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Colofon

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Postbus 10137, 6000 GC Weert, Telefoon (0495) 45 12 24

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!
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UITDEUKEN EN SPUITEN
Kuilstraat 1 – 6035 AW Ospel

Tel. 0495 – 63 25 46

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
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De band vanuit het Weerter land met de overzeese gebieden leeft tot op de 
dag van vandaag nog steeds. Vanuit het Dekenaal Weerter Missiethuisfront 
wordt met name deze band onderhouden. Tot nu toe vooral via onze missio-
narissen, maar de tijd dat dit gaat veranderen, komt steeds dichterbij. Onze 
missionarissen worden ouder en ouder, en vallen soms weg door ziekte en 
overlijden. Toch blijft de behoefte bestaan om de eens opgezette banden, in 
stand te houden. Daar zijn goede redenen voor, zowel vanuit het Weertse, 
als vanuit de overzeese gebieden.

Vandaar dat het DWMT een nieuwe opzet aan het zoeken is voor de 
toekomst. Het begrip onderwijs is hierin van cruciale betekenis. Het onder-
wijs betreft met name jonge mensen, die zich willen laten vormen voor 
de toekomst. Het onderwijs betreft ook nieuwe hulpmiddelen zoals sociale 
media, internet, smartbord. De wereld lijkt via het internet steeds dich-
terbij te komen. Lijkt, want het gaat er maar om, hoe je het internet gaat 
gebruiken.

Het DWMT geeft voor de toekomst duidelijk voorrang aan de jonge mensen 
en het internet. Natuurlijk wordt een en ander niet plotseling gerealiseerd. 
Er is een overgangsituatie. We hebben nog steeds Weerter missionarissen, 
er worden nog steeds gelden ingezameld voor projecten. Maar we moeten 
onze blik ook gericht houden op de toekomst, die zal veranderen. MISSIE 
VERANDERT!

Via het internet kan steeds beter gecommuniceerd worden met de mensen 
ver weg, we kunnen elkaar horen en zien. En dat niet alleen. We kunnen 
horen en zien, hoe elders het geloof beleefd wordt. We zullen merken 
dat elders ook internet is. Door de communicatie kan de verbondenheid 
groeien, kan het wederzijds begrip groeien, kan het geloof groeien, ook 
bij ons! Misschien met nieuwe vormen, misschien met oude vertrouwde 
vormen met een nieuw elan.

De basis die onze Weerter missionarissen hebben gelegd, kan op deze 
manier in stand blijven en uitgebreid worden. In het verleden gebeurde het 
wel eens, dat voor een bepaald project gelden werden ingezameld, bijvoor-
beeld door de vastenactie. Nadat het project gefinancierd was, werd het 
project uit het oog verloren.
Het nieuw plan van het DWMT behelst veelmeer, dat we vanuit het Weertse 
de mensen en hun leven elders blijven volgen, zij blijven ons volgen.

Toekomst is dromen. Dromen zijn nodig om toekomst waar te maken. Het 
DWMT droomt ervan, dat het Thuisfront blijft bestaan. Een toekomst met 
nieuwe, jonge mensen, die voortbouwen op datgene waar anderen mee 
gestart zijn.
Moge deze toekomst voor het DWMT waar worden. Daarover bidden we 
om Gods zegen!

Deken Franken

De tijd dat er vanuit de Nederlandse gezinnen, en dus ook vanuit de Weerter gezinnen, voldoende missionarissen 
naar de missiegebieden trokken, is veranderd. Gezinnen zijn veel kleiner geworden, de kerkbetrokkenheid is 
afgenomen. Het individualisme en materialisme bekleden een steeds prominentere plaats in de samenleving. 

Missie verandert!
Deken Franken
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EXCLUSIEVE MERKEN TEGEN BETAALBARE PRIJZEN:

HERENSCHOENEN
Van Bommel - Lorenzi - Mephisto

Floris v. Bommel - Nobel Blue - Giorgio

DAMESSCHOENEN
Waldläufer - Alexandria - Hassia - Sioux

Schoenenmode
André Coolen
Hoogstraat 2
6001 EV Weert
Telefoon: 0495 - 532180

Eieren & Eiproducten
Weer t  |  Hol land s inds  1884

Tweewielerservice Goeden

Transportbandenbouw
aandrijfrollen

transportbanden
rollen

keerrollen
schraaprubber

transportsystemen

Kanaaldijk 13
6031 MZ Nederweert

telefoon 0495 45 02 20
telefax 0495 45 01 59

Aandrijftechnieken
electromotoren
reductiemotoren

trilmotoren
trommelmotoren

compressoren
lucht- en oliecilinders

kanaaldijk 13
6031 MZ Nederweert

telefoon 0495 45 02 20
telfax 0495 45 01 59
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Onze Stichting bestaat ruim 56 jaar en heeft heel 
veel goed werk in de derde wereld kunnen doen. 
In het bijzonder hebben wij al die jaren onze 
missie broeders en zusters met hun vele projecten 
kunnen ondersteunen. Ook nu nog kunnen wij 
dat goede werk blijven ondersteunen, maar dat 
gaat door de vergrijzing van de gezondenen 
eens eindigen. Daarom is het bestuur al enkele 
jaren bezig zich te beraden hoe in de toekomst 
de derdewereld te kunnen blijven ondersteunen. 
Want net zo zeker als het is dat, door de hoge leef-
tijden van onze missie broeders en zuster uitein-
delijk er toe zal leiden dat er vanuit het Weerter 

Nieuw beleid in ontwikkeling
In deze uitgave van het jaarboek willen wij graag onze begunstigers en 
sponsoren op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen onze 
organisatie.

land geen uitgezondenen meer zullen zijn, zo 
zeker is het dat de armsten op onze planeet nog 
steeds hulp nodig zullen hebben.
Een werkgroep heeft daarom een nieuw beleids-
plan opgezet en het bestuur heeft dit in maart 
dit jaar goed gekeurd. Ook is er overleg geweest 
met het Bisdom en Missieburo. In een alge-
mene vergadering waarbij vertegenwoordi-
gers van alle missie comités uit ons werkge-
bied aanwezig waren is dit plan besproken en 
in hoofdlijnen goed gekeurd. Dit nieuwe plan is 
gebaseerd op het op enig moment kiezen van 
een land in een werelddeel dat in een tijdzone 

ligt dat niet meer afwijkt dan 3 uur met de onze. 
Ook zal in het betreffende land de Engelse taal 
redelijk beheerst moeten worden. De reden van 
deze criteria is dat wij gaan proberen om paro-
chie’s en scholen in ons Dekenaat te interes-
seren voor het werk en noden in dat land. Zo 
kunnen kinderen uit het derdewereld gebied, via 
de moderne communicatietechnieken, contacten 
opbouwen met de kinderen hier op school. Van 
elkaar leren en elkaar ondersteunen bij vragen of 
problemen is dan het doel. Op termijn gaan we 
er ook van uit, dat  instellingen zoals het zieken-
huis en bedrijven eveneens in contact gebracht 
kunnen worden met partijen in het bewuste 
derdewereld gebied. 
Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de 
hoogte houden via ons jaarboek.     

Namens het bestuur
Henk Füchs voorzitter.

Tijdens de komende ontmoetingsavond met alle 
begunstigers en sponsoren die we in september 
gaan organiseren zullen wij afscheid gaan nemen 
van onze voorzitter Pierre Kuppens. Pierre treed 
af volgens het rooster van aftreden in 2012.

Pierre heeft onze organisatie op een voortreffe-
lijke wijze geleidt en aangespoord om te werken 
aan een lange termijn visie. U leest daar meer 
over elders in dit jaarboek. In het 50 jarig jubi-
leum jaar heeft hij meegewerkt aan het boek 
"ieder zijn missie".  Een voortreffelijk boek met 
bijna de gehele historie van het missie werk.

Bestuur mutaties

Ook treed dan na 21 jaar de heer Frits Kirkels 
af. Hij was het vorige jaar reeds aftredend maar 
knoopte er toch nog een jaartje aan vast. Velen 
kennen Frits, onder andere van dit jaarboek. Frits 
heeft het jaarboek gevormd en haalbaar gemaakt 
zoals het elk jaar verschijnt. Met vele telefoon-
tjes en bezoeken heeft hij er een geweldig boek 
van weten te maken. 

Vacatures
Als er harde werkers aftreden dienen die plaatsen 
natuurlijk weer ingevuld te worden. De vice voor-
zitter Henk Füchs heeft zich bereid verklaard de 

Graag brengen wij u ook op de hoogte van enkele bestuur mutaties. voorzittershamer van Pierre over te nemen. Daar 
het bestuur werkt aan een nieuw beleid zouden 
wij graag in contact komen met mensen die goede 
contacten hebben of komen uit het onderwijs 
in onze regio. Ook op het gebied van moderne 
communicatie zouden wij graag aanvulling zien. 
Kennis op het gebied van digitale communicatie 
wegen om deze met scholen en parochies in de 
derde wereld op te zetten wordt heel belangrijk.
Bent u zo iemand of kent u iemand die dit 
zou kunnen doen, laat ons dat dan weten. De 
toekomst van het ondersteunen in de derde 
wereld kan dan gewaarborgd blijven.

Het bestuur
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Maaspoort 42 6001 BR Weert Tel. 0495 53 23 95
Nieuwe Markt 10 6001 EL Weert Tel. 0495 52 11 27
Oranjeplein 239 6006 CX Weert Tel. 0495 53 11 72
Friezenstraat 4 6004 BD Weert Tel. 0495 53 88 82
Limburglaan 100 6004 HE Weert Tel. 0495 52 15 05
Boshoverweg 55a 6002 AM Weert Tel. 0495 45 27 52
Sint Anthoniusplein 23 6031 ED Nederweert Tel. 0495 63 21 85

Stadscafé
Du Commerce

Langstraat 65
Weert
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Laten we beginnen met de 
oudste: Broeder Eddie 
van Daal ofm is inmiddels 
90 jaar oud, en als we ons 
niet vergissen herdenkt hij 
dit jaar zijn 60-jarig profes-
siefeest. Hij heeft 27 jaar 
in Nieuw-Guinea gewerkt, veel meegemaakt en 
veel  tot stand gebracht. Hij woont tegenwoordig 
in het klooster op de Biest.

Ook 60 jaar geprofest was 
dit jaar Broeder Martinus 
Smeets sscc, in Weert 
vroeger bekend als Sjaak 
van Smieetske d’n Boeej.  
Deze naam dateert nog uit 
de tijd dat Weert beschikte 
over 2 dienstdoende politiemensen. Broeder 
Martinus was jarenlang in Portugal werkzaam, 
totdat hij in de 70-er jaren de kans kreeg naar 
de missie in Mozambique te gaan, waar hij een 
aantal jaren kon  werken totdat de politieke situ-
atie dat onmogelijk maakte.  Hij was een enthou-
siaste brievenschrijver, en ook na zijn periode in 
het buitenland hield hij ons op de hoogte van het 
wel en wee in  het klooster in Bavel, waar hij 
zich nog vaak  verdienstelijk maakte. Inmiddels 
woont hij in een tehuis in Teteringen.

Begin dit jaar was Broeder 
Jozef van Beerendonk sds 
50 jaar geprofest. Hij was 
in de 60-er jaren actief in 
de Kongo, totdat het daar 
te gevaarlijk werd, maar 
hij heeft steeds contact 
gehouden met zijn vroe-
gere missiegebied. Zodoende kon hij een project 
ondersteunen voor de bouw van een kraamkli-
niek Ntita Kapanga, waar de Zusters Salvatori-
anessen werkzaam zijn. Broeder jozef woont in 
het klooster in Hamont.

Onze Jubilarissen
Dit jaar zijn er weer de nodige jubilarissen (geweest) onder onze missionarissen, en die willen we graag nog 
even onder uw aandacht brengen, voor zover ons geheugen ons niet in de steek laat. Bij voorbaat excuses voor 
eventuele omissies.

Kruisheer Pater Tjeu 
Kuppens hoopt deze zomer 
zijn gouden priesterfeest 
te vieren. Hij was eerst 25  
jaar actief in West-Java, 
waar hij naast het pastorale 
werk ook zijn ervaringen 
als boerenzoon wist te benutten, o.a. door het 
opzetten van coöperaties. Toen hij werd over-
geplaatst naar het eiland Nias, voor de kust van 
Sumatra, kwamen daar nog andere aspecten tot 
ontplooiing. Hij noemde het gebied ooit “een 
kleine hemel”, maar hij werd er ook geconfron-
teerd met de catastrofale effecten van de grote 
tsunami en kort daarna een zware aardbeving. 
Hij ontpopte zich daarbij niet alleen als een 
troostende en meelevende zielenherder, maar 
ook als een goed organisator en coördinator die 
van aanpakken wist. Dat maakte zijn inbreng 
extra waardevol.

Vroeger heette hij “onze 
man in Hongkong”, het 
gebied waar hij bijna 30 
jaar gewerkt heeft:  Pater 
Harrie Stultiëns cicm 
heeft daar ongetwijfeld 
grote sporen achterge-
laten als pastor, bouwpastoor of opleider. Maar 
zijn vaardigheden leidden er ook toe dat hij 20 
jaar geleden naar Nederland werd teruggehaald 
om provinciaal te worden van de Scheutisten. In 
de eerste 10 jaar tijd heeft hij o.a. gewerkt aan 
bejaardenopvang voor collega’s, samen met 
andere congregaties, en het zoeken naar een 
nieuwe bestemming voor het kloostercomplex. 
Toen werd het tijd om weer eens wat anders te 
gaan doen, want stilzitten zit niet in zijn genen. 
Hij staat ook bekend om zijn grote gevoel voor 
humor, als het kan ook vanaf de kansel, zoals 
hij tijdens de Carnavalsmis bewees. “Vroeger 
werkte ik voor de kerk, nu voor mensen” was 
een van zijn uitspraken. Hij is intussen al weer 
een jaar of acht pastoor-coördinator van een 
stuk of zeven vroegere stadsparochies en al wat 

daarbij hoort in Tilburg. Deze zomer hoopt hij zijn 
gouden priesterfeest te vieren.

Op dezelfde dag viert ook 
zijn medebroeder Pater 
Tiago (Jacques) Clijsters 
cicm zijn gouden priester-
feest. Hij was meer dan 40 
jaar missionaris in Brazilië; 
tussendoor werkte hij 5 jaar 
in een parochie in Londen en een aantal jaren 
in Rome op het missiecollege. Hij heeft heel wat 
afgereisd en kent veel mensen in al die gebieden, 
maar nu doet hij het wat rustiger aan. Hij woont 
inmiddels in Schilde, België.

Tot slot hoopt in september 
Broeder Harrie Hermans 
cssp zijn gouden professie-
feest te vieren. Hij  werkte 
in de missies van Kame-
roen en Ghana. Enkele 
jaren geleden bezocht 
hij Ghana nog eens, en de plaatsen waar hij 
gewoond en gewerkt had. Daarbij kon hij vast-
stellen dat er veel veranderd en verbeterd was. 
Voor de congregatie ziet de toekomst er hoopvol 
uit, gezien het aantal novicen. De reis heeft een 
onvergetelijke indruk op hem gemaakt.  Nu het 
klooster in Weert, waar hij woonde, is gesloten, 
heeft Broeder Harrie elders in Weert voorlopig 
onderdak gevonden.

Frans de Vos

Dank aan Hr. P. Kuppens
De redactie van het jaarboek is in de vorige 
uitgave iemand vergeten te bedanken. Peter 
Kuppens van de firma Isidorus gevestigd aan 
de Mastenbroekweg in Weert, heeft ervoor 
gezorgd dat de cover van het jaarboek 2011 
een pakkende uitstraling heeft gekregen. De 
prachtige foto heeft hij persoonlijk genomen 
op zijn reis naar het Afrikaanse continent.
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Huisstijldrukwerk

Affiches

Brochures

Kranten

Digitaal drukwerk

4-Kleuren offset

Buitenreclame

Ontwerpstudio

uw partner in totale
grafische communicatie

Maaspoort 14a - 6001 BP  Weert
Postbus 517 - 6000 AM  Weert

Tel. 0495 52 14 29

info@drukkerijlempens.nl
www.drukkerijlempens.nl

Adv. Missiethuisfront  26-04-2010  16:58  Pagina 1

T I M M E R F A B R I E K

SINDS
1809

Timmerfabriek Palmen BV
Hoverveld 10 - 6039 SE Stramproy
T +31 (0)495 56 22 26
F +31 (0)495 56 35 65
E info@timmerfabriekpalmenbv.nl
W www.timmerfabriekpalmenbv.nl

Hupperetz
 Stadsapotheek sinds 1898

Hoogstraat 27 & Hegstraat 28, 6001 ET Weert
Telefoon 0495-532461, www.hupperetz.nl

Betrouwbaar
en dichtbij



ONTMOETINGSAVOND 2011
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Aben & Slag Advocaten Weert
Schoutlaan 9
Postbus 270, 6000 AG Weert
Tel: 0495 - 536 138
Fax: 0495 - 539 - 134
E-mail: info@abenslag.nl
www.abenslag.nl

Aben & Slag Advocaten Budel
Wolfswinkel 4
Postbus 2139, 6020 AC Budel
Tel: 0495 - 430 431
Fax: 0495 - 430 433
E-mail: info@abenslag.nl
www.abenslag.nl

SERVICE APOTHEEK MAAR

Fibrokap brengt met het PluSec-concept een overkappingslijn, aanpasbaar aan ieder huis of tuin.  
Topkwaliteit materialen, softline-look, alle kleuren, duurzaam verzinkt of gecoat, maatwerk, korte 

levertijden en gedegen advies maken deze lijn uniek. PluSec biedt u precies wat u zoekt. van Fibrokap.

Tel: 0495 53 51 28 www.fibrokap.nl

Hoogstraat 10a - Weert - Tel. 0495-533475
Damesschoenen vanaf maat 33
Herenschoenen vanaf maat 38

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

Tel. 0495-531458 - Fax 0495-534212

verzekeringen   hypotheken   financieringen

CHRISTIAENS & ZN

FAHRENHEITSTRAAT 8 - 6003 DC WEERT - TEL. 0495-532354
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Tijdens onthulling van embleem en bortsbeeld 
Stichter v/d Congregatie v/d H. Geest

Aangekomen op de vlieghaven van Kotako, was 
er Br. Constant Thawyah cssp aanwezig, (1ste 
assistent v/d provinciaal overste)  die ons naar 
huis bracht. In huis ontmoetten we nog Pater 
Daniel en Pater Joseph, (die voor de uitnodi-
gingen hadden gezorgd)  heten ons welkom bij 
het jubileum. Op de heenreis naar Kumasi gingen 
we even op het seminarie aan (waar Harrie 
aan meegeholpen heeft) een kijkje nemen. Al 
snel waren er bekende gezichten, die begroet 
werden. Voor Erik was het de eerste keer dat hij 
de watertoren zag. (waar zijn vader het meest 
voor gezorgd heeft dat hij er kwam) Hij maakte 
er enige foto’s van, wat zijn vader bij het 25 jarig 
jubileum van Wijen van Heugten gesponsord 
had. Er werd ons verteld, dat het geheel univer-
siteit was geworden, in samenwerking met die 
van Kumasi.  Ook de leerlingen van de congrega-
ties der Jozefisten en de Witte Paters, (wat naast 
ons seminarie ligt) nemen op deze universiteit 
gezamenlijk hun lessen. Br. Constant vertelde 
ons, dat hij woonde in de wijk Bantama, wat het 
postulaat is en voldoende plaats is, om de div. 

Broeder Harrie Hermans

Congregatie v/d H.Geest,
reeds 40 jaar present in Ghana
In de maand juni j.l. ontvingen de Hr. Sjra Wijen, zoon Erik Wijen en  
Br. Harrie Hermans, een uitnodiging om tezamen met confraters uit 
Ghana, ‘t veertig jaar bestaan/aanwezigheid v/d Congregatie te vieren. 
Wij met z’n drieën vertrokken op 13 oktober j.l. richting Ghana.

genodigde te logeren. Hij was verantwoordelijke 
voor de nieuwkomers, die willen intreden en was 
aangesteld om roepingen te zoeken, Hiervoor zal 
hij de verschillende bisdommen af gaan. In het 
huis waren twee Keniaanse priester studenten, 
die de inlandse taal moesten leren en hun pasto-
raal jaar in die parochie deden. We vertrokken  
's morgens richting Abrankro, waar Br. Harrie 
het dorp geholpen had met het krijgen van elek-
triciteit, alsook waar de twee waterpompen 

werden onderhouden. Deze hulp werd destijds 
verstrekt door aannemersbedrijf Hr. Karel Caris 
z.g., te Nederweert. Overal werkte de elektrici-
teit perfect, een waterpomp was nog in werking 
en daarbij was een watertorentje gebouw, zodat 
ze het water uit de kraan kunnen aftappen en 
tevens de bevolking niet meer zover hoeven te 
lopen. Gingen naar Ejisu om een bekende cate-
chist, die tijdens de bouwwerkzaamheden v/h 
seminarie erg actief was, te begroeten. Hij was 
thuis en was erg blij met ons bezoek en hebben 
een uur lang met hem bijgepraat over die tijd 
van 1987…1991, want daar was heel wat 
over te vertellen. We hadden ook Erik de vroe-
gere kok gevonden en reden samen naar zijn 
geboortedorp Abrapane (want Harrie had hem 
destijds geholpen met de bouw van een kerk). 
Hij vertelde ons dat zijn oudste zoon op het 
seminarie studeerde. De volgende morgen om 
6 uur naar de H. Mis in de parochiekerk, waar 
twee confraters alle werkzaamheden doen. Ook 
is daar een katholieke lagere school, met zo’n 
900 kinderen erop. Om 8 uur wordt de Natio-
nale hymnen gezongen en de klas kan beginnen. 
Hoorde vertellen, dat de regering voedsel laat 
bezorgen wat deze  kinderen in de middagpauze 
kunnen gebruiken.  Vandaag de 22ste Oktober, 
begint de feestweek (met elke dag een bijzon-
dere activiteit) vanwege het 40tig jarig jubileum 
v/d Congregatie. Er was een H. Mis gepland in 
een jeugd gevangenis. Er waren ’n 20 jonge 
Spiritijnen om een plechtige mis te verzorgen. 
Allen waren in witte toog met stola, met daarop 
het embleem v/d congregatie, wat duidelijk erop 
uitkwam. Er waren priesters uit Gabon, Sierra 
Leone, Burundi. Het was een heel feestelijk 
gebeuren met uitbundige blijheid, ook al duurde 
de mis 2.45 uur.  Lokale koren verzorgden de 
gezangen. Er waren zo’n negentig gevangenen 
aanwezig van de 143. De meeste waren jeugdig 
en hadden niet meer straf uit te zitten dan 5 jaren. 
Ook de mensen van het nabije dorp, mochten er 
aanwezig zijn. Na de H. Mis werden de collectes, 
het eten, de limonade en cola geschonken aan 
de gevangene die erg verrast waren en er werd 
‘n flesje limonade of cola reeds aan de gevan-
gene uitgedeeld. De hoofdinspecteur, bedankte 
de congregatie voor hun gulle gaven. Na de H. 
Mis reden we naar Br. Francis Dometiero cssp, 
die een technische school had gebouwd en die 
nu ook leidt. Er waren zo’n 45 studenten, die er 
les kregen. Alsook waren nog enige gebouwen 
niet af, vanwege gebrek aan financiële middelen. Veel aandacht bij toespraak v/d geschiedenis v/d Congregatie v/d H. Geest
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Oude Graaf 29, 6002 NL Weert    T 0495-545485   I www.meuwissen-weert.nl

TrappeN - DOuchebakkeN - aaNrechTbLaDeN
DOrpeLs - veNsTerbaNkeN

Brugstraat 21
6031 EE  Nederweert

Telefoon: 0495-631237

www.pleunismode.nl

Mode voor de
moderne vrouw

Mariastraat 2
6039 AX Stramproy
Tel. 0495 561356

Boekenderweg 2a
6017 CP Thorn
Tel. 0475 561266

't Goedkope Huis
Weert

Maaspoort 58
Tel. 0495-533552

Openingstijden:
Maandag: gesloten

Di. t/m Vr.: 09.00-17.00 uur
Zaterdag:   09.00-16.00 uur

openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00 / maandag gesloten

opticien - optometrist
Jan Brinkmans
Lindanusstraat 3 - Nederweert 
Tel. (0495) 63 13 83
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Jonge spiritijnen tijdens H. Mis  
in een Jeugd gevangenis

Uitleg v/d Aartsbisschop van Kumasi over de komst v/d Congregatie v/d H. Geest naar Ghana in 1971

's Avonds naar New-Tafo gegaan, waar een 
lezing gehouden wordt, over de 40 jaren van 
de Congr. v.d. H. Geest, in het Bisdom Kumasi. 
De Aartsbisschop Mgr. P.K. Sarpong, deed daar 
de lezing over. Vertelde hoe destijds de Ibo’s 
in Nigeria, de onafhankelijkheid verlangden. 
Vandaar de jaren burgeroorlog in dat gebied. 
Vanwege de veiligheid zijn de 20 Ierse Paters 
daar toen vertrokken en had deze Bisschop hen 
uitgenodigd om in Ghana te komen werken. Wat 
zij graag deden en kwamen in 1971 in Kumasi 
aan. Alsook vertelde hij hoe de Ierse paters ook 
hielpen bij de vorming van inlandse priesters. Hij 
benadrukte ook de belangrijkheid van het reli-
gieuze leven, en al deze missionarissen waren 
grote vrienden van hem en bedankten allen die 
op de een of andere manier zich inzetten voor de 
kerk en geloof in het bisdom. De volgende dag 
was er het korenfestival in de nabij gelegen kerk. 
Vijf verschillende koren brachten hun gezangen 
ten gehore. Hun gezangen waren allen van reli-
gieuze aard en werden met een groot applaus of 
dans beëindigd. Het deed de aanwezigen goed 
deze spontane ontmoeting met goede sfeer en 
allen gingen voldaan huiswaarts.  De volgende 
dag een lichtprocessie en die wilde we wel 
meemaken. Deze begon bij een grote rotonde in 
de stad. De politie regelde het verkeer voor de 
80 tig processielopers, die al biddend en zingend 
door de wijken en straten rondgingen. Iedereen 
kreeg een brandende kaars en er was veel 
belangstelling langs de wegen. Eenmaal aange-
komen in de kerk, werd door de seminaristen de 
vespers gezongen, waarna er uitstelling van het 
allerheiligste was. Tijdens deze uitstelling werd 
aanbidding gedaan met voorbeden. Na de zegen 
werden nog enige inlandse liederen gezongen. 
Op 27 Oktober, gingen we naar Ejisu waar zo’n 
45 priester studenten hun studie verwezenlijken. 
Er zouden die morgen div. spellen zijn, maar 
werden verzet tot na de middag. Er waren 
verschillende elftallen samen gesteld die tegen 
elkaar uitkwamen tot er uiteindelijk de winnaar 
bekend werd. Ook Rev. John Kwofi cssp (1ste  
assistent v/d alg. overste was er ook aanwezig)  
en gingen hem begroeten. Enige momenten 
daarna ontmoeten wij Rev. George Bempa uit 
Ejisu, die enkele jaren bij Harrie gewerkt had en 
waarna hij zijn priesterstudie heeft voortgezet 

en in 1994 tot priester werd gewijd. (waar Sjra 
Wijen, Sjef Knapen en Br. Harrie bij aanwezig 
waren)  Vonden het erg fijn om na zoveel jaren, 
elkaar weer eens te ontmoeten. Die avond gingen 
we naar de bisschop Mgr. P. Sarpong, die had alle 
Spiritijnen bij hem thuis uitgenodigd om te komen 
eten. Het was een blij weerzien en ontmoette er 
ook Rev. J. Fogathy (was de 1ste directeur v/d filo-
sofie in Ejisu). Na het eten kwam er een groep 
zangers, die vooral religieuze liederen zongen 
en opgericht was door de bisschop zelf. Na de 
liederen werden traditionele dansen uitgevoerd 
van verschillende bevolkings groepen uit de 
regio. Iedereen vond het een fijne en bijzondere 
avond. Daags daarna, gingen wij met de twee 
Keniaanse studenten, naar de kathedraal (door 
de SMA paters destijds gebouwd en waarvan er 
2 bisschop werden) in Kumasi, met haar mooie 
ligging en allerlei services. Hierna deden we de 
lokale markt aan en het was een belevenis waar 
velerlei producten verkocht werden. Iedereen 
probeert er wel wat te verkopen, om daardoor in 
zijn dagelijkse behoeftes te voorzien. Dit is een 
waarlijk Afrikaans gebeuren. 's Avonds gingen 
wij naar een ontmoetingshal van het bisdom, die 
feestelijk was versierd met linten. Deze ontmoe-
ting was bedoeld voor div. bisschoppen, confra-
ters en genodigden. De provinciaal Rev. P. Last 
cssp deed ‘t openingswoord, waarna de bisschop 
een gebed uitsprak alvorens te gaan eten. Na een 
korte lichtuitval had iedereen wel trek gekregen 
en liet het goed smaken. Hierna werden nog wat 
spullen verkocht en sponsoren afgeroepen die 
de opleiding van de congregatie ondersteunde.   
Daags daarna gingen wij naar Ejisu voor de 
plechtige feestmis. Er waren tenten geplaatst 
zodat iedereen uit de zon kon zitten. In plech-
tige processie met 2 inlandse dansers voorop, 
waarna 8 misdienaars,  gevolgd door ‘n 40 tal 
priesters en 2 bisschoppen aan het eind. Rev. Fr. 
P. Last deed het welkomstwoord. Een groot koor 
in speciale kleding verzorgde de gezangen. Ook 

de bisschop deed nog een welkomstwoordje en 
de Mis kon beginnen die wel een tijdje zou duren 
en dat werden 4 uren. Deze H. Mis, was de afslui-
ting van alle evenementen, die tijdens de week 
hadden plaatsgevonden. Het was werkelijk een 
hele feestelijke dienst. Er werden nog enkele 
boomplantingen gedaan waarna er nog geza-
menlijk gegeten werd.  De volgende dag gingen 
we naar de H. Mis, waar spiritijnen werkten, 
om daar de laatste aandacht te geven, over de 
veertig jaar presentie in Ghana. Zelfs de bisschop 
was weer aanwezig, met 7 priesters droegen zij 
de H. Mis op. Gelukkig waren er ventilatoren 
zodat het wat frisser was. Juist 2 weken geleden, 
kwamen we hier in Bantama aan en hebben 
van hieruit veel bezoeken en feestgelegen-
heden meegemaakt. Br. Constant heeft ons van 
alles laten zien en horen, transport mogelijkheid 
gegeven, waar wij hem erg dankbaar voor zijn. 
Vaak hebben wij versteld gestaan van de sluip-
wegen in Kumasi die hij kende, om zo de grote 
auto drukte te vermijden. Samen met Rev. Fr. P. 
Last namen we het ochtendmaal en hij vertelde 
over zijn tijd in Kameroen waar hij voor 1 jaar, 
in Nanga-Boko verbleef  in 1980 en ook Neder-
landse spiritijnen bezocht had in Oost Kameroen. 
Na afscheid te hebben genomen vertrokken we 
richting Accra, en ontmoetten nog Rev. J. Kwofie 
die het vliegtuig nam naar Rome. De volgende 
ochtend naar de H. Mis waarin Rev. J. Fogathy 
voorging en ook die dag het vliegtuig nam naar 
Amerika. Onze laatste dag maar rustig inpakken 
en de kleren nagekeken die daar konden blijven. 
Br. Constant vertelde nog over het kippenpro-
ject en  wilde nog met konijnen gaan beginnen, 
allemaal voor de financiering van het roepin-
genbeleid en opleidingen in de Congregatie 
aldaar. Gingen naar de vlieghaven toe, en namen 
afscheid van Br. Constant die ons zo goed had 
opgevangen en rondgereden. Het zijn altijd 
emotionele momenten, en we zagen terug op 
een zeer aangename verblijf in Ghana.
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Wasautomaten Combiketels
Drogers C.V. Ketels
Koel / Vrieskasten Geysers
Tevens reparatie en onderhoud

Maaspoort 27  Weert  tel. 0495-532552

Uitvaartverzorging Strijbos

Postbus 524 • 6000 AM Weert

Tel. 0495 - 543521 • Fax 0495 - 546874

E-mail p.strijbos@hetnet.nl

Ook voor op- en herbegravingen

Verrukkelijk   genieten

Wilhelminasingel 276 in Weert 
T +31(0)495 53 10 57 
www.hostelleriemunten.nl

Beekstraat 87 in Weert
 T +31(0)495 45 27 47 
www.deivicini.nl

Ook wij willen de Missionarissen steunen.

SINT-ROCHUSPAROCHIE   BUDSCHOP
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Isabel la Catolica

De werkzaamheden hadden wij goed voorbe-
reid. Het gebouw zouden wij gaan schilderen 
in de kleur blauw, zoals ook de kleding van de 
Zuster Orde is. Wij mannen realiseerden ons niet 
dat ook bij de ver van ons huis wonende meisjes 

v.l.n.r. Henk, Peter, Jos, Zuster Anima, Zuster Maria Aracoeli  en Hans

en vrouwen de kleur roze net zo favoriet was als 
bij ons. Het schilderwerk moest dus in het roze 
gebeuren en dat beviel ons allerminst. Over dit 
project heeft u in een eerdere uitgave van ons jaar-
boek kunnen lezen. Op 4 april namen we afscheid 

van de Zusters en maakten een groepsfoto voor 
ons “blue house” dat mede gefinancierd werd 
door de Vastenactie, de Rabobank en het NCDO. 
Toen de proefdruk van het jaarboek 2011 in volle 
gang was ontvingen we een dankbrief van Zuster 
Anima Christi. De vastenactie van 2010 had  
€ 10.000,- bij elkaar gebracht voor de bouw 
van een schoolgebouwtje. Kinderen met leerpro-
blemen en een geestelijke handicap kunnen nu in 
een rustige omgeving onderwijs krijgen. Dat de 
Zusters en kinderen erg blij zijn met deze uitbrei-
ding blijkt wel uit de onderstaande foto’s. 

Eind maart begin april 2008 waren wij namens de Rabobank 
Weerterland en Cranendonck en het NCDO in San Rafael Argentinië. 
Daar gingen wij helpen met de laatste werkzaamheden aan het nieuwe 
onderkomen voor verstandelijk gehandicapte moeders en meisjes. 

Dankbrief
Op pagina 19 staat de ontvangen dankbrief  
van Zr. Maria Anima Christi van Eijk vanuit 
Rome afgedrukt.
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Autobedrijf Nijskens- Lennaerts b.v.
(Industrieterrein Kampershoek )

Edisonlaan 3
6003 DB Weert

Tel.: 0495-536575
Fax.: 0495-537470

www.autonijskens.nl

Uw steun
kan niet
gemist

worden!

Witvennenweg  Weert
tel. (0495) 539466
fax. (0495) 466087



ISABEL LA CATOLICAIMPRESSIES UIT DE MISSIELANDEN
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Het vertrouwde adres voor uw:

Bril

Oog & Oor
Tel. 0495 - 532817
Markt 4 ~ Weert

Hoortoestel

Zonnebril (op sterkte)
Contactlenzen
Oogmeting Gehoormeting

Gehoorbescherming

Slaap- of zwemdopjes

HBO-optometrist ~ audicien

www.rabobank.nl/weert

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen sta je sterker.

Het idee is dat we
elkaar nodig hebben
om verder te komen.

Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in de

kracht van het collectief. Samen bereik je meer dan

alleen. U kunt op meerdere manieren gebruik

maken van onze kennis en die van onze klanten.

Zo helpen ervaren ondernemers de starters. En

helpen jongeren elkaar met financiën. Verder

komen door samen te werken. Dat is het idee.

Laat uw verering 
voor Maria blijken!

Word ook lid 
van de 

Broederschap 
voor slechts € 10,- 

per jaar.

Rekening 17.69.86.138

LAAT ZE KIND ZIJN
Kinderen zijn kwetsbaar. 
Door armoede, beperkt onder-
wijs, slechte gezondheidszorg 
en politieke onrust groeien 
kinderen in het zuiden op in 
omstandigheden die je geen 
kind toewenst. 
Om deze kinderen te helpen 
biedt het Missieburo Roermond 
een adoptieprogramma aan. 

Correspondentieadres:
Postbus 198
6040 AD Roermond

Bezoekadres:
Neerstraat 49
6041 KB Roermond

T: 0475-386865 / 386880
E:  adoptie@missieburo.nl
W: www.missieburo.nl

Deze kerkelijke stichting is door de belastingdienst
aangemerkt als ANBI.
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Istituto "Serve del Signore e della Vergine di Matará"  
Procura Generalizia "Giovanni Paolo Magno" 

Via Castelbarco 12- 00148 Roma- Italia 
Tel./Fax +39-06-65192735 

E-mail: sec.generalicia@servidoras.org 
www.servidoras.org 
 
 

 
 
Dekenaal Weerter Missie Thuisfront 
Postbus 10137 
6000 GC Weert 
 
 
                     Rome, 25 mei 2011 
 
 
 
Beste leden van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en alle gevers aan de Vastenactie 2010, 
 
 

Via deze weg wil ik u bericht geven van de besteding van de genereuze donatie van 
€ 10.000,- bij gelegenheid van de Vastenactie 2010 van Weert, bij ons ontvangen op 29 juli 2010. 
 

Zoals u weet was de vastenactie bedoeld voor de bouw van nieuwe leslokalen voor onze 
school Isabel, la Católica. Inmiddels is de bouw afgerond en hebben de zusters ter plaatse de 
verantwoording van de besteding van het geld rondgemaakt. U vindt deze in de bijlage. 
 

In de bijlage ook een dankbrief van hun kant, en foto’s van de bouw en van de leerlingen. U 
kunt lezen dat de nieuwe lokalen vooral bedoeld zijn voor leerlingen met leerproblemen, die deels 
een eigen programma volgen en dus eigen ruimtes nodig hebben.  
Het is voor ons als religieuze congregatie van groot belang juist aan de zwaksten onder de kinderen, 
aan hen die moeilijk meekomen, veel aandacht te geven en te zorgen dat juist ook zij hun talenten 
kunnen ontwikkelen en kunnen opgroeien in de wetenschap dat ze hun plaats in de maatschappij 
hebben. 
Juist daarom is het zo fijn dat we met uw hulp deze extra klaslokalen hebben kunnen bouwen. Ik 
ben alle gulle gevers van de vastenactie dan ook heel erg dankbaar! Moge de goede God het u allen 
belonen. U mag zich verzekerd weten van het gebed van de zusters daar, van de leerlingen en van 
mijzelf.  
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Zr. Maria de Anima Christi van Eijk 
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MAASPOORT

MAASPOORT WEERT BV
Graafschaphornelaan 169, 6001 AC Weert
Tel.  : 0495 - 53 75 93
Fax : 0495 - 54 16 75
E-mail : info@maaspoort-weert.nl

Stienen Bedrijfselectronica bv
Mangaanstraat 9, 6031 RT Nederweert
T. 0495-632926  F. 0495-632981  www.stienenbe.com

Edisonlaan 5

Emmasingel 48   |   6001 BD Weert   |   Postbus 221   |   6000 AE Weert
Telefoon: (0495) - 56 68 88   |   E-mail: info@smolenaersgroep.nl

ISO 9001:2000
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Vanaf mijn achttiende jaar ben ik werkzaam als 
verpleegkundige. Het was altijd een wens om 
eens in een ontwikkelingsland te kunnen gaan 
werken. Echter, het kwam er niet van. Tot twee 
jaar geleden. Via een collega kwam Malawi op 
mijn pad. Deze kans heb ik aangegrepen. Door 
mijn belevenissen op te schrijven wil ik Malawi 
meer bekendheid geven. 

Het dagelijkse leven
Ik ben al aardig gewend geraakt aan het leven 
hier in Malawi. Ik voel me hier op mijn gemak en 
begrijp steeds meer waarom dit land “het warme 
hart van Afrika‘’ wordt genoemd. Gewoonlijk 
ga ik na het ontbijt naar het missieziekenhuis 
waar ik om half acht aanwezig moet zijn. Rond 
vijf uur in de middag  ga ik weer naar het gast-
huis, kleedt me om en ga op de markt aardap-
pelen, groenten en fruit kopen. Dit is een bele-
venis op zich want de dorpelingen zwaaien 
naar je, de kinderen willen allemaal aan je 
hand lopen, zingen en als je langs een kraampje 
komt waar de muziek volop aanstaat wordt er 
gedanst. Geweldig hoe blij deze mensen kunnen 
zijn…De meeste gezinnen moeten rond zien te 
komen van de opbrengst van hun akker. Als de 
opbrengst slecht is, is er weinig eten. De keuze op 
de markt is beperkt, veel tomaten, aardappelen, 
uien,  papaja en mango. De inwoners zelf eten 
iedere dag nsima, een maïsmeelpap. Dit is niet 
erg vitaminerijk maar het vult. Je moet het met 
je rechterhand tot een balletje kneden en eten 
maar…Soms wordt er een soort andijvie  en kip 
bij gegeten. De families eten nooit gezamenlijk. 
Eerst de man, hierna vrouw en kinderen. 
Als ik naar de markt loop kom ik iedere keer weer 
langs een groepje jongens welke aan het voet-
ballen zijn. Sommige hebben oude slippers aan, 
andere versleten schoenen maar de meesten voet-
ballen op blote voeten. Ieder heeft ook een ander 
soort  en kleur shirt aan, dus wie in welk team zit 

Carla Joosten

Belevenissen in Malawi
Malawi grenst in het noorden aan Tanzania, in het zuidoosten aan 
Mozambique en in het westen aan Zambia. In het noorden vind je veel 
bosplantages, in het zuiden koffie-, thee- en tabaksplantages. Het land 
mist grondstoffen en de economie is uiterst beperkt ontwikkeld. Malawi 
is met zijn 10 miljoen inwoners 3x zo groot als Nederland. Buiten de 
grote steden leven veel mensen traditioneel in lemen hutten met rieten 
daken. De gemiddelde levensverwachting in Malawi is laag (49-51jaar) 
en de kindersterfte is groot. Naast HIV/AIDS  is ook malaria een grote 
bedreiging voor de bevolking, 

is niet te onderscheiden. Toch hebben ze ontzet-
tend veel plezier. Om zes uur is het donker. Dan 
wordt het erg stil. De gezinnen trekken zich terug 
in hun stenen huisje van ongeveer 6-8 vierkante 
meter met rieten dak. Heb je een beetje geld, dan 
heb je een golfplaten dak. In hun huisjes staan 
weinig tot geen meubels of persoonlijke spulle-
tjes. Ze hebben geen elektriciteit. Slapen doen ze 
op een matje op de grond. Deze mensen hebben 
niets, werkelijk niets…

Op zondag gaat iedereen naar de kerk. De 
mannen zitten aan de linkerkant, de vrouw met 
hun kinderen rechts. Allemaal zitten ze op de 
grond. Ik zit achterin en had voor aanvang van 
de mis een stoel aangeboden gekregen, Zo gaat 
dat en als je je dan hierbij wat ongemakkelijk 
voelt begrijpen ze niet waarom. Onder de mis 
wordt er volop gezongen , gedanst , geschenken 

op het altaar gelegd zoals kip, groenten en fruit 
en borstvoeding aan de baby gegeven. De baby 
aan de borst is een dagelijks beeld wat je overal 
ziet, op straat, in de winkel…Tijdens de mis viel 
het me op hoe stil de kinderen zijn.  Het is een 
genot voor het oog hoeveel vreugde en plezier 
deze mensen hebben. 

De verloskamer
Met name voor vrouwen is het leven in Malawi 
zwaar. Ze krijgen al jong kinderen, zorgen voor 
grote gezinnen en houden hele gemeenschappen 
draaiende. Tegelijkertijd zijn ze ook kwetsbaar 
door gebrek aan geld en medische zorg. Vrouwen 
bevallen nog steeds onder moeilijke omstan-
digheden, nog vaak  thuis zonder begeleiding. 
30% van de vrouwen overlijdt  aan een bloe-
ding of infectie.  Vrouwen worden daarom ook 
nadrukkelijk aangeraden om in het ziekenhuis te 
bevallen. 
Hoogzwangere moeten vaak 3 uur of langer 
achter op de fiets zitten, over stoffige wegen, 
hobbels en kuilen om het ziekenhuis te kunnen 
bereiken. 

Er staan 6 bedden op de verloskamer. Het is er 
dag en nacht druk. De patiënten liggen soms 
zelfs op de grond te bevallen omdat er geen bed 
meer vrij is. Op de verloskamer werkt 1 verpleeg-
kundige dus elk handje is hier welkom. 
De eerste bevallingen waren voor mij erg indruk-
wekkend. Al gauw bleek dat het in Malawi zo 
gaat…. De zwangere vrouwen komen met een 
buideltje in de hand, waar enkele doeken voor 
de baby in zitten, binnenlopen. Ze gaan op bed 
liggen en wachten tot het zover is. Ze zijn alleen, 
echtgenoot gaat nooit mee. Je ziet aan hun 
gezicht dat ze pijn hebben maar verder tonen ze 
geen enkele emotie. Als je niet uitkijkt zijn ze al 
met persen bezig. Zo ook dit meisje van 17 jaar. 
Het ging allemaal heel snel en geluidloos. Nadat 
alles achter de rug was legde ik de baby bij de 
moeder , maar zij leek niet enthousiast. Na 15 
minuten stond ze op en ging zich douchen. Hierna 
pakte ze haar buideltje met de baby en liep naar 
de administratie om af te rekenen. Geen beschuit 
met muisjes of een kraamhulp zodat moeder de 
tijd krijgt om bij te komen. Maar vooral geen 
knuffel of felicitaties…dit beeld vergeet ik nooit 
meer. 

Dan een vrouw van 27 jaar, zij was voor de 
tweede keer getrouwd. Dit werd haar 5de kindje. 
De vrouw is HIV-positief. De baby wordt na de 
geboorte aan de borst gelegd want anders zal 
het sterven van de honger. Hier heb je geen keus.
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In de regentijd is het een drukte op de kinderaf-
deling. De afdeling is overladen  met malaria. De 
kinderen(en ook volwassenen)moeten een bedje 
met 2 of 3 personen delen of hebben hun plek op 
de grond. Bloedarmoede is een complicatie van 
malaria. Door de grote vraag is er te weinig bloed 
of medicatie ter beschikking met alle gevolgen 
van dien…

Health Centre
Zo ben ik ook in verschillende Health Centres 
gaan kijken. Een Health Centre is een klein 
ziekenhuisje in een afgelegen dorpje, waar beval-
lingen en eenvoudige ingrepen worden uitge-
voerd. Financieel gezien hebben ze het veel moei-
lijker als een groter ziekenhuis. Ze zien er dan ook 
erbarmelijk uit. Vochtige muren, geen of kapotte 
plafonds, gescheurde matrassen en ga zo maar 
door. Zo zag ik dat vrouwen zich na een bevalling 
niet kunnen douchen of opfrissen, dat de lakens 
en doeken niet in zinken bakken maar in een 
klein plastic wasbakje moet worden gewassen, 
de autoclaaf kapot is of slecht functioneert dus 
materiaal niet of slecht wordt gesteriliseerd. 

Het plaatselijke schooltje
Vandaag naar de basis school (Primary School) 
gelopen voor een schoolbezoek. Na een kennis-
makingsgesprek met het schoolhoofd  mocht ik 
enkele klaslokalen bezoeken. De klassen zien er 
somber en donker uit. Schoolbanken, stoelen en 
een schoolbord, tafel voor de klas voor de docent. 
Niets aan de muur of een leuk kleurtje, nee, voch-
tige afgebladderde muren. 
Er zitten 80-200 kinderen in een klaslokaal en 
soms nog veel meer…En dat met een docent 
voor de klas. Toch is het stil en lijkt de docent 
alles onder controle te hebben. De meeste 
kinderen dragen een uniform, vuil en vol met 
gaten. Ze hebben 1 schriftje waarvan elke blad-

zijde van boven tot onder helemaal volge-
schreven is met potlood. Als hun schriftje vol is 
gummen ze de bladzijden uit en beginnen weer 
van voor af aan. Aan veel kinderen wordt buiten 
onder een boom les gegeven omdat er te weinig  
lokalen zijn. Gevolg is dat ze in de regentijd een 
groot probleem hebben.  Normaal gesproken 
gaan ze hier vanaf hun 6de jaar naar school.  Dan 
ga je van standaard 1 naar standaard 8. Maar 
als een kind ver weg woont en nog niet alleen 
naar school kan lopen, blijft deze nog enkele 
jaren thuis en begint later in standaard 1. In de 
beginnende klassen zitten soms 200 kinderen, 
soms nog meer. Hoe hoger de klas is, hoe minder 
kinderen. Ze komen niet meer want moeten op 
het land werken.  In Standard 8 zitten de meeste 
jongens. Hun leeftijd varieert van 14-20 jaar. De 
meisjes halen Standard 8 al niet meer omdat ze 
op jonge leeftijd trouwen en kinderen krijgen. 
Ondanks dat de kinderen hier echt niets hebben is 
het onvoorstelbaar dat ze blijven lachen, zingen, 
zwaaien en dansen. 

Als je in Malawi bent dan zie je overal wees-
huizen.  Zo ook hier. Door de ziekte AIDS is het 
aantal wezen in Afrika alarmerend  geworden. 
In Malawi zijn er nu 900.000 weeskinderen op 
een totale bevolking dat kleiner is dan Neder-
land. Deze kinderen moeten opgevangen worden 
door de families of door hun dorpsgemeen-
schap, maar duizenden vallen “buiten de boot”.  
Daardoor zijn veel wezen op veel te jonge leef-
tijd “hoofd van het gezin geworden”. Ze voelen 
zich verantwoordelijk voor het leven voor hun 
jongere broertjes of zusjes. De meeste weeskin-
deren gaan daarom niet naar school en helaas 
vallen er velen in criminaliteit en prostitutie. Hun 
toekomst ziet er somber uit want geen onderwijs 
betekent geen ontwikkeling en dus geen werk, 
wat later weer zal leiden tot nog meer armoede. 

Malawi is toe aan verandering maar er zijn ook 
veel dingen die ik hier niet zou veranderen. Zo 
hebben ze een enorm groot saamhorigheidsge-
voel. Als bijvoorbeeld  iemand ziek is komt het 
hele dorp voor ze koken , verzorgen etc. Er heerst 
hier een gevoel van humaniteit wat wij door de 
modernisering niet kennen. Zij waarderen het 
leven meer dan wij kunnen begrijpen. Van de ene 
kant streven ze eeuwenoude tradities na,  van de 
andere kant kun je met hun lachen, zwaaien ze 
naar mensen. . 

Een jaar later…
De opbrengst van de tabaksplantages is sterk 
verlaagd. Benzine en diesel zijn onbetaalbaar 
geworden en haast niet meer  te krijgen. Omdat 
de president zich als een dictator opstelt, hebben 
Amerika, Engeland en Duitsland de geldkraan 
dichtgedraaid. De munt, de kwacha, is sterk 
gedevalueerd. 
Het gaat niet goed met het missieziekenhuis. 
Ze hebben een hoge schuld. Door gebrek aan 
geld betalen de patiënten hun rekeningen niet, 
anderen komen niet meer…. Het is moeilijk om 
aan medicijnen te komen. Zo was er 1 maand 
lang geen insuline te krijgen.  Patiënten welke 
geopereerd moesten worden konden niet geope-
reerd worden. 
Toen ik aan het schoolhoofd van het plaatselijke 
schooltje vroeg wat ze nu echt kon gebruiken gaf 
ze als antwoord: “exercise books”!  Door bezui-
nigingen vanuit de overheid moeten de kinderen 
nu zelf voor een schriftje zorgen maar hun ouders 
kunnen dit niet betalen…
De verhalen welke ik kreeg te horen, de passi-
viteit van de dorpsbewoners om me heen, de 
armoede…het greep me aan. 

”Altijd blijven lachen” en “leven met de dag”is 
het motto in Malawi. Efficiënt en ambitieus zijn 
de Malawianen niet, maar in een land waar de 
mogelijkheden zo miniem  zijn probeert een ieder 
op zijn of haar manier er het beste van te maken. 
Het is een land waar de armste de allerarmste 
helpt. Waar familieleden zonder vragen elkaars 
kinderen opvoeden en (afgezien van homosexu-
aliteit) iedereen vredig met elkaar en niet langs 
elkaar leeft. Een wereld waar mensen de tijd 
bepalen door naar de zon te kijken en waar agen-
da's niet bestaan. 

Tot slot
Door te werken in een missieziekenhuis en tussen 
de bevolking te wonen heb ik indrukwekkende 
dingen gezien en meegemaakt, kennis gemaakt 
met hun cultuur, hun levenswijze. Die blije, 
vrolijke en zwaaiende mensen zal ik nooit meer 
vergeten…. 

Vriendelijke woorden kosten weinig tijd en 
moeite maar hun echo klinkt eindeloos door….   

(moeder Therese).
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Ze gingen met een huurauto van Blantyre naar 
Zomba. Daar haalden ze zuster Stella op, die 
hen moest begeleiden naar de school, want 
zelf zouden ze de weg niet gevonden hebben. 
Ze zouden vroeg op pad gaan, maar moesten 
eerst ‘even’ met de huurauto naar de garage. Er 
was namelijk iets mis met de koeling. Na enige 
tijd concludeerde men in de garage dat er een 
andere auto moest komen. Die was er zo, maar 
de diesel van de eerste auto moest overgeheveld 
worden naar de tweede auto. Na drie kwartier 
konden ze op weg. Ze wilden graag vroeg bij de 
school zijn, omdat  kinderen op de junior primary 
school alleen ’s ochtends onderwijs krijgen.
Onderweg werden ze nog aangehouden bij 
een controlepost van de politie. Een weldoor-
voede politieagente, die ze in Nederland zouden 
omschrijven als een ‘feeks’, zocht naar een fout 
aan de auto en in de papieren. Jammer voor haar 
kon ze niks vinden en wenste ze uiteindelijk een 
goede reis. 

De rest van de reis verliep voorspoedig.  Rond 
een uur of half elf kwam het drietal bij de school 
in Kachere aan. Omdat het bezoek van tevoren 
was aangekondigd, was er het nodige georgani-
seerd. Ze werden ontvangen bij de oude school 
door een wat stug ogende hoofdonderwijzer. 
De school maakte nog een goed onderhouden 
indruk. De nieuwe school stond even verderop 
en het gebouw stond er netjes bij. Op weg naar 
de nieuwe school vertelde de hoofdonderwijzer 
dat ze erg blij waren met het nieuwe gebouw, 
maar dat het eigenlijk te klein was. Er waren 2 
lokalen, terwijl de junior primary school eigenlijk 
vier leerjaren kent. De twee jongste klassen zaten 
dus nog in het oude gebouw, en de derde en de 
vierde klas zaten in de nieuwe school. Ook waren 
ze nog bezig met de constructie van fatsoenlijke 
pitlatrines (lokaal toilet).

Een reisverslag van Tineke en Jan Takken

Lagere School in Kachere, Malawi

Ze werden ontvangen in het lokaal van de vierde 
klas, de enige klas waar meubilair stond. Verza-
meld voor de ontvangst daar waren de schoolkin-
deren, het bouwcomité van de school, de vrou-
welijke dorpsoverste, het hoofd van de manne-
lijke dorpsoversten, zuster Stella, father (pater) 
Paul Masonga en de onderwijzers . 
De bijeenkomst werd geopend met een gebed 
door zuster Stella. Daarna hield de hoofdonder-
wijzer een toespraak, zowel in het Chichewa als 
in het Engels.  Daarna spraken het hoofd van de 
mannelijke dorpsoversten, de vrouwelijke dorps-
overste, de voorzitter van het bouwcomité en 
pater Masonga. 
Hoewel er niet veel van te verstaan was, was de 
gebarentaal van de voorzitter van het bouwco-
mité het meest sprekend. In Chichewa vertelde 
de man dankbaar te zijn voor het nieuwe 
gebouw. Hij gebruikte daarbij het woord ‘mtima’ 
(Chichewa voor hart).
Er moest ook een toespraak komen van de kant 
van het bezoek, die daar niet helemaal op had 
gerekend. In het kort werden de kinderen bedankt 
voor hun geduld tijdens de ceremonie, want 
uiteindelijk gaat het om hun. Het was verheugend  
om te zien dat de school er stond en ook zo veel 
‘klandizie’ had. Father Masonga legde later uit 
dat de bevolkingsdruk in de dorpen toeneemt. 

Tineke en Jan Takken zijn begin juni vorig jaar op vakantie naar Malawi 
geweest en hebben een bezoek gebracht aan de junior primary (lagere) 
school van Kachere. 

Er volgde een rondleiding door beide school-
gebouwen. De eerste twee klassen zaten in het 
oude gebouw. Als het hard regende, werden de 
kinderen ondergebracht in het nieuwe gebouw. 
De derde en vierde klas zaten in het nieuwe 
gebouw. De hoofdonderwijzer had de jongste 
klas en zat dus met  zijn klas in het oude gebouw. 
Daar zaten een 50-60 tal kinderen in het oude 
lokaal. Het gezicht van de hoofdonderwijzer 
veranderde in een grote lach toen  hem gevraagd 
werd of hij al zijn kinderen bij naam kende en 
hoe hij deze groep kinderen onderwijs gaf.  Maar 
natuurlijk, zei hij, kende hij al de kinderen bij 
naam. Er waren weinig leermiddelen, dus veel 
vertellen, veel zingen, buiten spelen en klassikaal 
uitleggen van de stof op het bord. 

Na de rondleiding werd er lunch geserveerd bij 
pater Masonga. Hij vertelde over zijn werk in de 
parochie. Zielzorg vormt maar een beperkt onder-
deel van zijn priesterschap. Op maatschappelijk 
gebied nemen deze priesters veel werk op zich. 

Tijdens hun bezoek hebben Tineke en Jan Takken 
kunnen zien, dat de school er stond zoals afge-
sproken was en dat die ook als zodanig gebruikt 
wordt. Bijgaande foto’s zijn er een mooi bewijs 
van. Tot hun verrassing werd de oude school ook 
nog gebruikt. 
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Voordat de pater gevraagd werd om in Cambodja 
te werken, was hij ruim dertig jaar lang onder 
andere werkzaam in vluchtelingenkampen in 
Thailand. Sinds 1992 verblijft hij het grootste 
deel van het jaar in Cambodja. 

“Wat ik doe, is erg kostbaar vind ik zelf. Er is niets 
mooiers dan kansarme jeugd op weg helpen naar 
een betere toekomst. Ondertussen beschouw ik 
Cambodja als mijn tweede vaderland, na Thai-
land”, vertelt pater Visser. Voor zijn missionaris 
werk heeft de pater diverse onderscheidingen 
gekregen, waaronder de Koninklijke onderschei-
ding Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Stefan Berlijn

Pater Visser: 
Missiewerker in Cambodja
De 78-jarige pater Johan Visser komt ongeveer eenmaal per drie jaar naar 
Nederland. Dan verblijft hij enkele weken bij zijn broer en schoonzus 
in Weert. De rest van de tijd is de pater woonachtig en werkzaam in de 
binnenlanden van Cambodja. Daar probeert de missionaris voor wezen 
en kansarme jeugd betere leefomstandigheden en uitzicht op een goede 
toekomst te bieden door scholing en onderwijs. 

Cambodja is een van de armste landen in de Azia-
tische regio. Het regime van de Rode Khmer heeft 
vreselijke gevolgen gehad voor de bevolking en 
het land zelf. “Vooral de elite heeft het in die tijd 
zwaar te verduren gehad. Er zijn schattingen dat 
wel 25 procent van de bevolking is vermoord 
door de Rode Khmer. Het regime heeft Cambodja 
feitelijk terug naar het jaar nul gebracht”, legt 
de pater uit. 

Inmiddels heeft pater Visser al diverse scholen in 
Cambodja opgericht. Het geld komt vrijwel geheel 
uit het Westen. De Cambodjaanse overheid is wel 
welwillend maar er is simpelweg geen geld, ook 
corruptie speelt een groet rol in de Cambod-
jaanse samenleving. Behalve drie technische 
scholen, zijn er diverse vakscholen om duizenden 
jongeren en kans te bieden om een doelgerichte 
vakopleiding te volgen. Zo is er bijvoorbeeld een 
Hotelschool waar jongeren een opleiding krijgen 
in de recreatieve sector. Op de technische scholen 
krijgt de jeugd een tweejarige opleiding in elek-
trotechniek, automechanica, metaalbewerking 
en communicatie. “Voor het laatste schooljaar 
van een van de technische scholen hebben zich 
ruim duizend kandidaten gemeld. Helaas kunnen 
we er maar 235 op school plaatsen. Dat betekent 
dus dat we zeker nog een school moeten gaan 
bouwen”, aldus pater Visser.

Voor de pater zijn de paar weken die hij in Weert 
verblijft net een sprookje. Pater Visser: “Weert is 
een heel andere wereld met wat ik nu gewoon 
ben. Hier is alles eigenlijk even mooi en mensen 
hebben in principe alles wat ze willen. Ik hoop 
dat we Cambodja over 25 jaar naar het niveau 
kunnen tillen waar nu bijvoorbeeld Thailand zit. 
Het kost gewoon heel veel tijd en energie om een 
land en een hele generatie op te bouwen.

De pater is trots op zijn werk in Cambodja. Inmid-
dels hebben ruim zevenduizend leerlingen de 
schoolbanken van een van ‘zijn’ scholen verlaten. 
Veel oud-leerlingen vinden na het behalen van 
hun diploma werk op een van de scholen van de 
pater. 

Alsof de pater het niet al druk genoeg heeft, is er 
sinds drie jaar ook een gevangenisproject gestart. 
“Jeugdige gevangenen die een vak willen leren, 
kunnen een opleiding krijgen las bijvoorbeeld 
lasser. We merken echt dat het vruchten begint af 
te werpen. Een tijd geleden kwam een jongeman 
mij opzoeken nadat hij uit de gevangenis was 
ontslagen. Daar had hij geleerd te lassen en nu 
vertelde hij me vol trost dat hij 200 dollar per 
maand verdiende. Dat is driemaal zoveel als een 
lerarensalaris. Voor deze jongeman ligt dus een 
nieuwe toekomst open. Zo zie je maar weer: 
vakmanschap is goud waard!”

Hoe lang de pater zelf nog met het werk door-
gaat, dat weet hij nog niet. “Zolang ik het nog 
kan volhouden, blijf ik zeker doorgaan want er is 
niets zo mooi als met jongeren werken. Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik er ook nog helemaal niet 
mee bezig ben en er eigenlijk ook niet echt over 
nagedacht heb. Zo zou ik ook niet weten of ik 
nog wel terug naar Nederland zou willen. Maar 
dat zien we tegen die tijd allemaal wel”, aldus 
de pater.
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Father John Visser is een Nederlandse missio-
naris, Salesiaan van Don Bosco, en sinds 40 jaar 
werkzaam in Thailand en Cambodja.  Als priester 
blijft hij zichzelf zien als gezonden door God om 
in de behoeften van armen, vooral kinderen en  
jongeren, te voorzien.

Zijn inzet sinds 1992 voor de Salesiaanse missie 
in Cambodja heeft geresulteerd in Don Bosco 
technische scholen in Pnom Penh en Sihanouk-
ville, een opvangtehuis voor kinderen in Poipet, 
twee alfabetiseringscentra voor slachtoffers van 
kinderarbeid in Battambang, de oprichting van 
de Cambodjaanse versie van het Don Bosco 
Children Fund voor kwetsbare kinderen op het 
platteland, de wederopbouw van door de oorlog 
beschadigde scholen, de ontwikkeling van een 
nieuw technisch centrum in Kep en een faciliteit 
voor inheemse  Cambodjaanse jongeren  in de 
meest noordelijke provincie Ratanakiri.

Toen een bezoeker Father Visser eens vroeg 
wanneer hij met pensioen ging, antwoordde de 
Father met een typisch brede glimlach van de 
streek op zijn onverstoorbare gezicht: “Pensioen 
om  wat te doen?” Voor Father John is werken 
een roeping, het vervullen van verantwoordelijk-
heden voor zijn medemensen, die hij als zonen 
en dochters beschouwt. En wie gaat er nu op 
pensioen in zijn eigen familie !?
Father John gaat soms naar de markt om Neder-
landse kaas te kopen en dan komt hij vaak jonge 
volwassenen tegen die hem enthousiast en met 
groot respect begroeten. Ze blijken dan afge-
studeerd te zijn op één van de door hem opge-
richte scholen. Hij vraagt ze dan gewoonlijk wat 
hun emplooi is. Hun namen, zegt hij, kan hij zich 
niet herinneren, maar hij herinnert zich altijd hun 
ogen.

Hij staat ‘s morgens om vijf uur op en vangt 
de dag aan met een gebed in de kapel. Hij zou 
die momenten niet willen missen, want, zegt 
hij “We moeten leven in volle toewijding”. Hij 
vraagt studenten een kaars op te steken als er 
een belangrijke beslissing op til is, zoals de goed-

Father  John Visser,
de profeet van de hoop

keuring van een project. Dit is allemaal voor de 
jeugd, zegt Father Visser als iemand suggereert 
dat hij teveel werk op zich neemt.

Father John is op dit ogenblik de Rector van de 
Don Bosco Technische School in Sihanoukville, 
het grootste project van Don Bosco in Cambodja. 
Hij is ook de officiële vertegenwoordiger van de 
Salesianen in het land. Hij vindt nog steeds de tijd 
om rapporten te lezen over projecten in andere 
provincies. Hij volgt met grote aandacht en zorg 
de voortgang van zijn studenten. “We hebben al 
veel gedaan, maar het is nooit voldoende”, zegt 
hij. Hij bidt ook constant om meer roepingen, 
niet alleen voor nieuwe missionarissen uit alle 
werelddelen, maar ook voor toename van lokale 
roepingen.
Honderden kinderen hebben de kans van hun 

leven gehad  via de projecten van Don Bosco in 
Cambodja. Father John werkt er al meer dan 20 
jaar en hij blijft steeds doorwerken.

“Als ik hem zie voel ik me veilig”, zei een jonge 
student van de Technische School in Sihanouk-
ville eens. Talloze mensen zijn er geholpen door 
de projecten van de Salesianen. Ze hebben een 
goed bestaan met veilige toekomst op kunnen 
bouwen, dank zij de inzet en toewijding van 
Salesianen als Father John Visser, de profeet van 
de hoop.

Fr. Albeiro Rodas, SDB

(werkt samen  met Fr. John Visser sinds 1999)

Hij beantwoordt ongeveer 300 e-mails per dag in zeven verschillende 
talen: Engels, Nederlands, Duits, Italiaans, Frans, Thais en Khmer. Het 
kernidee van zijn werk is heel duidelijk:’De jeugd heeft de toekomst’ !
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Toen in 2004 Bingu wa Mutharika als president 
aantrad, hielp hij het land vooruit naar voed-
selzekerheid, geen kleine prestatie. Zijn beleid 
scheen goede resultaten te hebben voor Mala-
wianen. Hij had een minderheidsregering en het 
leven werd hem zuur gemaakt door de oppositie. 
Dit hielp mee om hem een grote overwinning te 
bezorgen om zo zijn tweede ambtsperiode in te 
gaan. Maar al gauw steeg deze overwinning hem 
naar  het hoofd. Langzaamaan ging het steeds 
slechter met Malawi. 

Hij was econoom van zijn vak en vond het 
verschrikkelijk dat Malawi zelfs voor zijn begro-
ting van de administratie van het land afhanke-
lijk was van donoren. Daarom voerde hij in wat 
hij een zero budget noemde. Een begroting waar 
Malawi alleen maar het inkomen van het land 
zelf zou gebruiken om de lopende rekeningen 
van alle regeringsuitgaven te dekken. Dit leidde 
tot belasting druk die te hoog werd. 
Hij was ook bezig met donor landen tegen zich 
in het harnas te jagen. Hij zette de Britse ambas-
sadeur het land uit, en gebruikte nogal ruwe taal 
naar het adres van de donor landen. Die zagen 
dat tegelijkertijd de mensenrechten in de knel 
kwamen, dat de regering geen kritiek wilde horen, 
dat de grondwet met voeten werd getreden, dat 
de president steeds meer dictatoriaal werd. En 
daarbij was er bijna geen diesel en benzine, bijna 
geen buitenlandse valuta; er kwamen tekorten 
aan van alles, maar wat het hardste neep waren 
de tekorten aan medicijnen. (Iets waaraan hij zelf 
is overleden: hij had een hartinfarct en er was 
geen voorziening om hem te reanimeren.) Toch 
reed hij zelf het land door met een entourage van 
30 tot 40 grote auto’s, en leefde in luxe. Het zag 
er dus niet goed uit. Een vergadering van kerke-

Pater Jo Kuppens

De context van onze
missie in Malawi

lijke leiders uit alle gezindten en mensen uit alle 
lagen van de politiek en civil society vroegen 
hem nog geen drie weken voor zijn dood om af te 
treden. Iets waarop hij zeer negatief reageerde. 
Maar nu is hij niet meer. Ons Paas triduüm was 
dus erg spannend. Hoe zal de macht worden 
overhandigd en aan wie was de grote vraag. Het 
was duidelijk dat de grondwet de vicepresident 
aanwees als opvolger. Maar de regerende partij 
wilde dat de broer van de  president hem zou 
opvolgen. Gelukkig duurde die spanning maar 
een paar dagen en is de vicepresident hem opge-
volgd en ingezworen als nieuw staatshoofd. Dus 
naast het trieste van het plotseling overlijden, 

toch iets te vieren. Er is hoop dat de dingen weer 
goed gaan. De rouw is nu voorbij en nu doet de 
nieuwe president, Joyce Banda (tweede vrou-
welijke president in Afrika) zich gelden, met een 
nieuw kabinet. Dus toch een teken dat onze 
democratie volwassen is. Dat zeggen tenminste 
de kranten. 

Als Centre For Social Concern leverden wij 
dikwijls de data die andere groepringen hielpen 
om publieke kritiek te leveren op het beleid van 
Bingu wa Mutharika. We zijn hier gewoon mee 
doorgegaan. Soms met tegenwerking, omdat 
eenieder bang was van de grote baas. Toch ook 
dikwijls met de steun van velen die het op prijs 
stelden dat onze onderzoeksresultaten gewoon 
werden gepubliceerd, maandelijks. 

Wel hadden we training in veiligheid. Beter op 
alles voorbereid te zijn dan alles gewoon maar 
afwachten. Vanuit de katholieke kerk bleven ook 
de bisschoppen door gaan met opbouwende 
kritiek te leveren. Die hielden altijd vol dat dit 
hun mandaat was als geestelijke leiders. Zoals 
al vermeld de vergadering van kerkelijke en poli-
tieke en civiele leiders werd gehouden in een hal 
van kathedrale parochie van Blantyre, nadat de 
regering het geplande hotel verbood om ons te 
huisvesten.

Deelnemers aan de beschreven vergadering van religieuze leiders.

In de verte achteraan Pater Jo Kuppens.

Terwijl we Pasen vierden ging Malawi door een nogal kritieke tijd. Bingu 
wa Mutharika, de president is op Goede  Donderdag aan een hartaanval 
overleden. Zijn dood werd geheim gehouden om zo te proberen dat 
zijn broer hem zou opvolgen in plaats van de vicepresident. Maar die 
was uit de regerende partij DPP gezet om zo de (nieuwe) vrouw van 
de president naar voren te schuiven. Maar de grondwet zegt dat als de 
president overlijdt de vicepresident overneemt en de resterende periode als 
president afmaakt. Dus grote paniek onder de regerende partij. En grote 
onzekerheid in het land, waar de geruchten carrousel overuren maakte. 
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Pater Nol Verhoeven 
in Kameroen

Nu is het  erg belangrijk om door te gaan met ons 
werk een alternatieve stem te doen laten horen. 
Altijd goed onderbouwd, maar toch ook duide-
lijk aangeven hoe het met de gewone mens gaat, 
hoe het met de armen gaat.
Een van de onpopulaire maatregelen die onder 
de vorige regering door Bingu verboden werd, is 
de devaluatie van de kwacha met 50%. We weten 
nog niet hoe het zal uit pakken, maar gemakke-
lijk zal het niet worden. Voordat de economie 
uit het slop komt moet er nog veel gebeuren en 
geleden worden.

Onze programma’s worden nu nog meer op prijs 
gesteld dan voorheen en steeds meer mensen 
hebben weet van wat wij doen en gebruiken onze 
output. We hopen dat ons werk zelfs gemakke-
lijker gaat worden onder de nieuwe adminis-
tratie. De oogst ziet er niet zo goed uit dit jaar. 
De regens waren niet zo goed als de laatste 
jaren en het is nu wachten om te zien of het land 
genoeg eten heeft geproduceerd. We hebben 
de verwachte fikse devaluatie van de nationale 
munt gehad. Dat is geen zegen, maar een pijn-
lijk geneesmiddel voorgeschreven door het Inter-

nationaal Monetair Fonds. We hopen dat daar 
ook maatregelen bij zitten die de armste zullen 
helpen. Dus al met al niet zo’n mooi beeld. Toch 
waren in de paasnacht met een zee van kaarsen 
die het duister verdreven de mensen hier volop in 
feest stemming en werd er gezongen en gedanst. 
Misschien hadden we dat even nodig. Om ons 
eraan te herinneren dat we weer opnieuw op 
weg zijn naar een beter morgen.

Pater Nol Verhoeven is in 1943 in Roermond in de Charles Ruysstraat 
geboren. Van 1950 -1956 heeft hij in Roermond op de Aloysius School 
gezeten. Het klein-seminarie was in Tilburg op de Rooie Pannen: 1957-
1963. Daarop volgde filosofie in Roosendaal tot 1965. Toen ging hij naar 
Mill Hill, London, voor theologie tot 1969 en de priesterwijding. 

Nol is gewoon zijn naam, zegt hij. Indertijd 
in Ejagham-land is hij overgegaan op Arnold. 
Want die mensen daar hebben normaal geen ‘l’ 
aan het eind van een woord en ‘Nol’ werd dus  
‘Nose’. Hij wilde geen ‘neus’ genoemd worden 
en probeerde de moeilijkheid te omzeilen door 
er ‘Arnold’ van te maken, maar toen maakten zij 
er ‘anus’ van ! Zo was hij nog verder van huis. Hij 
is zich toen maar Ojong-Ojong gaan noemen, dat 
was tenminste een naam die ze wel kennen. 

Nol Verhoeven woont nu voor het eerst in het 
‘grasland’ van Kameroen, boven de 1000 meter. 
Daar, in Bamenda, is het klimaat tien keer koeler 
dan in het oerwoud waar hij 41 jaar heeft 
gezeten.

Pater Verhoeven is bij het St. Martin de Porres 
ziekenhuis In Njinikom in Engelssprekend Kame-
roen een nieuwe afdeling aan het bouwen voor 
TB-patiënten. Zoal bijgaande foto’s aangeven 
is men al begonnen met de vloer van de eerste 
verdieping, Daarna wil men zo snel mogelijk het 
‘Weerter’ dak er op zetten. CORDAID helpt met 
de financiering van het project. De Vastenactie 
in Weert is ook één van de donoren. Hoe eerder 
het geld komt hoe sneller het bouwproject klaar 
komt, zegt pater Verhoeven. Er is nog een finan-
cieringstekort, waarvoor donors gezocht worden. 
Zuster Xaveria heeft een budget gemaakt voor 
de inrichting die er moet komen om de afde-
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Jumbo Heerschap Moesel iedere zondag open
van 16:00 tot 19:00 uur

ling in gebruik te kunnen nemen. Het benodigde 
bedrag is ongeveer 6000 euro. Het gaat voorna-
melijk om ziekenhuis meubilair en een wasma-
chine. Waarschijnlijk zal dit bedrag uit lokale 
bijdragen moeten komen en de verwachting is 
dat dit zal lukken.
Pater Verhoeven zegt dat het een lust is om in  
dat ziekenhuis rond te lopen. Het zijn er verre van 
Nederlandse toestanden. Nederlanders zouden 
dat waarschijnlijk wantoestanden noemen. Op 
het ogenblik zijn er 78 TB-patienten in behan-
deling die eigenlijk opgenomen zouden moeten 
worden. Ook met de nieuwe isoleerafdeling 
kunnen ze zo’n aantal geenszins aan. En ze 
moeten ruimte houden om cholera- en andere 

patiënten op te kunnen vangen. Ook met die 
nieuwe afdeling blijft het een enorme uitda-
ging. Ze hebben regelmatig met stroomuitval 
te kampen, die dagen kan duren. Dat is onple-
zierig en slecht voor de apparaten. Het krioelt er 
van de mensen. Veel komen er uit Franssprekend 
Kameroen; leuk, volgens hem, om die kinderen te 
horen als ze hun eerste Engels uitproberen. Nu  
de Nederlandse chirurgen aan de gang zijn en 
zoveel mogelijk patiënten willen helpen, hebben 
ze er gewoon matrassen bij gesleept en op de 
grond gelegd. Iedereen moet een kans hebben. 
Dat doktersteam heeft manieren bedacht om 
het aantal operaties per dag op boven de tien 
te brengen. In één week 83 operaties en dat 

twee weken achter elkaar. En misschien blijft één 
van de gepensioneerde chirurgen nog een tijdje 
achter. De meeste van de patiënten zijn kinderen. 
Hele groepen kleine kinderen in ‘gipsconstruc-
ties’. Hier en daar gejammer en gekerm, want die 
operaties zijn erg pijnlijk. Er hangen posters met 
foto’s van ‘successen’ uit het verleden. Ongeloof-
lijk wat die Nederlandse dokters klaar krijgen. In 
maart komen ze terug voor een volgende groep 
patiënten. Een week nadat dit team vertrokken is 
komt er een Amerikaans team om heupvervan-
gingen te doen. 
 
Pater Verhoeven zelf vindt wat er allemaal gedaan 
wordt bewonderenswaardig.
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Wat betekent missie in zo een situatie? Afge-
lopen jaar was het 50 jaar geleden dat de Katho-
liek Fu Jen Universiteit, waar ik werkzaam ben, 
werd opgericht in Taiwan. In het begin werd de 
School gedragen door priesters and zusters die 
een universiteitsdiploma hadden en zo droegen 
ze veel bij aan de ontwikkeling van Taiwan. 
De School is toegewijd aan Maria en daarom 
werd die 50ste verjaardag groots gevierd op 8 
December, het feest van de Onbevlekte Ontvan-
genis van Maria. 

In die 50 jaar is de school veel veranderd, van 
een paar duizend studenten zijn het nu meer dan 
25000, het school gebied staat nu vol gebouwen, 
toen was het een van de weinige universiteiten, 
nu zijn er meer dan honderd op het eiland. Van 
de andere kant is het aantal priesters en zusters 
teruggelopen van zo’n vijftig of zestig tot een 
twintigtal meest oudere mensen. Van zo’n 10% 
katholieke studenten in het begin is het nu nog 
niet eens 1%. Met zo weinig mensen is het heel 
moeilijk een katholieke atmosfeer te handhaven. 
De meeste studenten en professoren zijn niet 
tegen ons geloof, maar ze hebben zelf weinig 
of geen gevoel voor wat geloven betekent. Het 
feest werd een week lang heel groots gevierd, 

met iedere dag allerlei aktiviteiten. Rectoren en 
professoren van andere universiteiten waren uit-
genodigd, veel wetenschappelijke konferenties 
werden gehouden, sport en kulturele aktivieiten, 
het hele school gebied was verlicht als een kerst-
boom en s’avonds was er groots vuurwerk. Het 
thema voor deze viering was: Gaan in het Licht.  
Gaan in het Licht was bedoeld als Gaan in het 
Licht van Kerstmis! De meeste studenten vonden 
het heel mooi, maar hoevelen van hen de bete-
kenis er van begrepen is een andere kwestie, 
want er zijn zo weinig katholieken onder hen. 
Men kan zich afvragen wat er van deze universi-
teit  is overgebleven als missie projekt. Krijgen de 
studenten nog iets mee van de Blijde Boodschap 
van het Evangelie? Zoveel missionarissen hebben 
hier hun hele leven gewerkt, en zoveel missie 
gelden zijn hier geinvesteerd, en wat is het resul-
taat? Heeft deze zogenaamde Katholieke Univer-
siteit nog een missionaire functie? Met Kerstmis 
worden dit jaar 12 studenten gedoopt, maar wat 
betekent dit op zoveel studenten?

Wat me opviel bij deze verjaardag was het 
aantal oud-studenten dat terugkwam om mee 
te vieren. Velen waren heel dankbaar voor wat 
ze hier hadden meegekregen, vooral studenten 

van de eerste jaren toen er nog veel priesters en 
zusters lesgaven. De meesten zijn niet katholiek 
geworden maar dragen de Universiteit een goed 
hart toe. De Kerk heeft een goede naam gekregen. 
Velen van hen zijn nu gepensioneerd en hebben 
soms grote bedrijven opgericht, daarom geven ze 
nu vaak heel royale bijdragen voor de Universi-
teit.

Mijn werk is het nu te helpen om vooral de 
professoren een beter idee te geven van wat 
het evangelie betekent voor de Universiteit. Het 
gaat er niet in de eerste plaats om mensen in de 
Kerk te krijgen. Christus kwam om de wereld 
te redden, en de Kerk is een instrument om te 
werken voor een betere wereld, een wereld waar 
menselijke waarden gerespecteerd worden. Als 
ieder alleen maar leeft voor geld en plezier, 
als de maatschappij denkt het hele menselijke 
leven te kunnen inrichten zoals men wil en als 
de natuur naar believen wordt uitgebuit, dan 
loopt dat uit op een katastrofe, zoals we al aan 
de tegenwoordige klimaatsverandering kunnen 
zien. Zorg voor de armen en zwakken, respect 
voor menselijk leven, een gezond familie leven, 
enz., dit zijn waarden die ieder kan bevestigen, 
en het zijn katholieke waarden. 

Pater Jac Kuepers SVD

Missie aan de Katholieke 
Fu Jen Universiteit in Taiwan
Missie werk in Taiwan is niet meer zoals het vroeger meestal gezien werd: 
een missionaris die in een onontwikkeld land de mensen gaat bekeren 
tot het Katholieke geloof, die kerken bouwt en klinieken, om geld bedelt 
om te kunnen zorgen voor zieken en armen, om praktisch onderwijs aan 
te bieden aan de mensen om hun leven te verbeteren. Taiwan is een 
tamelijk ver ontwikkeld land vol van komputers en cell phones, met veel 
universiteiten en grote firma's, ook met veel sociale voorzieningen en 
verzekeringen, bijna zoals men gewend is te horen van Japan. 
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www.buco-wooncentrum.nl

Hoogveldstraat 16,
6002 BS Weert

Voor wie van 
wonen weet

voor exclusieve gerechten
iedere maand een nieuw menu

Livar varkensvlees, pasta's en verse vis

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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Maar hoe breng je ze over aan studenten? 
Theorie in de klas is niet genoeg. Ze moeten het 
kunnen ervaren. Aan onze Universiteit hebben 
we een geslaagd voorbeeld: iedere week zijn er 
zo’n 200 studenten die twee avonden per week 
vrijwillig na schooltijd bijles geven in rekenen 
en Engels aan scholieren van de lagere scholen, 
die op hun eigen school de les niet kunnen 
bijhouden. Ze doen dat via computers waar op 
het screen de student-tutor en een leerling in een 
afgelegen dorp elkaar kunnen zien, met elkaar 
kunnen praten, klaswerk kunnen maken, enz. 
Gedurende de vakantietijd gaan de studenten 
hun leerling vaak persoonlijk bezoeken in hun 
dorp. Dit computer system aan de universiteit 
en in een afgelegen dorpsschool wordt door de 
regering betaald. 

Die scholieren hebben leermoeilijkheden, niet 
alleen omdat ze minder begaafd zijn maar 
vaker omdat ze uit gebroken families komen en 
emotioneel tekort komen. Onze universiteitsstu-
denten krijgen zo een beter idee van de structu-
rele problemen in een maatschappij die schijn-
baar overal voor zorgt, maar waar in feite nog 
veel mensen tussen de mazen van de sociale 
voorzieningen vallen. Bij voorbeeld er is nog 
een groot onderscheid in levenskwaliteit tussen 
stad en platteland, vooral wat onderwijs, medi-
sche zorg, werkverschaffing, verkeersmiddelen, 
enz. betreft. Taiwan heeft veel bergen met ver 
afgelegen gebieden en slechte verkeersverbin-
dingen. Verder zijn er de niet-Chinese stammen 
die het moeilijk hebben zich aan te passen aan 
de heel andere levensstijl in de moderne Chinese 
maatschappij. Al deze faktoren dragen er toe bij 
dat veel mensen niet meekunnen. Zorg voor de 
medemens is de boodschap van het evangelie! 
En wat misschien nog belangrijker is voor ons 
katholiek onderwijs: de universiteitsstudenten 
krijgen zo een mogelijkheid praktische verant-

woordelijkheid op zich te nemen voor zwak-
keren in de maatschappij. Het is een karakter 
training voor henzelf, waar ze leren geduldig 
vol te houden, moeilijkheden te overwinnen, 
samen te werken, te vertrouwen in anderen, enz. 
Hopelijk kunnen we nog meer zulke projecten 
opbouwen, want zo kunnen we de studenten 
goede levenswaarden meegeven, zo kunnen 
we helpen bouwen aan een betere wereld. Een 
betere wereld zoals Christus voor ogen stond, 
een wereld waar mensen leven voor elkaar zoals 
God het eigenlijk bedoeld heeft met deze wereld. 

“Telkens als ik foto’s zie van studenten tutoring 
leerlingen van een lagere school, dan zie ik daar 
een prachtig staaltje van verantwoordelijkheid. 
Ik zelf heb gedurende zes maanden gewerkt als 
tutor voor platteland onderwijs-op-afstand. Als 
ik deze programma's niet had meegemaakt, dan 
zou ik mijn tijd als student hebben gebruikt voor 
klaswerk, voor een part time job en studenten 
aktivitieiten totdat ik afstudeerde. Maar dit 
programma heeft mijn studentenleven heel 
nieuwe betekenis gegeven.
De leerling die ik moest helpen was een lieflijk 
meisje op de derde klas. Toen ik mijn lesmateriaal 
aan het voorbereiden was, vroeg mijn kamer-
genoot mij: “moet je nog iets voor bereiden 
om les te geven aan een derdeklasser?” Ik had 
zeker genoeg wetenschap om de les te geven, 
maar telkens als ik bezig was met mijn onder-
richt, vroeg ik me af: “Wat kan ik mijn leerling 
aanbieden?” “Wat heeft mijn leerling het meest 
nodig?” Lessen op de lagere school zijn tamelijk 
eenvoudig. Het is niet moeilijk om hen te helpen 

zodat ze een 10 krijgen in een proefwerk. Maar 
hoe kan ik haar leren dat ze zichzelf in klas crea-
tief uitdrukt en moedig toekomst dromen maakt, 
dat ze bekommerd is om haar groei als een 
persoon, dat ze belangrijke dingen van het leven 
leert, zoals tolerantie en respect voor anderen. 
Dat moet nog meer worden onderzocht en uitge-
probeerd voor deze kortstondige leercontakten.
Als dit een leermogelijkheid is voor een kind in 
de bijschooling, dan is het eenzelfde gelegenheid 
voor de tutor. De tutor of mentor als oudere broer 
of zuster voor het kind, kan ook nieuwe hori-
zonten openen voor hem/haar-zelf. De kinderen 
geven ons een mogelijkheid om te leren wat 
culturele verscheidenheid inhoudt en kunnen ons 
terugbrengen naar de taal van onze eigen jeugd. 
Als je aandacht en zorg geeft aan een kind door 
middel van de computerklas, dan merk je dat je 
gevoelens worden geraakt door het kind. Je voelt 
je gelukkig en geroerd, wanneer het je bedankt 
of zegt dat het de les erg graag heeft. Dan kun 
je niet wachten tot de volgende klas voor het 
computerscreen.  

Tenslotte will ik het hard-werkende team aan 
de Universiteit bedanken dat ze dit programma 
mogelijk hebben gemaakt en mij daaraan hebben 
laten deelnemen. Ik apprecieer ook heel erg de 
sterke aanmoedigingen die ik kreeg om vol te 
houden. Alles wat jullie gedaan hebben heeft 
mijn leven meer betekenis gegeven.”   

Tutor Hsin-yu Chuang

Hieronder een reactie van een hoofdonderwijzer op een dorpsschool:

Omdat individueel onderricht met een leerling sneller gaat dan klasonderricht, daarom zijn die leer-
lingen vooruit op de klas in Engels en rekenen. Het gevolg is dat de hele klas beter meedoet en beter 
verstaat wat ik zeg. Van te voren waren er meer leerlingen die niet meekonden dan leerlingen die 
konden volgen. Nu zijn er leerlingen die uit eigen beweging beginnen vragen te stellen in de les. Dit 
komt allemaal door het harde werken en de inzet van iedere tutor waardoor de leerlingen meer zelf-
vertrouwen krijgen. De lessen via internet geven de leerlingen meer kansen om vooruit te komen 
en versterkt hun leervermogen. Een van mijn leerlingen, Aming, die nooit kon bijhouden in de klas, 
verbetert nu de fouten van zijn klasgenoten. Dat is werkelijk prachtig om te zien.
Ik wil iets zeggen tot alle tutors. In minder dan een jaar hebben de kinderen grote vooruitgang 
geboekt. Het is opvallend hoeveel hun werk en hun houding zich verbeterd hebben. Van te voren 
werden de leerlingen in de maanden mei en juni verveeld en lastig en brutale kinderen begonnen 
in de klas te agiteren. Tegen het eind van het schooljaar en de eindproefwerken moest ik me altijd 
voorbereiden hoe ik moest omgaan met zulke brutale en oncontroleerbare kinderen. Nu gedragen 
deze kinderen zich veel beter. Onze onderwijzers zijn verbaasd. In het begin was het onderwijs in 
de zesde klas een moeilijke opgave en veel onderwijzers aarzelden om daar les te geven. Maar nu 
hebben de onderwijzers een andere opvatting gekregen.
Ik wil tot de tutors zeggen dat jullie iets groots hebben teweeggebracht. Vroeger waren er veel leer-
lingen die in de vierde of vijfde klas begonnen op te geven. Maar nu hebben niet weinig kinderen 
weer zelf vertrouwen gekregen. De tutor kan de rol spelen van zowel onderwijzer als vriend, wat de 
klasonderwijzer niet kan. De tutors kunnen luisteren naar de verhalen van de kinderen over wat er 
thuis en op school gebeurt. 
Wij onderwijzers kunnen werkelijk niet doen in de school wat jullie persoonlijk voor een kind kunnen 
doen.  

Direkteur van Chung Hsiao Lagere School in Taitung, Dhr. Ting-ying Wu

Tutorial met studenten van de Chung Hsiao school

Universiteitsstudenten op vakantie
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Exclusief importeur van o.a.

Château La Tour de By – Bordeaux

Veenwouden – Zuid-Afrika

Azienda Dei – Italië

Tahuna – Nieuw-Zeeland

Josef Ehmoser – Oostenrijk

TTamaya – Chili

Weingut Schmitges – Duitsland

Persoonlijk advies

Eigen bezorgdienst

Topkwaliteit 

Gunstige prijzen

Al 90 jaar uw persoonlijk adviseur voor kwaliteitswijnen!

                         www.colaris.nl
Franklinstraat 1 6003 DK  Weert  T 0495-532462  E info@colaris.nl 

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

Woonwensen
worden

Werkelijkheid

woningbouw

& 0495 85 25 12
Karin van Nieuwenhoven

Peter Bouwels

Maasstraat 46 / Weert

’n borrel
’n feest...
    of...
zomaar
lekker uit

GEWOON
GEZELLIG

Café
TRAMHALT

Schnitzels
vanaf e 9,00

3-gangen menu's
vanaf e 18,50

Emmasingel 38  |  6001 BD Weert  |  T  0495 - 53 25 83  |  F  0495 - 54 07 55  |  M  info@hoeberechts.nl   

www.hoeberechts.nl

fo
to

’s
:  

  Ir
en

e 
va

n
 W

el



41www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 1 2

VAN HORNE RIT 2011
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Geboren in Stramproy als 6e in een gezin van 11. Zij nam een bijzondere plaats in in het gezin 
omdat ze niet op de boerderij werkte en dus altijd thuis was als de jongere kinderen uit school 
kwamen.
Ze wilde naar het klooster en dan als missionaris naar de missie, zoals dat toen nog heette. 
In 1951 trad ze in bij de Missiezusters in Baexem. Nadat ze de eeuwige geloften had afge-
legd ontving ze in 1960 het missiekruis en vertrok ze naar Chili. Ze heeft daar met veel plezier 
gewerkt in het onderwijs met klassen van wel 80 leerlingen. Na 24 mooie jaren in Chili kwam 
ze vanwege haar gezondheid terug naar Nederland maar haar hart is altijd in Chili gebleven.
In Baexem nam ze een nieuwe uitdaging aan. Ze volgde een behoorlijk pittige boekhoud cursus 
en ging de administratie van de hele congregatie in Nederland doen. Toen haar gezondheid 
verder achteruit ging kwam ze in het kloosterverzorgingshuis in Uden waar ze nog 5 goede 
jaren heeft gehad. 

Zuster Judith was een uniek mens, altijd opgewekt en intens genietend. Steeds veel interesse 
in alles en iedereen. Klagen deed ze nooit! Zo zal ze door velen herinnerd worden. 

In Memoriam

Zr. Judith van Lier
* 27-01-1930          † 02-12-2011

Meer dan vijf jaar is er door vele experts hard 
gewerkt en zo kon op 14 november j.l. de kathe-
draal opnieuw worden ingewijd. Plankje voor 
plankje werd de grootste houten katholieke 
kerk van het Amerikaanse continent nagezien 
en uiteindelijk is ze dan “verrezen”, in al haar 
schoonheid, met prachtige gotische welvingen, 
houtgesneden kapitelen met florale details en 
zelfs met koperen kroonluchters afkomstig uit 
Weert. De vreugde was alom, de inwijdingscere-
monisch waren plechtig, vreugdevol en gevoeld. 
Opnieuw mochten we ervaren dat de kerk ons 

Mamakerki

een moeder wil zijn. En de schoonheid van deze 
kathedraal deed ons eraan herinneren dat de 
heilige Maagd Maria, Moeder van God, ook wel 
Moeder en Model van de kerk wordt genoemd. 
Gelovigen in Suriname kunnen opnieuw thuis-
komen in hun “Mamakerki”, zoals zij liefdevol 
hun historische en unieke kathedraal noemen. 
Uitbundig vierden zij dit grote feest van saamho-
righeid en een groepje schoolkinderen zong ons 
pelgrims gekomen voor de gelegenheid van harte 
toe: “Als God onze Vader is, dan zijn wij broer en 
zus, dan zijn wij familie van elkaar”. 

Gedurende 22 lange jaren waren de deuren van de kathedraal van 
Paramaribo gesloten. Er was instortingsgevaar en het leek onmogelijk 
het gebouw uit de 18de eeuw nog te redden. Het was ettelijke tientallen 
centimeters scheef gezakt, de houtwormen hadden allom toegeslagen en 
herhaaldelijk klonken stemmen op die beweerden dat afbreken de enige 
oplossing was. Toch heeft Gods hand haar door de jaren heen beschermd 
en met veel moed heeft Mgr. de Bekker het dapper plan opgevat aan de 
restauratie te beginnen. 

In de Petrus en Paulus kathedraal rust de Tilburgse 
zalige Peerke Donders, die een levend voor-
beeld heeft gegeven van wat het betekend om 
ieders medebroeder te zijn. 27 jaar lang deelde 
hij lief en leed met de melaatsen in Batavia. Hij 
kreeg een nieuw monument in de gerestaureede 
kathedraal en zijn stoffelijke resten werden in 
de aanwezigheid van zo’n honderdtal pelgrims 
overgeplaatst. Alle aanwezigen mochten even 
zijn houten kist aanraken, waardoor er en stille 
processie ontstond. Ieder van ons, aangetrokken 
door de heiligheid van deze missionaris, voelde 
zich op de een of andere manier diep geraakt. 
Alsof de uitstraling van zijn heiligheid ons allen 
aanraakte om ons te genezen van de vele vormen 
van “lepra”, die we vaak in onze harten en 
lichamen meedragen. De zalige Peerke Donders 
heeft ons getoond, door zijn leven vol overgave 
en dienstbaarheid aan de medemens, een goede 
zoon van de “Mamakerki” te zijn. Hopelijk zullen 
nog velen zijn voorbeeld navolgen.  

Maria de Anima Christi
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Vastenactie Projecten 2012
Een van de belangrijkste taken van het DWMT is het coördineren van 
de vastenactie in ons dekenaat. Aan het einde van de zomer sturen wij 
een brief naar alle Zusters en Paters met de vraag of ze ondersteuning 
nodig hebben bij hun projecten. Samen met de missie comités wordt 
dan in een vergadering overlegd welke aanvragen voor de vastenactie in 
aanmerking komen. Gezamenlijk proberen we de uitgezonden Paters en 
Zusters zodanig te ondersteunen met hun projecten, zodat alle Zusters en 
Paters geregeld in aanmerking komen. Dit jaar werden de onderstaande 
projecten in de vastenactie opgenomen. 

Project 12.01 aangevraagd door Zuster Anima 
Christi betreft een industriële wasmachine. 
De Zusters in het opvanghuis in de Oekraïne 
moeten dagelijks veel was verwerken van de 
kinderen die zij opvangen en onderdak en scho-
ling geven. De bergen was zijn toren hoog, mede 
omdat er ook veel zwakzinnige kinderen bij zijn 
die nu eenmaal meer kleding vuil maken. Om de 
kinderen ook elke dag met schone kleren naar 
school te kunnen laten gaan is een goede indus-
triële wasmachine echt nodig. Wij helpen ze daar 
graag aan.

Project 12.02 aangevraagd door Pater Nol 
Verhoeven die bezig is met de bouw van een 
ziekenhuis. Met de vastenactie willen wij hem 
ondersteunen door de financiering van het dak 
van de TBC kliniek. U leest elders in dit jaarboek 
meer over Pater Nol Verhoeven.

Project 12.03 is een aanvraag van Pater Visser 
die vooral met technisch onderwijs bezig is. Voor 
een bromfiets monteur opleiding wil hij in de 
“Don Bosco Technical School” in Sihanoukville te 
Cambodia een opleiding starten en heeft daar-
voor een klein start kapitaaltje nodig. Pater Visser 
heeft al heel veel op het gebied scholing gepres-
teerd en wij willen hem hier graag mee verder 
helpen.

Project 12.04 een noodkreet om directe hulp 
ontvingen wij van Zuster Materna. Na de 
gewelddadige vulkaanuitbarstingen van de 
Merapi zijn in Sleman en omgeving de drinkwa-
tervoorzieningen voor de boeren ernstig bescha-
digd of geheel verdwenen. Daardoor kunnen ze 
geen land bewerken en hebben ze geen visvij-
vers meer voor de kweek van vissen. Herstellen 
van de watervoorziening voor enkele boeren is 
nu nodig.

De projecten 01 en 02 worden mede ondersteund 
door de nieuwe samenwerking met Cordaid.

 P R O J E C T :  B E D R A G :  D O O R :

12.01  Aanschaf industriële wasmachine e 12.000 Nederweert 
 voor kindertehuis in de Oekraïne  Nederweert Eind
 Zr Anima 

12.02  Project Kameroen e 10.000 Weert zuid
 Pater Verhoeven (via missiecomité Weert-Zuid)  Stramproy
 
12.03  Opleiding voor bromfietsmonteur e 3.500 Binnenstad
 Pater Visser  Boshoven en Laar

12.04  Noodproject Indonesië, gevolg van de uitbarsting e 4.000 Binnenstad
 Vulkaan Merapi  Boshoven en Laar
 Zuster Materna en Bernarda
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Sint Maartensrit 2012
55e auto- en motorrit - zondag 7 oktober 2012

Uitzetster:
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.

De “Sint Maartensrit” is een oriëntatierit die voor 55-ste 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” komt volledig 
ten goede aan de Weerter Missionarissen en de projecten die door hen 
uitgevoerd worden.

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 voor-
schriften dienen altijd in acht te worden genomen 
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 gemid-
delde snelheid bedraagt voor de A-klasse 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 finishcontrole 
ontvangt men één strafpunt per minuut met een 
maximum van 30 strafpunten. De finishcontrole 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 Grote Steeg 10 / Hoek Heren-
venneweg te 6006 TE Weert-Altweerterheide, en 
is zondag 7 oktober 2012 geopend van 12.30 uur 
tot 14.00 uur.

Start:
De start van de rit is op de parkeerplaats van Café-
Zaal Schuttershoeve aan de Herenvenneweg. De 
deelnemers dienen uiterlijk 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 routebe-
schrijving.

Finish:
De finish wordt in de routeomschrijving nader 
aangegeven.

Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking met uitleg door de uitzetster en 
gezellig samenzijn wordt gehouden op dezelfde 
dag om 20.30 uur in de zaal van Café-Zaal Schut-
tershoeve aan de Grote Steeg 10 / Hoek Heren-
venneweg te 6006 TE Weert-Altweerterheide. De 
zaal is geopend vanaf 20.00 uur.

VEEL SUCCES !
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Rondvlucht

Op 1 augustus 2011 om 18:00 uur vertrokken wij 
vanuit het bedrijf Stienen Bedrijfselectronica in 
Nederweert per auto naar het vliegveld in Zwart-
berg, België. Om 19:30 uur nam onze piloot, 
Michel Stienen, ons mee de lucht in. Onder een 
schitterende lucht leidde de vlucht van het vlieg-
veld over Roermond, Oolder Huuske, Nederweert, 
Weert, Tungelroy,  Stramproy en weer terug. 
Na een dikke drie kwartier landde het vliegtuigje 
en stapten wij vol enthousiasme uit. Na nog een 
consumptie genuttigd te hebben en onze piloot 
een wijnpakketje namens het DWMT te hebben 
aangeboden, aanvaardden we de terugtocht per 
auto naar Nederweert. 

Frits Kirkels

Onder de deelnemers van de fiets- en autotocht 2010 werd een loterij 
georganiseerd, waarvan de deelnemers een rondvlucht werd aangeboden. 
De drie gelukkigen waren Leonie Kudlek-Muijsers, Jacques Smeets en 
ondergetekende, als invaller.



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 1 2

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

Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
Impressie van een comité-vergadering
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Missionarissen uit het Weerterland

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
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 Sihanoukville, 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. Heythuysen Ghana en Chicago USA 1940  
Pater Harry STULTIENS CICM Teteringen Kowloon, Hong Kong 1936 
Pater Harrie TULLEMANS CSSp Oeffelt Bagamoyo, Tanzania 1940

Praktiserend in Nederland    

Missionaris congregatie huidige woonplaats voormalig werkgebied geb. jaar  
Zuster Brunhilde (Andrée) ANGER Christus Verlosser Beauvais, Frankrijk Burkina Faso 1938 
Broeder Jozef van BEERENDONK SDS Hamont, België Katanga, Congo 1929  
Pater Tiago (Jacques) CLIJSTERS CICM Schilde, België Maraba, Brazilië 1936 
Broeder Mathijs CUYPERS MHM Helvoirt Zaïre, Congo 1931  
Broeder Eddie van DAAL OFM Weert Papoea, Indonesië 1922  
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  
Pater Frans MERTENS SVD Deurne Zuid Afrika en Ghana 1920  
Zuster Perpetua (Toos) op 't ROOT FMM Asten Aruba 1920  
Broeder Martinus (Sjaak) SMEETS SSCC Teteringen Mozambique en Portugal 1926  
Zuster Marlies (Margaretha) SNIJDERS OP Venlo Zuid Afrika 1935  
Zuster Bernarda (Anita) VERHEGGEN FPS Windraak Java, Indonesië 1966 
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