geworden. 

Wij spraken samen over Ghana cultuur en erva-
ren in zo’n land dat het de gewoonte is altijd de 
ouderen van het dorp erbij te betrekken, te luiste-
ren wat ook hun gedachten kunnen zijn.
Echt verhalen voor onder een boom in Afrika, 
soms hebben zij het over de geesten van hun 
voorouders, waar zij diep respect voor hebben. 
(soms denken wij wel dat het overdreven is) 
De volgende dag zijn we de plantages van jams, 
cassave’s, palmbomen etc. gaan bekijken. 
Verder wilden we een bezoek brengen aan de 
peetjongen van Harrie, maar er was niemand 
thuis. Harrie had 3 jonge broeders uitgenodigd 
uit te gaan eten, en dat was vanavond. 
Een broeder Franscis van Ejisu was vroeger pries-
terstudent, maar heeft ooit een auto ongeluk ge-
had waardoor hij blind is geworden, maar heeft 
zich inmiddels zo geschoold dat hij nu nog les 
kan geven aan de studenten, hij loopt altijd met 
een blindenstok en nergens tegenaan, is altijd 
uiterst vriendelijk en herkent iedereen aan zijn 
stem. Waren op tijd daar, tezamen met Br Con-
stant, Br. Davit met Br. Franscis, heerlijk wat bij-
praten over de in aanbouw zijnde Spiritan Tech-
nical Vocation School, waarvan we erg onder de 
indruk waren, was daar nog genoeg over te ver-
tellen, rond 21.30 uur reden we weer terug naar 
huis.

Over het algemeen is zo’n bezoek aan Afrika een 
hele belevenis en het is van belang waar je ook 
gaat, mensen in hun waarde te laten en voor wat 
hun dierbaar is, begrip te tonen, zeker voor hun 
eigen cultuur. De zondagmorgen gingen we naar 
de Parochiekerk St. Antonius van Ejisu, wat was 
die kerk ten goede aangepast, vooral ook omdat 
het aantal kerkgangers toegenomen was. Op het 
einde van de H. Mis was er nog een extra col-
lecte, naargelang de dag waarop men geboren 
is. Die dag van de week, is dan ook meestal bij 
de namen verwerkt, of meestal ook haar of zijn 
roepnaam.

De opbrengsten werden snel geteld en werden 
bekend gemaakt van de dag die het meeste
opgebracht had, kregen een applaus. 

Zo was er buiten de kerk een winkeltje opgezet 
dat medailles, rozenkransen beeldjes, etc.
verkocht. Verder hebben we een bezoek gebracht 
aan het petekind van Harrie, na negen jaar niet 
meer gezien te hebben, was hij inmiddels 18 jaar 
oud. Hij vertelde dat hij goed mee kon met zijn 
studie, maar vertelde ook dat Br. Harrie niet zo-
lang moest wachten om op bezoek te komen. 

In de avonduren konden we getuigen van een 
flinke regenbui, en dit geeft aan dat de droge tijd 
bijna voorbij is en de regens er aan zitten te ko-
men. Veel plantages zitten te wachten op de re-
gens zodat gewassen kunnen gaan groeien.
Het is inmiddels 9 Maart geworden en gingen 
naar de H. Mis met de novicen, waarna we ook 
daar ontbeten. Rond 9uur vertrokken we naar 
Kumasi, waar Br. Constant zijn e-mail moest af-
maken en verzenden naar Rev. Fr. J. Kwofi, (1ste  
assistent van de Algemene Overste) Twee postu-
lanten gingen met ons mee naar het Cultureel 
Centrum. Alsook hebben we daarna de plaatse-
lijke Zoo bezocht. 
Hierna vertrokke wij naar de gepensioneerde 
aartsbisschop van Kumasi, Mgr P. Sarpong, die de 
diakenwijding had gedaan van Dom Augustine. 
Woonde nu in een huis van het Bisdom, om uit te 
rusten van al zijn goede gedane werken. 

Zijn daarna nog langs het paleis van de Koning 
van de Ashanti’s geweest en het museum was 
nog open om wat souvenirs te kopen.
Na een week op het seminarie verbleven te heb-
ben, hebben we nog enkele foto’s gemaakt met 
de novicen en novicemeester. Ons verblijf finan-
cieel geregeld waarna we afscheid namen, waar 
zoveel herinneringen waren.
Vanaf Ejisu vertrokken we richting Cape-Coast, 
via een tussenweg zodat we niet over Accra hoef-
den te rijden. Het was reeds te laat om de forten 
van Cape-Coast en Elmina te gaan bezoeken. Sjra 
moest zijn dagboek wat bijwerken. 
Toen we de volgende morgen aan het inladen wa-
ren, kwam Sjra een bekende mevrouw tegen aan 
wie hij nog iets had moeten bezorgen van zijn 
vrouw Lies. (n.l. een gift voor het weeshuis dat 
zij runde in het dorp Berekoum) Zij zei dat haar 
moeder op bezoek was en buiten in de auto was, 
dus zijn wij even haar gaan groeten. Vanwege 
de verre ligging en ons programma, hadden we 
geen tijd gehad om daar naar toe te gaan.  Wij 
gingen het eerst naar Elmina, daarna naar Cape-
Coast waar we van een gids uitleg kregen. De 
gids vertelde ons veel details, hoe het er allemaal 
aan toe kon gaan. Er waren in die tijd wel zo’n 
750 slaven gestationeerd. Mannen en vrouwen 
waren strikt gescheiden. Vrouwen in verwachting 
werden niet verkocht. Belande iemand in de ge-
vangenis, dan kwam hij er niet meer levend uit, 
want die kregen niet te eten of te drinken.
Doden werden in zee gegooid voor de vissen of 
de haaien, die zij weer vingen om al die men-
sen te voeden. Als men ’n keer naar Ghana komt, 
moet men deze oude forten zeker gezien hebben. 
Want zij vertellen ons veel geschiedenis over het 
verleden, rond de jaren 1700.  Hoe de Portuge-
zen, Engelsen en Nederlanders met mensen uit 
Ghana en omgeving omgingen, gebruikten en 
verkochten om overzee ergens tewerk gesteld te 
worden. 

Op zondag = Kwesida voor vrouwen Esi voor mannen Kwesi.
Op maandag = Dwowda voor vrouwen Adjoa voor mannen Kojo.
Op dinsdag = Benada voor vrouwen Abena/ Araba voor mannen Kobena/ Ebo.
Op woensdag = Wukuda voor vrouwen Ekua/ Kukua voor mannen Kweku/Abeiku
Op donderdag = Yawda voor vrouwen Aba voor mannen Yaw/ Ekow.
Op vrijdag = Fida voor vrouwen Efua voor mannen Kofi/ Fiifi.
Op zaterdag = Memenda voor vrouwen Ama voor mannen Kwame/ Kwamina.

Links Sjra Wijen en rechts Br. Harrie Hermans.
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Op afschuwelijke wijze werden deze inland-
se mensen gevangen genomen en verkocht om 
doorvervoerd te worden naar de forten, om ook 
daar weer verkocht te worden aan Europese men-
senhandelaren. Deze brachten de slaven vooral 
naar Zuid en Midden Amerika, waar grootgrond-
bezitters woonden die goedkope werkkrachten 
konden gebruiken. 
De volgende morgen zijn we vertrokken, want 
we moesten nog naar Mevr. Mieke Steevens uit           
Deurne, die Harrie gekend had in Kameroun van-
af 1968 als Nederlandse vrijwilliger.
Zij woonde in het Keta-Akatsi Bisdom, dus Accra 
voorbij dan langs de kust richting Togo. 
Na 5 uren gereden te hebben waren wij er, en 
Mieke stond reeds aan de weg te wachten, het 
weerzien na zoveel jaren was uitbundig. Wer-
den bij Mieke geweldig ontvangen en had voor 
twee personen ‘n kamer bij de Bisschop gere-
geld, die niet ver van haar zijn verblijf had. En-
kel twee personen kon zij huisvesten in haar huis. 
Hadden voor Mieke in Accra nog wat boodschap-
pen gedaan, want ineens zoveel mensen op be-
zoek gaat niet van zelf hè.
Mieke startte al spoedig met verhalen te vertel-
len uit de jaren 1968 in Kameroun. En wat kon zij 
zich nog veel dingen goed herinneren daar stond 
Harrie van te kijken. Toen kwam er een jongen 
een paar schoenen laten zien. Nieuwsgierig vroe-
gen wij wat dat te betekenen had. Mieke vertelde 
dat deze jongen geen schoenen had op de onaf-
hankelijksdag, en niet mee mocht defileren, van-
daar dat zij hem geld had gegeven om ’n paar 
schoenen te kopen.

Verder vertelde Mieke over het programma van 
de volgende dag, waar we allemaal naar toe 
zouden gaan. Naar het college van St. Theresa 
te Abor, die een feestdag hielden voor hun wel-
doeners, alsook om diploma’s en gereedschap uit 
te reiken, om mee te nemen naar hun dorp van 
herkomst, om zo hun beroep daar te kunnen uit-

oefenen. Dit college is alleen bestemd voor ge-
handicapte jongens en meisjes. De leerlingen 
kregen daar aangepast onderwijs en er waren ze-
ker meer dan honderd aanwezig. Mieke had ook 
daar les gegeven en was speciaal verzocht om 
aanwezig te zijn. 
Verderop lag nog het St. Agnes college, voor niet 
gehandicapten, maar die veel samenwerkten 
met leerkrachten. Een Italiaanse pastoor was de 
directeur van beide Colleges. Er hing een hele fij-
ne spontane geest en tussen de toespraken door, 
brachten de gehandicapten dans en muziek ten 
gehore. 
Mieke werd heel hartelijk bedankt, voor de ja-
ren inzet bij het onderwijs en er werden haar nog 
enkele cadeaus aangeboden. Het was een heel 
gezellig gebeuren en de festiviteiten waren rond 
12.30uur afgelopen. Hierna zijn we nog langs het 
St. Agnes college gereden, waar Mieke ook ja-
ren les had gegeven. Sjra vroeg haar of zij Pa-
ter Cramers sma, met de bijnaam sjagelaar ge-
noemd kende, die zo bekend was geworden met 
zijn brillen voor Ghana? Mieke kende hem goed 
en besloten, hem morgen te gaan opzoeken. Na 
veel gebuurt te hebben gingen we rond 22.30 
uur slapen.

Die morgen van 15 maart vertrokken we naar 
Keta, de plaats van Pater Zjef Cramers sma. Een 
mevrouw bracht ons naar zijn huis. Hij herkende 
meteen Mieke en maakte daarna kennis met ons. 
Sjra begon te vertellen over zijn neven waarmee 
hij kaartte en bevestigden, dat hij die goed ken-
de en als hij op vakantie kwam altijd opzocht. Hij 
vertelde dat hij ernstig ziek was geweest en veel 
werk van brillen over had gedragen aan inlandse 
krachten. Vanuit het hele land kwamen ze naar 
hem om een bril aan te passen. Hij vertelde dat 
buiten brillen verzorgen voor de mensen ook nog 
muskietenetten en veel rozenkransen had ge-
maakt, maar zijn leeftijd speelde hem parten. Hij 
liet ons nog de vele containers zien met allemaal 

brillen en glazen, alsook de deverse werkruimtes. 
Na deze heerlijke verhalen hebben we weer af-
scheid van hem genomen.
Zijn toen teruggereden naar de plaats van Mie-
ke om ons klaar te maken om naar Accra terug te 
reizen. Er kwam nog een man om te zeggen dat 
wij foto’s van de koeien hadden gemaakt maar 
niet van hem, dus alsnog van hem ook nog ’n 
foto gemaakt. Om 15.00uur richting Accra, wat 
nog wel enige uurtjes rijden zou zijn, en kwamen 
daar om 21.00 uur aan en nog iets gegeten en 
maar gaan slapen.
’s Morgens na de H. Mis gezamenlijk ontbeten. 
Pater J. Dunken nog de enige Ierse Spiritijn in 
Ghana, vroeg me de groeten te doen aan Pater 
J. de Boer en Br. J. v. Schaik bij mijn terugkomst 
in Holland. Die morgen hebben we nog de pa-
rochie van John Osei cssp bezocht, want er was 
nog veel te realiseren voor zijn nieuwe parochie. 
Had de projecten omschreven en Harrie gegeven, 
om deze voor financiële ondersteuning ergens te 
plaatsen. 
De verdere dag zijn we nog wel in de stad ge-
weest om wat souvenirs te zoeken. Voor de te-
rugvlucht hoefden wij niet te reserveren, omdat 
wij met Britisch Airways vlogen. Br. Constant die 
beschikbaar is geweest, met zijn auto waarvan 
wij veel plezier hebben gehad tijdens deze drie 
weken, vertelde ons dat hij ook een mooie tijd 
had gehad en dit heel graag gedaan had.  
Vandaag zouden we niet veel meer ondernemen, 
maar geduldig onze koffers pakten, waarna we 
rond 18.00 uur naar het vliegveld reden. Toen het 
tijd was hebben we Br. Constant van harte be-
dankt voor zijn inzet tijdens ons verblijf te Ghana 
en afscheid van hem genomen. 

We zagen terug op een mooie reistijd die we sa-
men hadden doorgebracht, en ook fijne reisgeno-
ten waren voor elkaar waarvoor veel dank.
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IMPRESSIE VAN GHANA
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Ringbaan-Zuid 25 
6006 NK Weert
T 0495 - 538802
F 0495 - 538958
E contact@degraefwonen.nl

DE GRAEF WONEN

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 
10.00 tot 17.30 uur
zaterdag: 
10.00 tot 17.00 uur

Teak, Koloniale & Oosterse Meubelen
Lloyd Loom, Leren en Stoffen Stoelen 

Bankstellen & Fauteuils
Verlichting, Schilderijen, Spiegels & Woondecoraties

3000 m2 woonplezier 

www.degraefwonen.nl

Lochtstraat 41-45, 6035 BM Ospel
Telefoon 0495 _ 64 12 03
Fax 0495 _ 64 16 34
E-mail info@auto-veugen.nl
Internet www.auto-veugen.nl

UW MERCEDES PARTNER

jos jacobs b.v.
ringstraat 8

6005 NW swartbroek weert
tel: 0495 - 55 14 84
fax: 0495 - 55 13 45

Geuzendijk 35, 6002 TA  Weert
Telefoon: 0495-52 43 00
Telefax: 0495-54 71 28

E-mail: info@blaakven.nl

Patersveld	19,	6001	SN	WEERT, Tel. 0495-543815, Fax. 0495-546184

E-mail: info@uitvaart-vangansewinkel.nl   www.uitvaart-vangansewinkel.nl
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Windraak, 22 december 2008

Beste vrienden,

Kerstmis en Nieuwjaar nadert! Voor mij een te-
ken dat ik moet opschieten om even naar u toe 
te komen om u een “Zalig Kerstfeest en een Ge-
zegend Nieuwjaar” toe te wensen. Moge God 
ons bijstaan met Zijn goedheid, liefde en barm-
hartigheid. Wij weten: Wij zijn gewild, geliefd 
en nodig! Van ons wordt dus verwacht dat we 
een antwoord geven op Zijn Liefde. Wij hoeven 
niet bang te zijn. Hij zegt altijd: “wees niet bang, 
Ik ben bij je. Jouw naam staat in de palm vqan 
Mijn hand geschreven en jij: jij bent Kostbaar in 
Mijn ogen”! Kan het mooier? Hij is er altijd luis-
ter maar: In 1964 vertrok ik voor het eerst naar 
Indonesië. Toen ik in Kutoardjo aankwam zei een 
klein kind van ongeveer 5 jaar tegen mij: “Berkat 
Tuhan” “God moge je zegenen”! Toen ik, nu naar 
alle waarschijnlijkheid mijn laatste reis als Gene-
rale Overste, naar Indonesië maakte zei een Dou-
ane in Amsterdam tegen me: “Gods zegen”. Bij 
mijn vertrek uit Indonesië gaf een Priester mij de 
hand en zei: “Gods zegen”! Inderdaad Gods ze-
gen is met mij. Veel dankbaarheid en geluk heb 
ik mogen ervaren in Indonesië. Bij mijn aankomst 
in Yogyakarta en even daarna in ons huis in Kota-
baru stonden 75 zusters op een rij om mij te om-
helzen. Het zal weinigen overkomen om in een 
half uur 225 kusjes te ontvangen! Dankbaarheid, 
liefde en een heerlijk weerzien. Indonesië: dat 
wil zeggen de Provincie Java, vierde haar 75 ja-
rig bestaan. In 1933 vertrokken onze eerste zus-
ters naar Indonesië om er Gods licht, Gods liefde 
te brengen. 1933 was mijn geboortejaar en Gods 
licht in mij ging branden. Daarom werd het dub-
bel gevierd! Bij de Dankviering: Feest-Eucharistie 
zei de Priester ineens tegen mij: “Zuster Materna 
ik zou wel eens willen weten wat u denkt! Ik had 
direct een antwoord: `s morgens had ik gemedi-
teerd over Elisabeth en Maria - over Johannes en 
Jezus. Deze eerste verborgen ontmoeting deed 
Johannes van vreugde opspringen in de schoot 

van Elisabeth. Ik vertelde dat en voegde eraan 
toe: Ook in mijn schoot springt alles. Neen geen 
kindje! Maar de gevoelens van dankbaarheid, 
geluk, liefde en trots. Ik ben trots op mijn Zus-
ters hier. Ze doen hun werk geweldig en hun mo-
tivatie “missie” komt uit in hun spiritualiteit en in 
het charisma van de Congregatie. Zij zorgen zeer 
goed voor de allerarmsten. Bij de armen reken-
de ik bij het feest ons eigenpersoneel en de Ou-
ders van de Zusters. Op de drie eilanden samen 
hebben wij in de klinieken, scholen,projecten en 
huizen 994 personeelsleden. Een onderwijzer 
verdient € 60 tot € 79 per maand. Iemand die in 
huis werkt € 20 tot € 30 per maand. Aan ieder gaf 
ik € 100. Zo kregen van de werkster tot en met 
de dokter in lokale valuta Rp. 1.000.000 contant 
in de hand en kon daar mee doen wat hij of zij 
wilde! Het was diep ontroerend hoe de mensen 
kwamen bedanken: Zuster, nu kan ik mijn schul-
den in het ziekenhuis betalen, of mijn kind kan 
de studie afmaken, of nu kunnen we meubels 
kopen enz. enz. De meesten onder hen hadden 
nog nooit Rp. 1.000.000 gezien laat staan in hun 
handen gehad.  Maar zij, zijn de mensen die ons 
helpen de werken voort te zetten, het is hen ge-
gund! Ik reisde naar Sumba. Ook daar was het 
feest. Sumba bestaat 50 jaar. Daar had u bij moe-
ten zijn!! Om mij te eren kreeg ik twee zwarte 
varkens en een geit! De hoogste onderscheiding! 
Ik was vier jaar niet meer op Sumba geweest en 
u gelooft het niet wat je dan aan veranderingen 
ziet. In ons Ziekenhuis was een Oogkliniek ge-
opend en een Tandartsen praktijk. Een geweldi-
ge vooruitgang. Nu staan nog een T.B.C. Kliniek 
en een kliniek voor alleenstaande moeders op 
ons verlanglijstje. Wij hebben er zelf geen scho-
len, die zijn van het Bisdom, maar enkele Zusters 
zijn daar wel werkzaam. De Zuster van de Mavo, 
toonde ons met trots, de aula welke de Misere-
or gebouwd had. Met nog meer trots bracht ze 
ons door de grote oprijlaan met bomen en de be-
groeide omgeving, allemaal aanplantingen en de 
verzorging daarvan door haar en haar leerlingen. 
De Gouverneur was er pas geweest en had haar 

uitgeroepen tot de beste school, die zorgde voor 
het milieu. Als beloning kreeg ze een waterboor 
en pompinstallatie, zodat haar school ook in de 
droge tijd, die meestal 8 tot 10 maanden duurt, 
water heeft. De grootste rijkdom voor Sumba! Ze 
heeft naar het omliggende dorp leidingen laten 
aanleggen zodat ook deze mensen water hebben 
en mee kunnen genieten. “Zorg, liefde, mede-
deelzaamheid voor de anderen”! De school was 
zelf danig onderkomen en uit dankbaarheid heeft 
de Congregatie geld gegeven om de school op te 
knappen. In het weeshuis en de kleuterscholen 
hielpen we door speelgoed etc. voor de kinderen 
te kopen. Een blank gezicht trekt aan. Een van de 
kleine weesjes kwam steeds luid roepend naar 
mij toe: “daar is mijn vriendin, dag lieve vrien-
din” waarop de Zuster corrigerend zei, Je moet 
zeggen dag Zr. Materna, nee, nee, dat is mijn 
vriendin. Onderweg van het ene naar het andere 

Laatste reis als
Generale Overste
Zuster Materna

Zuster Materna is geen onbekende onder ons. Afgelopen jaar bezocht 
ze nog onze ontmoetingsavond en deed van haar spreken. Een levendig 
overzicht van het wel en wee in haar Indonesië. In de onderstaande 
brief verteld ze over haar laatste reis als Generale Overste van haar 
Congregatie. Ook weer een levendig verhaal. 

Een 'tjorowolio' van Zr. Materna

Ik zeg je ...
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huis ontdekte ik telkens grote spandoeken, waar-
op geschreven stond: “Kom naar Maleisië, daar 
kun je goed geld verdienen” Opeens ontdekte ik 
dat in onze huizen bijna geen jonge meisjes meer 
waren.  Normaal waren er in ieder huis 30 tot 
40 meisjes die drie jaar bij de Zusters waren om 
te leren koken, wassen, naaien, poetsen enz. Na 
die drie jaar zochten de Zusters een baantje voor 
de meisjes, die dat graag wilden. De Zusters ging 
dan ook regelmatig kijken of ze salaris kregen, 
niet te hard hoefde te werken en goed behandeld 
werden. Nu die spandoeken er hangen, worden 
de meisjes weggelokt. Eenmaal buiten het eiland 
komen ze met niemand meer in aanraking, wor-
den bewaakt, moeten hard werken, worden ge-
bruikt en misbruikt. Als za na enkele jaren terug 
komen hebben ze € 200 bij zich. Voor de ouders 
die in de bergen wonen en die nooit geld hebben 
gezien, is dat geweldig en kunnen ze hun huis-
je opknappen. Maar het kind verteld niet wat het 
heeft meegemaakt want dan is de kans om een 
Sumba jongen te krijgen bijna niet meer moge-
lijk. We hebben een nieuw plan gemaakt, waar-
bij de kosten voor scholing voor 3 jaar door ze 
Zusters gedragen worden. Hopelijk blijven dan 
weer meisjes op Sumba. Van Sumba ging ik naar 
Oost Timor. Armer dan arm kan niet! Onze Zus-
ters hebben daar een Pensionaat gebouwd voor 
meisjes die niet naar school kunnen en zo ook 
naaien enz. kunnen leren. Wij zijn alleen bang 
dat de spandoeken die op Sumba hangen eens 
ook in Oost Timor zullen hangen. Er liepen en-

kele meisjes rond van ongeveer 10 jaar. Toen ik 
vroeg wat doen die hier, kreeg ik een zeer triest 
verhaal te horen. Omdat een meisje geld waard 
is  voor een huwelijk hadden de ouders die zeer 
arm waren deze meisjes al uitgehuwelijkt. Ze 
woonden bij de schoonouders! Toen de Zusters 
dit hoorden zijn ze naar hen toegegaan en heb-
ben ze gevraagd om de meisjes bij de Zusters te 
laten zodat ze de lagere school konden afmaken 
en eventueel nog naar de Huishoudschool,  Mavo 
of Havo konden gaan. Daardoor zou hun zoon 
een goede vrouw hebben. Gelukkig stemden de 
schoonouders er mee in toen ze hoorden dat ze 
er niet voor hoefde te betalen. Mijn trots steeg 
toen de Bisschop mij vertelde dat hij een tip had 
gegeven aan de Indonesische Gouverneur als hij 
iets goeds wilde doen dat hij dan naar Los Pa-
los moest gaan en naar de Zusters van het Kost-
baar Bloed, dan kwam het wel terecht. Ogen en 
oren openen voor de armen en dan creatief zijn 
is zeer belangrijk.  

Terug op Java zien we dat ook weer. Sinds kort 
hebben de Zusters een project langs de grote ri-
vieren, die midden door Yogha stroomt. Regel-
matig bezoeken ze daar de armen die wonen in 
kartonnen, blikken of golfplaten huisjes. Vrou-
wen die nog iets kunnen leren krijgen naailes of 
les in koekjes bakken of iets dergelijks. De ge-
bakken producten mogen ze verkopen. Als het 
dan echt goed gaat krijgen ze een naaimachine 
of een kapitaaltje om een kiosk te beginnen. Het 

is van zeer groot belang mensen een menswaar-
dig bestaan te geven, dus niet afhankelijk te la-
ten blijven maar zelfstandig maken. De oude en 
zieken brengen ze eten. De regering begint ook 
particuliere scholen en ziekenhuizen enige subsi-
die te geven. De allerarmsten komen op een lijst 
en kunnen zo geholpen worden. De scholen krij-
gen voor de allerarmsten ook enige subsidie. U 
ziet er wordt hard en goed gewerkt door de Zus-
ters. Wat ik er gedaan heb vraagt u? Gefeest en 
gereisd? Ja, ik ben 13 keer in een ander vliegtuig 
gestapt tijdens mijn verblijf in Indonesië maar 
dat was echt niet leuk. Wel heb ik zeer mooie 
open eerlijke persoonlijke gesprekken gehad met 
mijn medezusters. 134 maal een uur! Bovendien 
gaf ik 28 keer een lezing aan Zuster, Doktoren, 
Onderwijzers, Verpleegsters en dat was ook heel 
mooi, menigmaal werd mij gevraagd:”Zuster 
blijft u hier of kom gauw terug”. Wij hebben al-
lang de taak overgedragen aan de Indonesische 
Zusters en we kunnen alleen maar zeggen: Het 
gaat goed, zeer goed. Lieve mensen, mag ik u 
vragen voor onze Zusters en hun werk te blijven 
bidden. Dat de sfeer goed blijft, ook in het land. 
Dat Kerstmis Vrede brengt! Ik dank u namens de 
Zusters in Indonesië voor uw hulp! 

Een hartelijke groet en gebed. 
Zuster Materna

Heel hartelijk dank, zojuist kwam € 2.000 bin-
nen voor het onderwijsproject, geweldig! 
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Mijn 75ste verjaardag werd gevierd in Weert, op 
26 oktober 2008, met een plechtige heilige mis 
en een bijeenkomst en receptie in het Golden Tu-
lip hotel. Ik was ontroerd door de grote belang-
stelling en vriendschappen rond mijn persoontje 
die al meer dan 50 jaar weg is uit Nederland! 
Mijn werk in Tailand en Cambodja is door jullie 
altijd een warm hart toegedragen, jullie hebben 
het allemaal mogelijk gemaakt en dit stemt mij 
tot grote dankbaarheid.

Het zijn woelige tijden; de economische crisis die 
we momenteel doorstaan treft ons allemaal. Ook 
onze Don Bosco scholen ontglippen er niet aan; 
in het bijzonder met betrekking tot de voedsel-
voorziening van kinderen en de jeugd. Een da-
gelijks terugkerende zorg. Ons vertrouwen op de 
goddelijke voorzienigheid houdt ons gaande. Het 
jaar 2008 was voor Don Bosco Technische School 
een jaar vol initiatieven om kansloze jeugd en 
kinderen in nood te helpen en bij te staan. Mijn 
technische school heeft dit schooljaar 188 nieu-
we leerlingen mogen verwelkomen, 531 gegadig-
den hadden zich aangemeld… Zoals voorgaande 
jaren gaat onze prioriteit uit naar weeskinderen 
en kansarmen. Het is geen gemakkelijke taak te 
kiezen, veelal is het hartverscheurend jongelui te 
weigeren simpelweg omdat er geen plaats meer 
beschikbaar is. Dit jaar biedt onze school p[laats 
aan 429 studenten.

Na de grootse feestelijke opening van de Hotel 
School door Zijne Koninklijke Hoogheid op 12 fe-
bruari 2007, is de hotelschool in stabiel vaarwa-
ter terecht gekomen. Zestig nieuwe studenten 
zijn dit jaar van start gegaan, allen hebben een 
goede vooruitblik op een succesvolle carrière in 
de toekomst. Broeder Roberto Panetto, algemeen 
manager, verzet fantastisch werk met behulp van 
vele vrijwilligers en medewerkers.

Mijn confrère priester Albeiro Rodas is met 22 
leergierige studenten een nieuwe afdeling ge-
start: sociale communicatieve vaardigheden. 
Deze intelligente leerlingen studeren o.a. voor 
webmaster, radio en TV-verslaggever en journa-
list. Indien jullie een bezoek brengen aan ons 
ontsnappen jullie niet aan een interview….

De directeur van de gevangenis in Sihanoukville 
heeft mij met klem gevraagd iets te ondernemen 
voor de jeugd (14 -21 jaar) die vast zit met mee-

Dank en nogmaals Dank
Sihanoukville, 15 december 2008

Beste familieleden, vrienden en weldoeners,

Ik wens jullie allemaal een gezegend Kerstfeest temidden van jullie 
dierbaren en het allerbeste voor het komende jaar. God’s beste zegen en 
alle goeds voor het nieuwe jaar.



46www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 9

dogenloze criminelen. Daar ik door de erfenis van 
wijlen de heer De Witte 15.000 dollar mocht ont-
vangen en een ruggesteun van 10.000 dollar van 
de Nederlandse ambassade te Bankok (voor ma-
terieel) kon ik aan zijn verzoek voldoen. In de ge-
vangenis is thans een werkplaats gebouwd (19x6 
m) en met vrijwillige hulp van oud-leerling in-
structeurs wordt momenteel les gegeven in elek-
triciteit, lassen en onderhoud van kleine machi-
nes en motoren. Zodoende brengen 44 jeugdige 
criminelen hun tijd nuttig door in de hoop op een 
betere toekomst buiten de muren. Wij hopen dat 
deze jongelui goede burgers mogen worden en 
op een eerlijke hardwerkende manier hun brood 
verdienen. Ik beschouw dit project als een kerst-
geschenk aan al onze weldoeners die een liefde-
vol hart toedragen aan een betere toekomst voor 
jongeren.

Veel kinderen in de naaste omgeving van de 
school komen ’s avonds spelen en huiswerk ma-
ken met hulp van studenten van de Technische 
School. Zodoende komen we ook in aanraking 
met probleemgevallen van families buiten en 
kunnen we assisteren. Op deze manier kunnen 
mijn studenten iets terugdoen voor de gemeen-
schap.

Don Bosco Kinderfonds Sihanoukville helpt 204 
kinderen via een financieel adoptieprogramma. 
Zo vele van jullie helpen een kansloos kind in 
Cambodja door middel van scholing. Moge God 
jullie zegenen voor jullie vrijgevigheid en vrien-
delijkheid jegens arme kinderen.

Mede met dank voor jullie steun begint 2009 op-
timistisch. Mijn medebroeders, medewerkers en 
ik danken jullie voor jullie voortzettende hulp die 
dit liefdadigheidswerk mogelijk maakt. In onze 
kerst mis bidden we voor jullie welzijn.

ZALIG KERSTMIS EN 
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Jullie enorm dankbaar,

Pater Johan Visser
E-mail: father_johnvisser@yahoo.com
www.donboscosihanoukville.org

Giften graag naar: 
Missieprocuur Don Bosco
Heideweg 52, 3768 BC  Soest
Giro: 714005(o.v.v. Pater Visser) 
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IMPRESSIE PATER JOHAN VISSER 75 JAAR
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Graafschap Hornelaan 182 
6004 HT  WEERT (NL) 

 

Tel. +31 (0)495-583400 
Fax +31 (0)495-583481 

 

www.vossenlaboratories.com 
info@vossenlaboratories.com 

 
 

Gezondheidsondersteuning: 
• Melkvee 
• Pluimvee 
• Varkens 
• Gewas

 
 

Onderhoud: 
• Reiniging 
• Desinfectie 
• Smering 
• Conservering 

 
 

VOSSEN LABORATORIES INT. BV 
is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren 

en leveren van producten op het gebied van: 

Populierenstraat 20

6031 XS Nederweert

Tel. 0495 - 63 16 14

Fax 0495 - 62 67 28

e-mail houtappels-projecten@planet.nl

Populierenstraat 20

6031 XS Nederweert

Tel. 0495 - 63 16 14

Fax 0495 - 62 67 28

e-mail houtappels-projecten@planet.nl

Ontwerp en bouwadvies - Projectontwikkeling en ontroerend goed

Directie: Cor Houtappels, Jo Knoups, Paul Saanen

www.princen.com
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Op zesentwintigjarige leeftijd trad hij in als Broe-
der bij de Franciscanen op de Biest in Weert, op 
20 september 1948. Vier jaar later, in 1952, deed 
hij zijn professie, en weer vier jaar later, in 1956, 
vertrok hij als missionaris naar Nieuw-Guinea, 
het latere Irian Jaya dat deel uitmaakt van Indo-
nesië. En daar heeft hij heel wat meegemaakt.

Broeder Eddie van Daal 
60 jaar Franciscaan
(door Jos van de Wouw)

In 1922 werd op Kraan, een buurtschap van Nederweert, bij Schoor 
en Roeven gelegen, een jongen geboren die zijn hele leven bescheiden en 
bevlogen zou blijven. Het was winter, 4 januari; de eerste wereldoorlog 
was weliswaar aan Nederland voorbijgegaan, maar de komende crisis 
deed zich al gelden. Midden-Limburg had daar nog niet zo’n last van, 
omdat het in de gelukkige omstandigheid verkeerde, dat bijna iedereen 
katholiek was en een klein boerenbedrijf runde. Dat betekende vooral 
twee dingen: grote gezinnen en een gemengd bedrijf met door de bank 
genomen weinig kosten. De kinderen hielpen al van jongsaf aan met 
melken, aardappelen rapen, schoven binden, kippen, varkens en koeien 
verzorgen. In het gezin waar Eddie van Daal opgroeide, was het niet 
anders. De in 1922 geboren Eddie hielp in zijn jonge jaren overal op de 
boerderij waar hij nodig was.

“De missionarissen kwamen soms voor verras-
singen te staan, toen ze zagen wat ze soms zon-
der het te willen aanrichtten door elementen uit 
de westerse cultuur naar zuidelijke volkeren te 
brengen. Broeder Eddie van Daal is van 1956 tot 
1984, 27 jaar dus, in Nieuw-Guinea werkzaam 
geweest. Hij zag hoe het bijbelse verhaal van 
Mozes die zijn volk van Egypte door de woestijn 
naar het beloofde land leidde, in Nieuw-Guinea 
deels herleefde. Mozes was een forse, knappe 
papoea-jongen hoog uit de bergen; de zoon van 
een stamhoofd. Hij ging naar beneden de berg af, 
om daar in het laagland scholing te volgen. Hij 
was daar een goed en overtuigd christen gewor-
den. Toen hij na zijn scholing terugkwam bij zijn 
stamgenoten in de bergen, heeft hij ze allemaal, 
3000 dopelingen tegelijk, tot christen gemaakt. 
Zo groot was zijn overtuigingskracht en charis-
ma. De Hollanders echter vonden het maar niets 
dat die arme Papoea’s daarboven in de bergen 
in een onvruchtbare steenwoestijn woonden. Ze 
hadden daar toch geen leven, vonden die Hollan-
ders. Dus sommeerden ze Mozes dat hij zijn men-
sen naar het laagland moest verplaatsen. Mozes, 
die alles klaarspeelde bij zijn mensen, overtuigde 
hen en kreeg ze zover dat de hele stam verhuis-
de. Maar eenmaal daar gesetteld, kregen ze mas-
saal malaria, waardoor tallozen overleden. Toen 
beklaagden ze zich bij Mozes met de woorden: 
je hebt ons naar hier gehaald om te sterven. We 
hadden net zo goed boven in de bergen waar we 

ons thuis voelden, dood kunnen gaan.” (Aldus 
een citaat uit “Ieder zijn missie”, pagina 14).
De parallel met het bijbelse verhaal over Mozes 
en het morrende Israëlische volk in de woestijn, 
is frappant. Het is natuurlijk toeval dat de pa-
poea-jongen zich Mozes liet noemen, vanaf het 
moment dat hij Christen werd. Maar wat is toe-
val eigenlijk?

Wie bij Broeder Eddie van Daal op bezoek gaat, 
ontmoet een aimabele en bescheiden man die te-
recht trots is op wat hij in het derde kwart van de 
vorige eeuw allemaal voor de Papoea’s gedaan 
heeft. Het verhaal over de Mozes uit zijn leven 
is zijn lievelingsverhaal geworden. Zoals het nu 
en hier zijn passie is om met handenarbeid onder 
andere rozenkransen en kruisjes te maken. Je be-
seft hoeveel verhalen er nog niet vastgelegd zijn. 
En hoe belangrijk die verhalen zijn. Voor het le-
ven en de waardigheid van hun dragers. Broeder 
Eddie van Daal is een bijzondere man met een 
bijzonder verhaal.
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Grafmonumenten
Marmerwerken
Hardsteen
Vensterbanken

Hoolstraat 3 - 6006 SL Weert
Tel. 0495 - 53 55 29

Maaseikerweg 140a Weert  •  Tel. 0495-530424

Voor verse zelfgemaakte frites
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De officiële naam van de Congregatie is Missio-
narii Sacratissimi Cordis Jesu, afgekort tot MSC. 
Uit die naam blijkt al dat het om een Missiecon-
gregatie gaat. In september 1961 is Pater Sjeng 
Verdonschot dan ook naar de Missie vertrokken, 
en wel naar Brazilië. Hij woont de laatste jaren in 
Sittard, waar hij in 2008 nog voorging in de basi-
liek. De Sittardse basiliek is gewijd aan Onze Lie-
ve Vrouw van het Heilig Hart. Het betrof een “Zit-
tesje Mès”, een dialectmis georganiseerd door 
Veldeke-kring Sittard (aldus een bron op het in-
ternet). 
Wij mogen God danken voor de bijdragen die wij, 
oud-missionarissen mochten geven aan de uit-
breiding van het Rijk Gods op deze onze wereld: 
geloof, gelijkheid, gerechtigheid en vrede. Mijn 
betrokkenheid daarbij, momenteel, is te vinden 
in het volgende antwoord. Aangezien het prie-
serlijk-missionaire tijdperk zijn tijd gehad heeft, 
zijn er nu gelukkig de pastorale lekenontwikke-
lingswerkers in de Derde Wereld. In Brazilië had 
ik het geluk te mogen werken met jongeren als 
jeugdaalmoezenier. Jongens van mijn jeugdgroe-
pen zijn nu priesters daar en ook meisjes, als re-
ligieuzen, hebben mijn werk overgenomen. Mis-
sionering van en door eigen mensen was altijd 
mijn ideaal. De Kerk moet zich zoveel mogelijk 
aansluiten bij instellingen die de ontwikkeling en 
het welzijn van de Derde Wereld bevorderen en 
ook priesters en ontwikkelingswerkers uit eigen 
volk stimuleren en helpen. Deze en de volgende 
citaten uit een door de Pater ingevulde vragen-
lijst uit 2006 geven aan wat ook zegslieden mee-

delen, dat Pater Sjeng Verdonschot een beschei-
den en vooral sociaal bewogen man is. Katholiek 
zijn betekent: de mens in zijn geheel promoveren 
en dat wil zeggen: alles inzetten voor zijn gees-
telijke en lichamelijk welzijn. Dat Pater Verdon-
schot met hart en ziel overtuigd missionaris is ge-
weest, moge blijken uit zijn verzuchting: Ik woon 
hier in Nederland, maar mijn hart is en blijft el-
ders. Dat is het leed van een ex-missionaris.

Gouden priesterjubileum voor 
Pater Sjeng Verdonschot
(door Jos van de Wouw)

Op 23 oktober 1932 werd in Eind-Nederweert aan de doorgaande 
weg van Nederweert naar Leveroy Sjeng Verdonschot geboren; als 
zesentwintigjarige werd hij tot priester gewijd, namelijk op 24 augustus 
1959, in de Congregatie “Missionarissen van het Heilig Hart”. Dat is 
in augustus 2009 dus vijftig jaar geleden, een feestelijk lustrum met een 
gouden rand dus.
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Vogelsbleek 18/a, 6001 BE  WEERT

Geuns Uitvaartbegeleiding

Geuns Uitvaartbegeleiding is een onafhankelijke uitvaartonderneming, 
hetgeen voor u betekent dat u, particulier of verzekerd (ook voor Dela), 
altijd een beroep op ons kunt doen. We regelen en begeleiden de uitvaart 
en daarbij behorende verzekeringsformaliteiten. De opbaring verzorgen 
we indien u wenst thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze. Wij hebben 
oor voor uw wensen en oog voor details, leggen u mogelijkheden en 
suggesties voor en geven de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst.���             

Telefoonnummer: (0495) 549 630

• FIETSEN
• BROMFIETSEN
• SCOOTERS

Vrakkerstraat 58
6002 AX WEERT
Tel. (0495) 542824
Fax (0495) 547587
info@fransogier-2wielers.nl
www.fransogier-2wielers.nl

CHRISTIAENS & ZN

FAHRENHEITSTRAAT 8 - 6003 DC WEERT - TEL. 0495-532354
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In 1959, om precies te zijn op 12 juli, werd hij 
in Londen tot priester gewijd. In datzelfde jaar 
vertrok hij als missionaris naar Oeganda, waar 
hij nog steeds werkzaam is. Hij zal er zijn gou-
den priesterjubileum op grootse wijze vieren, 
door op die dag tenminste 50 koppels in de echt 
te verbinden. Het zal dus een indrukwekkend 
feest worden, dat is de Oegandezen wel toever-
trouwd. Want ook bij vorige lustra van Father 
Hans Smeets hebben in het bijzijn van zijn twee 
oudste zussen prachtige festiviteiten plaatsge-
vonden. Ook in Nederweert zal ruimschoots aan-
dacht besteedt worden aan deze gebeurtenis. Op 
zondag 13 september 2009 zal Hans Smeets om 
11 uur een plechtige H. Mis met meerdere Neder-
weertse priesters opdragen, waarna hij zal recipi-
eren in de St. Lambertuskerk.
Pater Hans Smeets heeft als missionaris al die ja-
ren in het Aartsbisdom Tororo gewerkt, in Oe-
ganda dus. Op verschillende plekken. De laatste 

Gouden priesterjubileum van 
Mill-Hiller Hans Smeets
(door Jos van de Wouw)

Op 30 juni 1932 werd in een herenhuis op de hoek van de Kerkstraat en 
de Burgemeester Greijmansstraat in Nederweert Hans Smeets geboren. 
Als enige jongen tussen drie zussen woonde hij schuin tegenover de kerk 
en naast het gemeentehuis waar vader Smeets werkte, onder andere als 
gemeentesecretaris, in het hart van Nederweert. Zijn moeder stamde 
uit het in Nederweert roemrijke geslacht Hobus. Hans was er de laatste 
mannelijke nazaat in Nederweert van. Te Roermond begon hij zijn 
gymnasium, dat hij op Rolduc voltooide. Daarop volgde de opleiding 
tot priester, eerst in het Kleinseminarie te Roosendaal, aansluitend in 
het Grootseminarie van Mill-Hill bij Londen. Al die jaren bracht hij de 
vakanties in Nederweert door, waar hij een van de centrale figuren van de 
bloeiende studentenclub Sint Petrus Canisius werd. Hij was een geboren 
cabaretier (zowel op Rolduc als in Nederweert); uitermate populair bij 
zijn leeftijdgenoten; een betrouwbare, spontane en gedreven jongeling.

decennia steeds in de buurt van de stad Mba-
le. Recentelijk in Namatala. Als voorbereiding 
op zijn 50-jarig priesterschap heeft de Aartsbis-
schop van Tororo, Denis Lote Kiwanuka, met wie 
Hans Smeets al in het verleden bevriend is ge-
raakt, een feestelijke brief geschreven waarin de 
merites van Hans voor Oeganda worden opge-
somd en waarin en passant ook de mensen van 
het Thuisfront geprezen worden voor hun steun 
in vroegere jaren en ook nu nog. Een afdruk van 
die brief vindt u elders in dit jaarboek.
Er zijn weinig mensen die een uitstraling heb-
ben als Father Hans Smeets. Wie zijn enthousias-
te brieven leest, wie zijn overweldigende preken 
hoort, wie de uitingen van zijn geloofsovertui-
ging beluistert, kan alleen maar nederig worden 
en bewondering hebben voor deze 77-jarige, die 
nog steeds over een enorme dynamiek beschikt. 
Kortom, petje af voor Hans Smeets, een prach-
tig mens!

Op pagina 55 staat een kopie van een brief van de Aartsbisschop van Ugangda aan Pater Hans Smeets.



54www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 9

Nouwens | LFD
Roermondseweg 58
6004 AT Weert
tel: (0495) 54 55 55
fax: (0495) 54 02 91
www.laminaat.nl
phbcnouwens@hetnet.nl

LOOP EENS BINNEN IN ONZE SHOWROOM

Interieur-afbouw
- WANDEN & PLAFONDS

- SIERPLEISTER

- SCHUIFKASTEN

- GIPSORNAMENTEN

- LAMINAATVLOEREN

www.superdeboerheerschap.nl

voor exclusieve gerechten
iedere maand een nieuw menu

biologisch vlees (livar)

Geopend:
ma t/m vr: 16.30 - 22.30 uur
za, zo en feestdagen 15.00 - 23.00 uur

Emmasingel 60   6001 BD Weert
Tel. 0495 531 862
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Sint Maartensrit 2009

Uitslag 2008

52e auto- en motorrit - zondag 4 oktober 2009

Organisatie:
De “Sint Maartensrit” is een oriëntatierit die voor 
52e keer wordt georganiseerd in samenwerking 
met de Autosportclub “Van Hornerijders” te 
Weert. Het rittechnisch gedeelte wordt verzorgd 
door de “Van Hornerijders”. De opbrengst van de 
“Sint Maartensrit”; inschrijfgeld, advertenties in 
het jaarboek en sponsorgelden komt volledig ten 
goede aan de Weerter Missionarissen en de pro-
jecten die door hen uitgevoerd worden.

Uitzetter:
Wies Stienen-Doré

Deelname:
De deelname staat open voor equipes van twee 
personen rijdend in een personenauto of stati-
oncar en voor berijders van motorfietsen. Passa-
giers zijn toegestaan met inachtneming van het 
wettelijke toegestaan aantal.
Er zijn twee klassen ingesteld:
De A-klasse is bedoeld voor hen die gerekend 
mogen worden tot de ervaren rijders.
De B-klasse is voor hen die deze ervaring nog 
niet bezitten.

Aard van de rit:
De “Sint Maartensrit” is een oriëntatierit over 
een afstand van ongeveer 45 km. De “Sint Maar-
tensrit” wordt verreden volgens de bepalingen 

van het wedstrijdreglement dat verkrijgbaar is 
bij de starttafel of vooraf bij het secretariaat van 
het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront, telefoon 
(0495) 45 12 24. Verkeersregels en wettelijke 
voorschriften dienen altijd in acht te worden ge-
nomen en gaan altijd voor het reglement. 
Het correct en volgens het reglement rijden van de 
aangegeven route is voor de uitslag primair van 
belang. De snelheid is van ondergeschikt belang. 
De gemiddelde snelheid bedraagt voor de A-klas-
se 25 km/uur en voor de B-klasse 20 km/uur. Voor 
een geconstateerde routeafwijking of het missen 
van een controle krijgt men 30 strafpunten. Voor 
het te laat melden een de tijdcontrole of finish-
controle ontvangt men één strafpunt per minuut 
met een maximum van 30 strafpunten. De finish-
controle is geopend tot 45 minuten na de ideale 
passeertijd van de laatste deelnemer.

Inschrijven:
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per equipe.
Inschrijven kan uitsluitend aan het startbureau.
Het inschrijfgeld dient aan het startbureau te 
worden voldaan.

Startbureau:
Het startbureau is gevestigd in Café-Zaal Schut-
tershoeve aan de Herenvennenweg in Altweer-
terheide (Gemeente Weert), en is zondag, 4 okto-
ber 2009, geopend van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Start:
De start heeft plaats op zondag, 4 oktober 2009, 
op de parkeerplaats van Café-Zaal Schuttershoe-
ve aan de Herenvennenweg in Altweerterheide 
(Gemeente Weert). De deelnemers dienen uiter-
lijk 15 minuten voor hun starttijd aanwezig te 
zijn en zich in volgorde van startnummer op te 
stellen. De eerste deelnemer start om 13.01 en 
de volgende equipe om de minuut. Aan de start 
ontvangt men de routebeschrijving.

Finish:
De finish wordt in de routeomschrijving nader 
aangegeven.

Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking met gezellig samenzijn wordt 
gehouden op dezelfde dag om 20.30 uur in de 
zaal van Café-Zaal Schuttershoeve aan de He-
renvennenweg in Altweerterheide (Gemeente 
Weert). De zaal is geopend vanaf 20.00 uur. Leu-
ke prijzen staan op u te wachten.

VEEL SUCCES !

Uitslag 51e Sint Maartensrit 2008

A-klasse
 bestuurder navigator strafpunten
1 M. Beelen E. Smeets 182
2 J. Stienen T. Nouwen 188

B-klasse
 Bestuurder navigator strafpunten
1 L. Beelen R. Pingen 110
2 W. Beelen N. Beelen 147
3 P. Saanen T. Doré 163
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IMPRESSIE SINT MAARTENSRIT 2008
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KINDERADOPTIE PROGRAMMA

Kinderen
zijn
kwetsbaar
Door armoede, beperkt

onderwijs, slechte

gezondheidszorg en

politieke onrust groeien

kinderen in het Zuiden

op in omstandigheden

die je geen kind toe-

wenst.

Om deze kinderen te

helpen biedt het

Missieburo Roermond

een adoptieprogramma

aan.

Meer informatie?
Missieburo Roermond, afdeling adoptie

T. (0475) 386856

E. adoptie@bisdom-roermond.nl

W. www.missieburo.nl

MR A.H.A.J.M. NOUWEN

MR H.A.W. VAN WEL

MR R.G.J. DEUSS

MR M.H.A. WIJEN

MR A.B.M. CROUGHS

MR DRS F.H.H. WEEKERS

MR A.P.J. CORDANG

MR K.E.M. TIMMERMANS

MR E.J. HUIJSKENS

MR A.P.C. HOUBEN

MR S.H.O. ABEN

MR C.H.M. VAN HOUT

Weert Emmasingel 38  Postbus 196 - 6000 AD Weert  
Telefoon 0495-53 25 83  Telefax 0495-54 07 55

E-mail: advocaten@hoeberechts.nl  Website: www.hoeberechts.nl

Leukerstraat 65  6004 RD Weert

Tel.: 0495 - 535321  Fax: 0495 - 540410

Brugstraat 19

6031 EE Nederweert

tel. 0495 631715

www.kapsalontonwillems.nl
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Na aankomst en een bakje koffie op het vliegveld 
in Genk stegen we om 11:30 op. De vlucht ging 
vanaf Genk richting de Maas,Maaseik,Maasplassen, 
Roermond, Kessel, Venlo, langs het Peelgebied naar 
Nederweert,Weert,Stramproy en vervolgens over 
België terug naar Genk,een mooie vlucht van ca.een 
uur. Vanwege het zonnige weer en het goede uitzicht. 
en heel leuke ervaring, hoewel vaste grond onder de 
voeten ook weer prettig was...

Rondvlucht 31 mei 2009
(Marcel Schreurs)

Stramproy in vogelvlucht

vlnr Marcel Schreurs met zoon Tom  piloot Michel Stienen en Nelly Stienen
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KOMT U GEZELLIG TAFELEN IN ONS SFEERVOLLE

italiaans restaurant
sardinia

Wij hebben een uitgebreide menukaart met

vis en vlees specialiteiten

maar ook als vanouds onze heerlijke pasta's
en keuze uit 76 pizza's

en exclusieve warme en koude voorgerechten
Ook voor grote groepen - 70 zitplaatsen

Tel. 0495 - 53 14 21
www.restaurantsardinia.nl

Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

Voor wie van wonen weet

Hoogveldstraat 16 - Weert - Boshoven
(0495) 53 48 19

DE nieuwste TRENDS:

@
www.dean.nl
info@dean.nl

Langstraat 41 Weert

Graafschap Hornelaan 116 B  6004 HT  Weert
Telefoon 0495-520738 / 06-51537828

Telefax 0495-548597
E-mail: bram@boekhoudburodevos.nl

Boekhoudingen
Jaarrekeningen

Aangiften
Startersbegeleiding

Bedrijfsadviezen

Postbus 10203 - 6000 GE WEERT
Tromplaan 150 - 6004 ES WEERT

Tel. 0495-531458 - Fax 0495-534212

verzekeringen   hypotheken   financieringen

Lempens
bouwmaterialenhandel
Lozerweg 60-62
Postbus 225
6000 AE Weert
Telefoon 534549
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Lieve Thuisfront Vrienden.

Voordat het jaar ten einde gaat, wil ik graag nog 

dankbare groeten sturen. Dankbaar voor de in-

zet van het Weerter Missie Thuisfront. Dankbaar 

voor het boekenpakket, dat ik ook dit jaar weer 

mocht ontvangen. 

In 2007 vierde ik mijn Gouden Professiefeest, u 

heeft mij toen de grote som van € 500 gege-

ven., waar ik heel erg dankbaar voor was. Graag 

stuur ik hierbij een paar foto’s zodat u kunt zien 

waar ik mijn jubileumgeld heb ingezet. Ik ken de 

mensen van het klooster persoonlijk die hiervoor 

zeer dankbaar waren en ik weet dat het daar zeer 

goed besteed is. Graag wens ik uw werken, een 

goed en zegenrijk 2009. 

Dankbrief Zr. Marlies Snijders
Van Zr. Marlies Snijders mochten wij vanuit Riehen de onderstaande 
dankbrief ontvangen, welke met de hand geschreven was op  
30 december 2008.

Op de twee bovenstaande foto’s kunt u de crèche en watertanks zien  
waarvoor het jubileumgeld werd besteed.
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Christus Verlosser Zusters van Christus Verlosser - (Geen pauselijke congregatie maar een streekcongregatie uit Bretagne)
CICM Congregatio Immaculati Cordis Mariae - Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)
CSSp Congregatio Sanci Spiriti - Congregatie van de Paters van de H. Geest (Spiritijnen)
FIC Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis - Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria (Broeders van Maastricht)
FMM Franciscanessen Missionarissen van Maria
FPS Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (Sittard/Windraak)
M.Afr. Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (zie SMA)
MHM Mill-Hill-missionarissen
MSC Missionarii Sacri Cordis Jesu - missionarissen van het H. Hart
OCD Ordo Carmelitarum Discalceatorum - Ongeschoeide Karmelieten
OFM Ordo Fratrum Minorum - Minderbroeders Franciscanen
OP Ordo Praedicatorum – predikorde (Dominicanen)
OSC Ordo Sanctae Crucis – Kruisheren
SCMM Sorores Caritatis Matris Misericordeae - Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Zusters van Tilburg)
SDB Salesiani di Don Bosco - Salesianen van Don Bosco
SDS Societas Divini Salvatoris - Salvatorianen
SMA Societas Missionariorum Africae - Sociëteit van de Missionarissen van Afrika ook wel Witte Paters (Patres Albi)
SS CC Congregatio Sacrorum Cordium - Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria
SSpS Congregatio Servarum Spiritus Sancti - Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (Steyl)
SSVM Servidoras del Senior y la Virgen de Matara - Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara
SVD Societas Verbi Divini - Missionarissen van het Goddelijk Woord - Missionarissen van Steyl
WP Witte Paters (zie SMA)
ZVL Zusters van Liefde (zie SCMM)

Lijst van congregaties

Hij werd in Stramproy geboren op 10 juli 1924. 

Op 21 september 1945 legde hij zijn eerste professie af in de 
congregatie en op 21 september 1948 de eeuwige professie. 
Op 10 september 1950 ontving hij de priesterwijding in Stein. 
Hij was werkzaam in de Filippijnen van 1952 tot 1972 en in 
Nederland van 1972 tot 1975 en weer in de Filippijnen van 1975 
tot 1984 waarna hij, terug in Nederland, kerkgeschiedenis ging 
studeren. Hij promoveerde aan de universiteit van Nijmegen en 
begon met het schrijven van onze missiegeschiedenis. 

Vanaf 11 augustus 2006 woonde hij in het kloosterverzorgingshuis 
Notre Dame te Tilburg. Daags voor zijn 85e verjaardag is hij in het 
TweeSteden ziekenhuis aldaar overleden.

Na de uitvaartdienst is zijn lichaam begraven op het 
Kloosterkerkhof, Bredaseweg 204 te Tilburg.

“Het uur van mijn heengaan is aangebroken.
Ik heb de wedloop tot een goed einde gebracht,
de afstand afgelegd, het geloof bewaard.
Wat mij nog wacht, is de prijs,
de krans van de gerechtigheid
die de Heer, de rechtvaardige rechter,
mij zal omhangen op de grote dag,
en niet alleen mij, maar ook allen
die verlangend hebben uitgezien
naar zijn verschijning”.

2 Tim. 4: 6-8

In Memoriam

Pater Piet Schreurs
Petrus Gerardus Hubertus

Missionaris van het H. Hart
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Missionarissen uit het Weerterland

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Tiago (Jacques) CLIJSTERS CICM Maraba, Brazilië  1936  
Pater Piet CUIJPERS SDS Vicaris Generaal, Rome  1959  
Zuster Maria de Anima Christi (Arian) van EIJK SSVM Algemeen Overste, Rome Argentinië 1970  
Pater Sjaak (Jac) KUEPERS SVD Taipei, Taiwan  1937  
Pater Jo KUPPENS WP Lilongwe, Malawi  1942  
Pater Theu KUPPENS OSC Nias Sumut, Indonesië  1936  
Pater Zef KUPPENS WP Kita, Mali  1933  
Pater Nicolau NOORDERMEER CSSp Pompèu, Brazilië  1927  
Pater Hans SMEETS MHM Mbale, Oeganda  1932  
Pater Johan VISSER SDB Sihanouk Ville, Cambodja India, Thailand 1933 

Praktiserend in het buitenland    

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Aloysius (Jan, João) BONTEN OCD Parochie Handel Brazilië 1940  
Pater Sjef KUPPENS M.Afr. Parochie Den Haag Ghana en Chicago USA 1940  
Pater Harry STULTIENS CICM Parochie Tilburg Kowloon, Hong Kong 1936 

Praktiserend in Nederland    

Missionaris congregatie huidige woonplaats voormalig werkgebied geb. jaar  
Zuster Brunhilde (Andrée) ANGER Christus Verlosser Rennes, Frankrijk Burkina Faso 1938 
Broeder Emerentius (Jan) BEELEN FIC Maastricht Chili 1914  
Broeder Jozef van BEERENDONK SDS Hamont, België Katanga, Congo 1929  
Broeder Mathijs CUYPERS MHM Helvoirt Zaïre, Congo 1931  
Broeder Eddie van DAAL OFM Weert Papoea, Indonesië 1922  
Broeder Oventius (Joep) van DOOREN FIC Maastricht Malawi 1921  
Broeder Rigaldus (Louis) van DOOREN FIC Maastricht Chili 1918  
Zuster Elizia (Miek) ENGELEN SCMM Tilburg Padang, Indonesië 1929  
Zuster Marie-Adriana GERARDS FMM Tilburg Zaïre, Congo 1914  
Broeder Venantius (Harry) HERMANS CSSp Weert Cameroen en Ghana 1944  
Zuster Henriëtta (Helena) HURKS ZVL Schijndel Chili 1936  
Zuster Leopoldina (Judith)  van LIER SSpS Tilburg Chili 1930  
Pater Frans MERTENS SVD Deurne Zuid Afrika en Ghana 1920  
Zuster Perpetua (Toos) op 't ROOT FMM Asten Aruba 1920  
Zuster Gertrudis (Elisabeth) SCHEPENS FMM Tilburg Indonesië 1912  
Broeder Martinus (Sjaak) SMEETS SSCC Bavel Mozambique en Portugal 1926  
Zuster Marlies (Margaretha) SNIJDERS OP Riehen, Zwitserland Zuid Afrika 1935  
Pater Harrie TULLEMANS CSSp Berg en Dal Bagamoyo, Tanzania 1940
Pater Sjeng VERDONSCHOT MSC Sittard Brazilië 1932  
Zuster Bernarda (Anita) VERHEGGEN FPS Windraak Java, Indonesië 1966  
Broeder Jan VOSSEN MHM Oosterbeek Oeganda en Kenia 1920 

Postactief c.q. rustend
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Exclusief importeur van o.a.

Château La Tour de By – Bordeaux

Domaine Tollot-Beaut – Bourgogne

Azienda Dei – Italië

Rioja Conde de Valdemar – Spanje

Josef Ehmoser – Oostenrijk

WWeingut Schmittges – Duitsland

Veenwouden – Zuid-Afrika

Tahuna – Nieuw-Zeeland

Agustinos – Chili

Bij Wijnhandel Léon Colaris kunt u vertrouwen op:

Persoonlijk advies - Eigen bezorgdienst  

Topkwaliteit - Gunstige prijzen

Al 85 jaar uw persoonlijk adviseur voor kwaliteitswijnen!

Franklinstraat 1 Weert - 0495-532462 - info@colaris.nl - www.colaris.nl

Schepenlaan 3 Weert | (0495) 579 100 | www.bamwoningbouw.nl

Woonwensen
worden

Werkelijkheid

woningbouw

WWW.ERICMERTENSOPTIEK.NL

Maasstraat 10A, 6001 EC Weert, Tel. 0495 534041

Test niet alleen
je kennis

maar ook je ogen
voor het verkeer

adv_fiets_140x110  13-09-2005  15:24  Pagina 1

Slagvaardig en doelgericht in een 
stijl die u onderscheidt ten opzich-
te van uw  concurrentie, dat is de 
kunst van  communicatie. Of het nu 
gaat om een huisstijl, advertentie, 
magazine, brochure, DM, website 
of campagne. Wij weten uw com-
municatie op een treffende wijze 
neer te zetten.

Bezoek onze site voor een nadere 
kennis making: www.art-is.nl

Bart Maes

De kunst van communicatie

ART= ontwerp- en reclameburo
Biest 20, 6001 AR Weert 
T  (0495) 45 17 25  
E  info@art-is.nl

Laat uw verering 
voor Maria blijken!

Word ook lid 
van de 

Broederschap 
voor slechts € 10,- 

per jaar.

Rekening 17.69.86.138
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De nood in het Zuiden is hoog zo getuigen de 
aanvragen door onze missionarissen, die dit jaar 
samen € 101.390,= opvoerden voor hun projec-
ten. Het Dekenaat Weert haalt gemiddeld met de 
vastenaktie ca. € 35.000  op waarbij een even-
tuele verdubbeling door het NCDO zou neer-
komen op € 70.000,= . In het allergunstigste 
geval, dus wanneer op alle projecten overheids-
subsidie zou worden verkregen, zouden we nog 
ruim € 31.000,= te kort komen. De subsidierege-
ling door het NCDO is zodanig aangescherpt dat 
slechts een beperkt aantal projecten voor mede-
financiering in aanmerking komen. Dat is jam-
mer, want in veel gevallen wordt al op voorhand 
rekening gehouden met overheidssubsidie. Wij 
kunnen niet meer doen dan ons best. Toch is het 
fijn te ervaren dat nog steeds velen de vastenak-
tie steunen ondanks de credietcrisis. Zie hier het 
eindresultaat voor het Dekenaat Weert. Hartelijk 
dank daarvoor.

doen. Maar wat we wel kunnen doen, is die boe-
ken ter beschikking stellen zodat ze gelezen kun-
nen worden in onze leeszaal. Om te voorkomen 
dat boeken verdwijnen, kunnen ze alleen gelezen 
worden in de leeszaal.

In totaal komen er gemiddeld 80 jongeren per 
dag. In totaal zijn er 250 jongelui die lid zijn van 
de bibliotheek. Gedurende de vakantie maanden 
stijgt dit aantal omdat de jongelui die wij sponso-
ren voor een vakopleiding ook van de bibliotheek 
gebruik maken en zo wordt het aantal nog eens 
vermeerderd met 30. Deze zijn de directe ‘bene-
ficiaries’ van het geplande project. Als bezoekers 
komen kijken naar wat het Centre For Social Con-
cern doet, zijn ze altijd vol bewondering voor de 
toewijding waarmee de jongeren in de leeszaal 
aan het werk zijn; lezen, aantekeningen maken 
enz. Er is dus veel vraag, maar er wordt ook zeer 
gretig gebruik gemaakt van het aanbod!

Omdat er zoveel vraag is, is nu weer opnieuw 
de leeszaal en bibliotheek te klein geworden. 
We willen daarom een nieuw gebouw neerzet-
ten en wel zo dat het volledig beantwoordt aan 
de vraag die nu al bestaat, maar ook zeker de ko-
mende jaren genoeg zal zijn. Daarom willen we 
naast het bestaande gebouw een ander gebouw 

neerzetten en de twee verbinden met een gang-
pad wat overdekt is. De bouwruimte die we wil-
len zetten zal ca 360 vierkante meter zijn en to-
taal € 56.500,= kosten. 

Naast enkele hoofdfinanciers is er nog een tekort 
van € 15.000,= , waarvoor ondersteuning wordt 
gevraagd aan het missiethuisfront via de vasten-
aktie. De vastenaktie heeft € 7.768,= opgebracht. 
De parochies Sint Martinus, Onbevlekt Hart van 
Maria(Fatima), H.Franciscus van Assisië(Biest), H. 
Oda(Boshoven) en H. Hieronymys en Antonius( 
Laar) hebben zich hiervoor ingezet. Intussen is bij 
het NCDO subsidie aangevraagd en als dat wordt 
goedgekeurd is de financiering vrijwel rond. Veel 
dank aan de genoemde parochies.

Interfaith Dialogue
Aansluitend is door Pater Jo Kuppens ondersteu-
ning gevraagd voor een project, genoemd Inter-
faith Dialogue, waarmee ca € 15.000,= is ge-
moeid. Dit bedrag is te groot om nog dit jaar uit 
de opbrengst van de vastenaktie mee te nemen, 
zodat besloten is dit als een tweede fase over het 
jaar naar 2010 te tillen. Dit project wordt geleid 
en begeleid door het Centre for Social Concern 
dat daardoor nodig dient te worden uitgebreid. 

Vastenaktie 2009
Groot Nederweert Opbrengst Vastenaktie Subtotaal 
St.Lambertus 4.745,76  
O.L.Vrouw Ospel 1.620,38  
St Rochus Budschop 2.549,24  
St.Gerardus Eind 1.135,00  
  10.050,38 
Parochie Weert-Zuid  7.919,00 
Parochie Cluster   
Altweertheide 899,29  
Kelpen-Oler 941,30
Stramproy 6.011,48  
Tungelroy 1.300,00 
Swartbroek 285,00 
  9.437,07 
Martinus parochie  7.768,00 
Fatima  300,80 
Biest  445,00 
Boshoven  229,90 
Laar  150,00 

Totaal Dekenaal Weert  36.300,15

Uitbreiding Bibliotheek van het 
Centre for Social Concern 
Pater Jo Kuppens vierde in 2008 zijn 40-jarig 
priesterjubileum. Van deze 40 jaren was hij de 
laatste 36 jaren als missionaris van de Witte Pa-
ters actief in Malawi. Op zondag 6 juli 2008 werd 
dit jubileum in zijn geboorteplaats Weert gevierd 
in de Sint Martinuskerk, geheel in stijl met o.a. 
een Afrikaans koor, het Christ King Choir uit Den 
Haag. Om te werken aan vrede en gerechtigheid, 
ook tussen de verschillende religies in Malawi, 
werd door de Witte Paters het Center For Soci-
al Concern opgericht. Van dit Center maakt ook 
een bibliotheek en leeszaal onderdeel uit. Pater 
Jo Kuppens richt zich voor de Vastenaktie 2009 
tot ons met het verzoek de bibliotheek van het 
Centre te mogen uitbreiden.

Gedurende de zes jaar dat de bibliotheek en lees-
zaal bestaat is de vraag voor boeken en vooral 
schoolboeken alleen maar gestegen. In de bi-
bliotheek zijn er nu vijf kopieën van alle leerboe-
ken van het middelbare schoolpakket voorradig. 
De jongelui die de scholen in area 25 Kanengo 
(een deel van de stad Lilongwe) bezoeken heb-
ben in die scholen geen of weinig toegang tot 
boeken. Dit zegt wel iets over de kwaliteit van 
de scholen, maar daar kunnen wij weinig aan 

Projecten 2009
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Waar gaat het om. Het CfSC heeft inmiddels ex-
pertise opgebouwd in Malawi om een interreli-
gieuze dialoog tussen Islamieten en Christenen 
te bevorderen. In Malawi waar vroeger de men-
sen samenleefden in vrede en vooral de dialoog 
van het alledaagse leven beleefden, is er een ver-
harding plaats aan het vinden onder invloed van 
fundamentalistische tendensen zowel binnen de 
Islam als onder Christenen. Soms zelfs met ge-
weldadige uitbarstingen. Dit is verontrustend en 
het CfSC vindt dat er pro-actief moet worden ge-
werkt om zodoende een grotere tolerantie tus-
sen de diverse geloofsgemeenschappen te be-
vorderen en een weg te vinden om te weten te 
komen hoe om te gaan met pluriformiteit. Ont-
wikkelinssamenwerking kan alleen gedijen als 
men elkaar beter leert kennen en waarderen zo-
dat samenwerking ontstaat bij het oplossen van 
problemen, zoals de kwestie HIV/AIDS, de steeds 
duurder wordende kosten van leven en onder-
houd, het houden van ontmoetingsdagen, kleine 
projectjes zoals het bouwen van bruggetjes om 
kinderen in staat te stellen het hele jaar door de 
school te kunnen bereiken Etc.Etc.Etc…

Schoolbanken voor de “Salvatorian 
School” te Kapanga (Congo)
Pater Gerry Gregoor, Provinciaal Econoom van 
de Salvatorianen in Congo en zijn confrater Pa-
ter Rubuz Muhong, leraar aan het Instituut Ntita/
Kapanga deden aan het Weerter Missiethuisfront 
een verzoek om ondersteuning voor het vervaar-
digen van schoolbanken voor de school in Ntita. 
Zij deden dit alsvolgt:
Het Instituut Ntita is destijds opgestart door de 
missionarissen van de Paters Salvtorianen van de 
katholieke missie in Ntita. Het plaatsje of dorp 
Ntita bevindt zich op 3,5 km van het adminis-
tratief centrum Kapanga. Kapanga is een terri-
torium van het district Lualaba in de Provincie 
van Katanga, Democratische Republiek Congo. 
De hoofdstad van Katanga is Lubumbashi. De 
afstand tussen Lubumbashi en Kapanga is 970 
km. De katholieke missie in Ntita is gesticht in 
1929 door de Paters Franciscanen, die overkwa-
men van de missie van Sandoa, gesticht in 1922. 
Toen de Paters Salvatorianen in 1954 in Congo 
aankwamen, vertrouwde de Franciscaanse mis-
siebisschop, Mgr. Keuppens, deze mooie missie 
van Kapanga toe aan de Salvatorianen. In 1955 
begonnen de eerste vier Salvatoriaanse pioniers 
met een vruchtbaar apostolaat. In 2005 vierden 
de Salvatorianen er hun gouden jubileum: 50 jaar 
aanwezigheid in Congo. In datzelfde jaar werd 
eveneens het 75 jarig jubileum van de parochie 
“Christus Koning” in Ntita gevierd. Gedurende al 
die jaren ijverden de Paters Salvatorianen ervoor 
dat de evangelisatie gepaard ging met een inten-
se verkondiging van het geloof in Kapanga zelf 
en in de vele broesdorpjes van het uitgestrekte 
territorium van Kapanga: een oppervlakte van 
ongeveer een 28.000 km² ( bijna de oppervlakte 

van België of Nederland). Vele kleine broeskapel-
letjes, parochiezaaltjes en schooltjes werden in al 
deze broesdorpjes gebouwd. Maar ook de grote 
missie in Kapanga - Ntita werd niet vergeten. De 
Salvatorianen bouwden er de lagere school, op-
gericht door de Franciscanen verder uit en richt-
ten ook de middelbare school, Insituut Ntita, op 
met een internaat om zo de vele jongeren uit de 
verre broesdorpjes ook de kans te geven om mid-
delbaar onderwijs te volgen. Omdat op de ande-
re missiepost in Sandoa, de Salvatorianen reeds 
een middelbare school met afdeling mensweten-
schappen hadden, besloten de confraters in Ka-
panga in het Instituut Ntita de afdeling weten-
schappen (sectie wiskunde – natuurkunde) onder 
te brengen. Enkele jaren nadien, op aanvraag van 
de plaatselijke bevolking richtten de Salvatoria-
nen een nieuw instituut op: nl. Instituut Kafet, 
waar jongeren een beroepsopleiding als schrijn-
werker, bouwvakker of landbouwkunde kunnen 
volgen. Beide scholen, Instituut Ntita en Instituut 
Kafet werden door de Paters Salvatorianen ge-
leid tot in 1973! Toen besliste president Mobutu 
van het toenmalig genoemde Zaïre, dat alle scho-
len moesten worden genationaliseerd. Achteraf 
bleek dit een groot fiasco te zijn en werden de 
scholen na enkele jaren teruggeven aan de ka-
tholieke kerk. Jammer genoeg waren deze scho-
len niet meer onderhouden en heel veel school-
materiaal was verdwenen. De scholen werden 
dus in een geheel verloederde situatie overge-
geven aan de katholieke kerk. Vele missionaris-
sen die voorheen werkzaam waren in de scholen, 
hadden ondertussen een ander apostolaat aan-
genomen en konden zich daarom niet meer vrij 
maken om zich opnieuw in de scholen te enga-
geren. De scholen werden dan geleid door leken 
directeurs en professoren, onder het toezicht van 
de plaatselijke missionarissen. In de jaren 2000 
kwam hierin weer een kentering. Met de uitbrei-
ding van Salvatoriaanse Missionaire Pro Provin-
cie, en onder meer ook door het opnemen van 
jonge Congolezen in de Salvatoriaanse Sociëteit, 
groeide het aantal leden gestadig en konden de 
Salvatorianen weer nieuwe apostolaten creëren. 
Zo opteerden ze ervoor om zich terug op het on-
derwijs te richten. Eén van de grote apostolaat-
velden van de Salvatorianen is onder meer de 
opvoeding en begeleiding van de jeugd. Het op-
richten en werken in eigen scholen biedt het gro-
te voordeel de jeugd van heel dichtbij te benade-
ren. Trouwens het hoofddoel van deze scholen is 
niet alleen aan de jeugd in Congo een goede in-
tellectuele vorming te geven, maar eveneens een 
goede opvoeding en vooral een menselijke vor-
ming mee te geven. Vandaar dat in de Salvato-
riaanse scholen ook heel wat nevenactiviteiten 
(allerhande sport- en culturele manifestaties, be-
zinning- en inkeermomenten op kerkelijke hoog-
dagen) georganiseerd worden voor de leerlingen. 
Vanaf begin 2000 namen dus de Salvatorianen 
hun oude scholen weer over. In Sandoa reno-
veerden ze het toenmalige Instituut Muungaji en 

richtten er een nieuwe school voor beroepsoplei-
ding op: het Instituut Faida. In Kolwezi werkten 
ze een tijdlang in het grote internaat van Muto-
shi, een gespecialiseerde vakschool van de Ge-
camines ( de grote kopermijnen in Kolwezi). In 
een buitenwijk van Kolwezi, in de wijk van Diur, 
bouwden ze een nieuwe middelbare school, het 
Instituut St. Charles Lwanga. Vorig jaar namen 
de Salvatorianen ook de beide scholen ( Instituut 
Ntita en Instituut Kafet) op de missie van Ntita 
weer volledig over. 

Pater Jaak Henkens bouwde ondertussen zes 
nieuwe klaslokalen voor het Instituut Ntita, zo-
dat naast de afdeling natuurwetenschappen, 
nu ook kon worden begonnen met de afdeling 
menswetenschappen. Voordien moesten de leer-
lingen van menswetenschappen hun lessen in 
de namiddag volgen in de lokalen van de afde-
ling wetenschappen. Ondertussen zijn de nieu-
we lokalen in gebruik genomen, maar moeten de 
leerlingen zelf een klein stoeltje of krukje mee-
brengen om op te zitten. Anderen hebben vanuit 
bamboestokken hun eigen schoolbank gemaakt. 
Maar vanwege de zachtheid van de bamboe (een 
soort rietstok), zijn deze bankjes geen lang leven 
beschoren. Vandaar dat onze Paters van Kapan-
ga graag het instituut Ntita van nieuwe school-
banken willen voorzien. Het voordeel is dat deze 
banken ter plaatse kunnen worden gemaakt 
door de leerlingen van de beroepsschool van het 
instituut Kafet. Hierdoor kan deze school even-
eens een beetje winst maken, waarmee ze nieuw 
werktuig en ook enkele noodzakelijke reparaties 
aan hun school kunnen uitvoeren.
In enkele bijlagen geven wij een begroting en te-
keningen van de banken met een totale kosten 
van € 8.000.

Het Missiecomité Weert – Zuid heeft dit pro-
ject geadopteerd en bracht via de vastenaktie ca  
€ 8.000 bij elkaar, zodat de banken voor de 
school kunnen worden geproduceerd

Hiermee willen wij als Salvatorianen onze gro-
te dank uiten voor alles wat het Weerter Missiet-
huisfront reeds voor onze missie in Congo ge-
daan heeft. Jullie bijdrage is zeker en vast een 
waardevol geschenk voor de vele jongeren die 
de Salvatorianen hier in Congo mogen begelei-
den en opvoeden. Wij hopen dan ook, dankzij jul-
lie steun en inzet deze vorm van jeugdpastoraal 
een waardevolle bijdrage mag betekenen voor 
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de toekomst van het land Congo, dat tot nu toch 
nog zeer getekend is door veel armoede, oorlogs-
geweld en een groot gebrek aan infrastructuur 
wat betreft wegen, ziekteverzorging en onder-
wijs.

P. Gerry Gregoor, Provinciaal,
Econoom Salvatorianen in Congo. 

Herbouw Junior Primary School
te Kachere Malawi
(Aangevraagd door Jan Takken,
huisarts te Stramproy, € 13.800,-.
Jan en Tineke Takken zijn afgelopen zomer in Ma-
lawi op vakantie geweest, mede om die plekken 
te bezoeken waar zij 15 jaar geleden drie jaren 
hebben gewerkt. Hij als huisarts en zij als ver-
pleegkundige. Zuster Mercy Kanyumba is lid van 
de zusters van Wijsheid in Malawi (een zusteror-
ganisatie van de Montfortanen). Leden van deze 
congregatie, waaraan Zuster Annie Kapenda aan 
het hoofd staat, hebben samen met dorpsbewo-
ners in Kachere een ‘Junior Primary School ge-
bouwd’ om voor jonge kinderen (groep 1 t/m 4) 
een schoolfaciliteit dicht bij huis aan te bieden. 
De school is gebouwd met traditionele materia-
len, zoals de foto laat zien. Jan Takken heeft con-
tact gezocht met het Missieburo in Roermond en 
wil het project voor de Vastenaktie 2009 mee la-
ten doen via het de parochiecluster Altweerter-
heide, Tungelroy, Swartboek, Stramproy en Kel-
pen-Oler.
Het project betreft de bouw van een ‘Junior Prima-
ry School’ in de plaats Kachere in de uitgestrekte 
parochie Sitima. De afstand tot bestaande over-
heidsscholen is voor de jongste kinderen te ver 
om lopend te overbruggen. Door Aids en vroege 
sterfte van de ouders worden veel kinderen op-
gevoed door hun grootouders, die dikwijls niet in 
staat zijn de kinderen naar school te brengen. De 
bevolking bestaat voornamelijk uit arme boeren. 
Het onderwijs wordt nu verzorgd vanuit een met 
gras afgedekte hut die met name bij regen niet 
te gebruiken is. Het Missieburo gaat onderzoe-
ken en navragen of NCDO-subsidie mogelijk is. 
Tijdens een bezoek aan het NCDO-Wildenganzen 
congres te Den Haag door een delegatie van het 
Weerter Missiethuisfront werd het duidelijk dat 
dit soort projecten niet meer aanvaard gaan wor-
den. Het beleid van Minster Koenders is kortweg: 
geen scholing en opvang/ziekenhuizen maar ver-
beter de economische mogelijkheden met het 
opzetten van bedrijfjes en dergelijke. Wij zullen 
ons dus moeten concentreren op de vastenaktie 
die zal worden gecoördineerd door het bovenge-
noemd parochiecluster.
Intussen ontving Jan Takken een e-mail van zus-
ter Annie Kapenda, vice-provinciaal van de Zus-
ters/Dochters van Wijsheid in Malawi met een 
toelichting over de achtergronden van deze pro-
jectaanvraag met name om het belang aan te to-
nen waarom deze lagere school er moet komen. 

Ofschoon het basisonderwijs in Malawi gratis 
wordt verstrekt door de regering, is het voor veel 
kinderen fysiek onbereikbaar en krijgen deze kin-
deren geen onderwijs. 
De overheid heeft de herhaaldelijke verzoeken 

van de zusters om in Kachere een lagere school 
op te richten afgewezen. Verder zegt zij toe een 
begroting en ontwerp van een school op te stu-
ren naar Jan Takken, die als contactpersoon zal 
optreden. De vastenaktie voor dit project door 
het parochiecluster Altweerterheide, Tungelroy, 
Swartboek, Stramproy en Kelpen-Oler bedroeg 
ruim € 9.400. Een prachtig bedrag, waarvoor wij 
de gulle gevers en allen die zich hebben ingezet 
om dit tot stand te brengen, hartelijk bedanken. 
Er is nog een tekort van € 4.400. Omdat mede-
financiering door het NCDO is uitgesloten wordt 
voor het tekort door het bestuur van het DWMT 
nog een oplossing gezocht.

St.Joseph’s Home in Shenxi, China 
Door de Zusters van het Heilig Hart van Je-
sus worden op dit moment zo’n 20 vondelin-
gen in het St.Joseph’s Home verzorgd. Zij vragen  
€ 10.000 voor de volgende onkosten: 
-   Kosten van levensonderhoud: eten, drinken, 

kleding, schoolgeld.
-   Operaties om de handicap te verhelpen zijn 

meestal met hoge kosten verbonden.
-   Therapien nodig om de gezondheid van de von-

delingen te bevorderen.
-  Inrichtingen voor therapien.
-   Transport/vervoer-mogelijkheden voor de kin-

deren
Vaak zijn vondelingen gehandicapt en vanwe-
ge hun handicap niet gewenst of baby’s waar-
van de ouders te arm zijn om voor ze te kunnen 
zorgen en ze daarom uit nood te vondeling leg-
gen. Deze kinderen worden vaak aangetroffen 

liggend voor de deur van een kerk, of van een 
huis waar Zusters wonen, waar de mensen ho-
pen dat ze niet aan hun lot worden overgelaten. 
Op andere plaatsen komen ze vaak om van hon-
ger en kou. De maatschappij in het land is nog 
niet zover ontwikkeld dat ze dit probleem aan 
kan. Ouders zijn vaak onbekend en dan hebben 
de kinderen ook geen geboorteregister of identi-
teit en hebben geen plaats in de maatschappij. 
De katholieke zusters zorgen voor deze kinderen, 
maar hebben geen inkomen en leven van de ga-
ven van de gelovigen voor wie ze zielzorg doen. 
Daarom is er praktisch geen geld om deze kinde-
ren te verzorgen.
Pater Jac Kuepers, in Budschop geboren, verblijft 
als missionaris in Taiwan en als wetenschapper in 
China. Hij is de contactpersoon tussen het thuis-
front en de Zusters en draagt er zorg voor dat het 
bedrag uit de vastenaktie geheel ten goede komt 
aan de vondelingen.
Parochies: Nederweert, Nederweert Eind, Bud-
schop en Ospel hebben dit project geadopteerd 
voor de vastenaktie, die de mooie som van € 
10.050 heeft opgebracht. De gemeente Neder-
weert zal hopelijk hierop nog een subsidie geven 
volgens de gemeentelijke regels, zodat de Zus-
ters van het Heilig Hart van Jesus de gevraagde 
steun tegemoet kunnen zien. Het surplus wordt 
doorgeschoven naar het volgende project:

Zorg voor huismoeders
Zuster Materna, Algemeen Overste van de Liefde-
zusters van het Kostbaar Bloed vraagt € 8.500,- 
steun voor een drietal projecten. Een daarvan is 
een project om 30 huismoeders te helpen met 
zich te verzelfstandigen, zodanig dat zij hun ei-
gen inkomen kunnen verdienen. Het is de be-
doeling dat deze vrouwen een startkapitaaltje 
krijgen van de zusters, waarmee ze kleren kun-
nen maken; koeken kunnen bakken en verkopen, 
baksosoep bereiden en verkopen en verkoop-
kiosken kunnen opzetten. Het parochiecluster 
Groot-Nederweert heeft dit project meegenomen 
met de vastenaktie 2009 voor een bedrag van  
€ 3.500. De overige twee projecten zullen dan 
naar het volgend jaar worden doorgeschoven.

Beveiliging ziekenhuis/kraamkliniek
Pater Zef Kuppens in Mali vraagt € 15.000,- voor 
een omheining rond een kraamkliniek/ziekenhuis, 
dat gefinancierd is vanuit Duitsland. Het DWMT 
heeft voorgesteld dit project door te schuiven 
naar de vastenaktie 2010.
Het dekenaat Weert heeft in 2009 met de Vas-
tenaktie een totaal bedrag van € 36.300 bij-
eengebracht, een mooi bedrag dat getuigt van 
de betrokkenheid van velen met de missielanden 
waarin onze missionarissen werkzaam zijn. De 
credietcrisis heeft geen invloed gehad op de vas-
tenaktie, in tegendeel zelfs. Hartelijk dank voor 
uw solidariteit.
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