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“Ieder zijn missie”
Het boek is verschenen bij het 50-jarig bestaan
van Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront.
Het is een zeer leesbaar boek geworden over
Weertlandse missionarissen in diverse landen
van de wereld, waar de mensen onvoorstelbaar
arm kunnen zijn.
Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar
het artikel "Ieder zijn missie", een bijzonder boek,
op pagina 45 van deze uitgave.

Voorwoord

Iedereen heeft een missie
van naastenliefde!
Dit jaar is er een Nederlands onderzoek geweest met de titel “God
in Nederland”. Uit dit onderzoek blijkt onder andere, dat de Nederlanders in grote mate religie belangrijk achten voor onze maatschappij.
Kerken zorgen er immers voor, dat de zwakke groepen in onze samenleving niet aan hun lot worden overgelaten. Door de aanwezigheid
van kerken wordt steeds opnieuw de aandacht gevestigd op het grote belang van het feit, dat men zich bewust blijft van waarden en normen. Immers, zonder de christelijke grondslag van de naastenliefde
zal onze maatschappij er heel anders uitzien. Ze zal dan zakelijker, afstandelijker, harder worden. Liefde en naastenliefde blijven toch het
cement in onze samenleving.

ten uitkomen. Het gevaar is dan wel aanwezig, dat we steeds verder
groeien in de individualisering van de wereld en dat er steeds meer
een gemis komt aan harmonisch samenleven, vrede en vreugde.

Het lijkt mij, dat dat de kern van onze missie moet zijn, of die missie
nu ver weg is “in den vreemde” of heel dichtbij huis. Jezus is ons zijn
voorbeeld van liefde en naastenliefde komen brengen. Niemand buiten de gemeenschap sluiten, zorg dragen voor de minderbedeelden,
onderricht geven in alles wat met het Rijk van God te maken heeft,
mensen via het geloof en het doopsel op de goede weg plaatsen,
waar diep geluk te vinden is bij God, die liefde is.

Nemen we het voorbeeld van Jezus Christus serieus genoeg? Dringt
het voldoende tot ons door, dat het leven, lijden, sterven en verrijzen
van Jezus, - zo lang geleden -, ons ook nu nog doet leven? Ten diepste
staan we er niet alléén voor! Zijn liefde, zijn naastenliefde, de verhalen over Zijn leven, de woorden die Hij tot ons heeft gesproken in het
evangelie, al zijn woorden en daden, zij getuigen van Gods nabijheid
in ons leven. De missionarissen “in den vreemde”, maar ook wij zelf
dichtbij huis mogen getuigen van Gods nabijheid. Missie is een teken
van naastenliefde en de kerkgemeenschap van Jezus Christus is hierbij een onmisbaar instrument.

In principe is de mens niet zo veranderd. Diep in zijn hart hunkert elke
mens naar geluk, bevestiging, naar opname in de gemeenschap. Vroeger heette het burenhulp, je hielp elkaar als de ander een probleem
had, de ongeschreven wet was een sociale wet! Er was een algemeen
aanvoelen van: We hebben elkaar nodig, we zijn op elkaar aangewezen en we zijn er voor elkaar. Tegenwoordig wordt veelal gezegd, dat
we zelfredzaam moeten zijn, assertief, voor de eigen mening moe-
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Ik zou mensen en vooral jonge mensen willen oproepen om nog eens
goed te kijken naar de tijd, die zij tot hun beschikking hebben. Natuurlijk, er moet gewerkt worden, er moet brood op de plank komen. En er
zijn vele verplichtingen. Maar … besteden we wel voldoende tijd om
naar elkaar te luisteren, naar echtgenoten, kinderen, ouders, vrienden,
parochianen, is er voldoende tijd over om ons te verdiepen en te investeren in de andere mensen?

Blijven wij verbonden met elkaar over grenzen heen,
Deken Franken
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Jubilea in 2006
Zowel het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront als ook een aantal praktiserende en rustende missionarissen
hadden in het jaar 2006 een jubileum te vieren. Ook vanaf deze plaats: hartelijk gelukgewenst!
• P
 ater João Bonten ocd herdacht op 17 april in Sao Paulo (Brazilië) zijn 40-jarig priesterschap.
• O
 p 2 juli vierde Broeder Jozef van Beerendonk sds in het Belgische Hamont zijn gouden professie. Hij was in vroegere jaren werkzaam in Congo-Kinshasa, het vroegere Zaïre.
• In Pompéu (Brazilië) was het Pater Nicolau Noordermeer die op
15 juli een gouden priesterjubileum kon vieren.
• B
 roeder Jan Vossen mhm, vroeger werkzaam in Oeganda en
Kenia, vierde in het bejaardenhuis van de Mill Hill Missionarissen te
Oosterbeek zijn 50-jarig professiefeest.
• Z uster Marlies Snijders en zuster Gerarda Snijders hebben gezamenlijk op 3 september 2006 in de St. Willibrorduskerk te Stramproy hun 50-jarig kloosterjubileum gevierd. De beide zusters kwamen elkaar ‘halverwege’ tegemoet. Zuster Marlies is werkelijk
geprofest op 10 juni 1957.

• Op 16 september was Pater Harrie Tullemans cssp 40 jaar priester. Hij vierde zijn robijnen priesterfeest op zondag 17 september met een plechtige Eucharistieviering in de Dekenale Stadskerk
Sint Martinus te Weert en vervolgens een receptie.
• P
 ater Johan Visser sdb vertrok op 19 september 1956 naar
Thailand en kon dus in 2006 zijn gouden missionarisjubileum vieren. De feestelijkheden vonden op zondag 19 november in Weert
plaats.
• S tichting “Dekenaal Weerter Missie Thuisfront” werd op
12 juli 1956 opgericht en vierde haar gouden jubileum op zondag
26 november 2006.

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.
Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
Secretariaat: Postbus 10137, 6000 GC Weert, Telefoon (0495) 69 77 75, Fax (084) 727 06 06, E-mail: secretariaat@missiethuisfront.org
Postbank 10.52.247, Rabobank 15.69.78.601
Missie Thuisfront

2

Jaarboek editie 2007

Van de voorzitter

Verder na het vijftig
jarig jubileum
Het vorig jaar heeft het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront bij gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan uitvoerig
stilgestaan bij de vele activiteiten uit de voorbije jaren van zowel de missionarissen uit het dekenaat als van de ijverige werkers aan het thuisfront wier steun onmisbaar was. Dit alles werd vastgelegd in een prachtig jubileumboek,
getiteld “Ieder zijn Missie”.
Wij hebben het gevoel dat wij na dit jubileum
weer beginnen aan een nieuwe periode en het
is dan goed te proberen onze missie in concrete
doelen vast te leggen. Op de korte termijn betekent dit dat wij, zolang er in het dekenaat actieve missionarissen zijn, voor u en voor ons herkenbaar, deze moreel en financieel zullen blijven
steunen. Wij doen dit zoals gebruikelijk door
een aantal vaste activiteiten, zoals de “Vastenaktie”, de St. Maartensfietstocht op zondag
2 september 2007, de vijftigste Van Horne autorit op zondag 7 oktober 2007, de ontmoetingsavond op woensdag 12 september, de jaarlijkse
donateuractie, de jaarcollecte op Christus Koning en zeker niet op de laatste plaats door het
uitgeven van dit jaarboek, dat door zijn vele advertenties de betrokkenheid illustreert van het
Weerter bedrijfsleven bij het werk van onze missionarissen.
Bij de “Vastenaktie” wil ik graag wat langer
stilstaan. Deze actie is de belangrijkste geldgenererende actie voor onze missionarissen die
optimaal tot stand kan komen door een nauwe
samenwerking tussen de parochies van het dekenaat, de vastenactiecomités, de missiecomités, het missiebureau van het bisdom Roermond
en het bestuur van DWMT. Het motto was: “Samen maken we er meer van”, met andere woorden laten we solidair zijn met de derde wereld.
De inmiddels al jarenlange samenwerkende parochies van Nederweert, Budschop, Ospel en
Eind hebben er samen met de Gemeente Nederweert voor gezorgd dat op verzoek van de
Ospelse pater Piet Cuijpers er een klaslokaal
komt in Diur voor de middelbare school van pater Gerry Gregoor, € 4.000. Op dit bedrag is
€ 4.000 subsidie aangevraagd bij de NCDO.
“Groot Nederweert” heeft verder geld bijeengebracht voor een vervoermiddel in Zakarpatia in de Oekraïne voor zuster Maria de Anima
Christi van Eijk. Kosten € 8.350. Er is € 4.175
NCDO-subsidie aangevraagd.
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Het parochiecluster Altweertheide, Stramproy,
Swartbroek en Tungelroy hebben ervoor gekozen een bijdrage te leveren aan het Children to
School Project in Tigla-Sogu-Tampia en Tunayilly (Ghana), waarvoor een totaal bedrag van
€ 20.000 nodig is. De bijdrage wordt door het
bisdom aangevuld tot € 10.000 zodat de maximale subsidie van eveneens € 10.000 bij de
NCDO kan worden aangevraagd in dit geval
door het bisdom.
Door de gezamenlijke inspanning van de missiecomités van de parochies St. Joseph Keent en
De Verrezen Christus Moesel is het fantastische
bedrag van € 9.100 ingezameld voor het onderwijsproject van pater Jo Kuppens in Malawi;
het streefbedrag was € 9.250. Er is € 9.250
subsidie aangevraagd bij de NCDO.
Het vastenactiecomité van de St. Martinusparochie met de Fatimaparochie, de Biest, Boshoven
en Laar hebben zich samen ingezet voor een bibliotheek in Weetebula op het eiland Sumba in
Indonesië voor de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed; het streefbedrag was € 7.500 en is
ruimschoots overschreden alleen al door de bijdrage van de St. Martinusparochie; NCDO-subsidie op dit project is aangevraagd.
De Lidwina parochie, Kelpen-Oler, bracht op eigen kracht € 893 bij elkaar voor pater Zef Kuppens, geboren in Kelpen, voor het drukken van
een liederenbundel in de Bambara-taal voor het
land Mali.
Alle vastenactiedoelen zijn gehaald, een prachtig resultaat. Dank aan allen die dit werk hebben verzet en dank aan hen die door hun vrijgevigheid hun solidariteit hebben betoond met de
mens in de derde wereld.
Ten slotte wil ik niet onvermeld laten dat op
de gift van € 30.000 vorig jaar door de Rabobank de NCDO een subsidie heeft verleend
van € 25.000 ten behoeve van de bouw van
2 paviljoens in San Rafael in Argentinië, de Stad
van Naastenliefde van Zuster Maria de Anima
Christi.
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Wij hebben het nu weer eens opnieuw gezien.
Het is nu eenmaal gemakkelijker geld in te zamelen voor een project van een missionaris die
we veelal persoonlijk kennen dan voor een project in een derde wereldland waarbij we niet altijd weten wie er het geld gaat gebruiken en of
het ook zodanig wordt besteed dat de mensen
in de derde wereld er daadwerkelijk mee geholpen zijn. Deze herkenbaarheid is belangrijk voor
het welslagen van onze inzamelingsacties. Het
aantal actieve missionarissen zal echter ongetwijfeld dalen, herkenbaarheid neemt af en hoe
gaan we het dan aanpakken.
Hoe kunnen we de allerarmsten een kans geven
zich te ontplooien en uit de schrijnende onderontwikkeling te komen.
Professor Muhammad Yunus, de uitvinder van
het microkrediet, en de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2006 richtte in Bangladesh in 1975 de Grameenbank (Bengaals voor

de bank der dorpen) op. In het conventionele banksysteem is het zo dat hoe meer je hebt
hoe meer je kunt krijgen van de bank. Wanneer
je maar weinig of niets hebt, krijg je ook niets.
De Grameenbank echter verstrekt kleine leningen aan mensen die absoluut niets hebben om
daarmee iets te ondernemen om zodoende uit
de armoede en onderontwikkeling te komen.
De klanten gaan niet naar de bank zoals hier,
maar het bankpersoneel gaat naar de klanten.
Zo hebben dit jaar ruim 22.000 bankmedewerkers 7 miljoen leners in 76.000 dorpen in geheel
Bangladesh wekelijks bezocht en hun financiële diensten geleverd. Het verstrekken van microkredieten is zo succesvol omdat mensen worden
gestimuleerd het geld goed te gebruiken, er controle is, terugbetaling soepel geregeld is en er
geen (wettelijke) sancties zijn op niet-terugbetaling. De Grameenbank maakt per saldo winst en
heeft daarom geen fondsen nodig van organisaties op het gebied van ontwikkelingshulp.

Waarom dit voorbeeld? Als kleine organisatie
kunnen wij niet opbieden tegen het fenomeen
Grameenbank. Die pretentie hebben we ook
niet. Waar wij wel in de komende jaren mee bezig moeten zijn is het zoeken naar wegen om de
zelfredzaamheid van mensen in de derde wereld te bevorderen. We hebben al een Grameenbank en een Wereldwinkel en het lijkt onbegonnen werk andere initiatieven te ontwikkelen
om doeltreffende en duurzame hulp te bieden
en toch moeten we dat proberen ook op kleine schaal. Wij zijn dat ook verplicht aan de dekenale Weerter gemeenschap bij wie wij steeds
opnieuw aankloppen om geld. U blijft van ons
horen!
Pierre Kuppens
voorzitter

Afgevaardigden van de Missiecomités en
Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
Deelne(e)m(st)ers aan de Missiethuisfront-vergadering,
gehouden op 20 juni 2007 in de Birgittinessenabdij Maria Hart te Weert
Deken H.C.M. (Hans) Franken
G.L.W. (Frits) Kirkels
P.S.H. (Pierre) Kuppens
J.L. (Jo) Matti
T.H.F. (Theo) Nouwen
W.K.A. (Walter) Sterk
J.H.H. (Sjef) Stienen
F.J.M. (Frans) Teunissen
Mw. M.G.J. (Mia) Umans - Tindemans
P.H. (Bert) Verheggen
Mw. J.C.M. (José) de Winter - Hendrikx
J.G.W. (Jos) van de Wouw

Overzicht afgevaardigden
C.H. (Bert) Beelen
Mw. T. (Truus) de Bruin – Ronckers
G.B.J.M. (George) Dölle
W. (Wiel) van Eijk
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Niet op de foto:
Mw. W. (Willy) Bellemakers - Janssen
F.M.M. (Frank) Bindels
H.L.P. (Henk) Füchs
J.A.M. (Jo) Hennissen
Mw. L. (Lies) Roost - Knapen
Mw. M. (Marleen) Saes - Geelen
T.W. (Tim) Schmitz
Mw. M. (Mia) Seunis - Caris
G. (Guido) Smits
Mw. M. (Mia) Sniekers - Geusens
Mw. M. (Miriam) Tullemans - Deelen
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Een schilderachtige wijk
in Nederland
Pater Sjef Kuppens, m.afr., heeft voor vele jaren in een andere cultuur en omgeving mogen leven,
welke zo anders is dan de Nederlandse (westerse) cultuur. Het was voor hem de Afrikaanse cultuur.
Vanuit Den Haag bericht Pater Sjef:
Als je deze cultuur eenmaal geproefd hebt,
laat ze je niet meer los. Niet dat alles zo fantastisch is in Afrika, maar Afrika heeft ons wel wat
te bieden. Hun grondhouding kan kort omschreven worden: “omdat wij zijn, ben ik”. De gemeenschap, stam, familie zijn zo belangrijk dat
ik me niet echt kan laten gelden als ik dit niet
voor ogen houd. Alles heeft zijn voor- en nadelen zoals deze ook aanwezig zijn in onze westerse cultuur, waarin zich een heel andere levensinstelling doet gelden. Onze cultuur heeft
als grondhouding: “ ik denk, ik (be)heers, daarom ben ik”. Het gaat erom deze intuïties van
verschillende culturen (en godsdiensten) te laten zijn, maar tevens worden we uitgenodigd

tot iets groters, tot dialoog. Het weten aanvullen en openstaan voor elkaars culturen en godsdiensten. Ik heb dit gezien als mijn levensopgave zowel in Afrika, in Amerika, als hier in
Nederland. Langzaam heeft mijn leven zich ontwikkeld naar het inzetten voor een multiculturele en interreligieuze samenleving, waarin ieder zichzelf mag zijn met de openheid voor de
ander(Ander): cultuur, godsdienst om zo verbondenheid en solidariteit te bewerken. De andere is op de eerste plaats een gave en niet een
vijand. De persoon van Jezus en het evangelie
heeft me aangezet tot deze inzet.
Hier volgt een verhaal over mijn inzet vooral in
Den Haag.

Gemeenschap van gemeenschappen
Een missiologische visie in een multiculturele en inter-religieuze samenleving.
Missionair bezig zijn in deze tijd betekent
(voor mij) het zoeken naar wegen van verbondenheid onder de mensheid en met de schepping, opdat een nieuwe tijd mag aanbreken,
waarin het leven en vooral het leven van ieder
mens geëerbiedigd en gevierd wordt. Het uitgangspunt (spiritualiteit ) om deze weg op te
gaan heeft als grondslag de verbondenheid met
de Bron van Liefde, zoals deze door Jezus zelf
werd/wordt beleefd. Uiteindelijk zijn we christenen gezonden door Jezus zoals Hij gezonden
is door de Vader (Joh.20,21).
Hoe dit ideaalbeeld vorm te geven in onze huidige wereld en in ons geval in de Schilderswijk/
Transvaal in Den Haag?

Schilderswijk in het hart van Den Haag

De Schilderswijk in Den Haag.
Het is een wijk in Den Haag, welke een omtrek heeft van ongeveer een vierkante kilometer. In de wijk wonen rond 40.000 mensen; zij
komen uit verschillende werelddelen. Er zijn Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen, Afrikanen, mensen uit het Midden en Verre Oosten
en een handjevol Nederlanders. Er worden dan
ook over de 100 talen gesproken.
De Schilderswijk is een zeer gelovige wijk; er
zijn 11 moskeeën, 16 christelijke gemeenschappen (protestantse, katholieke, evangelische) en
twee Hindoetempels. Het is dan ook duidelijk
dat de Schilderswijk bestaat uit zeer gemêleerde gemeenschappen zowel wat culturaliteit als
religiositeit betreft.
Wanneer dit alles op je afkomt, bestaat er de
mogelijkheid dat angst je overmeestert. Dit moet
voorkomen worden want het heeft negatieve gevolgen; er zullen zich dan getto‘s – gesloten gemeenschappen - gaan vormen met alle gevolgen
van dien: wantrouwen en vijandigheden.
De missionaire taak is in zulke omstandigheden
een houding (attitude) te kweken én vorm te geven, waarin men openstaat voor de ander (Ander) – de rijkdom, maar ook de zorgen, pijnen
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en schaduwzijden van de ander. Hoe te komen
tot deze inclusieve houding? Spiritualiteit is essentieel om deze open houding te bewerkstelligen. Het Bijbelse gegeven dat de mens geschapen is naar Gods beeld en dat in ieder mens het
goddelijke aanwezig is, is een geloofsgegeven,
welk wezenlijk is. Dit geloofsgegeven is vaak zo
sluimerend in ons; het raakt ons niet voldoende om goed om te kunnen gaan met de angsten voor de ander. Hebben we niet tevens de
menselijke filosofische (theologische) behoefte
aan een inzicht van binnenuit, welke deze inclusieve houding vergemakkelijkt of meer mogelijk maakt?
Dubbele loyaliteit.
De Aziatische theologen kunnen ons hierin op
weg zetten. De samenleving waarin zij zich bevinden is zeer multireligieus; de christenen zijn
meestal een minderheid tussen de andere wereld godsdiensten zoals het Boeddhisme, Islam
en Hindoeïsme. Ze hebben ons het inzicht aan
gedragen van de dubbele loyaliteit. Het houdt in
dat ik loyaal en trouw moet/mag zijn aan mijn
eigen identiteit, cultuur en godsdienst, maar tevens moet ik ook loyaal zijn ten opzichte van de
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Zingen voor God en mensen

identiteit, cultuur en godsdienst van de ander
(het geheim van de ander). Het is een uitwerking van de Oosterse manier van denken. Het is
de “en...en” wijze van denken en niet de “of...
of” manier van denken welke we ons hebben
eigen gemaakt in de westerse wereld. Deze benadering neemt weg of op zijn minst zwakt af
de angst voor de ander. Zij opent de weg voor
dialoog en het samen op weg willen en kunnen
gaan. Zo ontwikkelt zich de mogelijkheid om
gezamenlijk te zoeken naar oplossingen op allerlei terreinen zowel religieuze als maatschappelijke.

Wachten op actie

De bergrede van de dialoog
Als je aan interreligieuze dialoog begint,
bepaal dan niet van tevoren
wat je wel of niet mag geloven!
Als je in dialoog gaat,
zie je partner dan
als een onthullende ervaring
evenals de lelies in het veld.
Gezegend zijn wie zonder arrogantie
dialogeren met elkaar.
Gezegend zijn wie op anderen vertrouwen
omdat zij op mij vertrouwen.
Gezegend ben jij als je trouw blijft
aan je eigen overtuiging
zonder die als absoluut te presenteren.
Wee degenen die in God geloven
maar het roepen van de kleinen niet horen.
Wee de gelovigen die de godsdienst monopoliseren
en de Geest onderdrukken.
Want Zij waait, waarheen Zij wil
en zoals Zij verkiest.

Extracten uit “de bergrede van de dialoog”
van Raymond Pannikar, Spanje.

Maria en haar vriend

Dansend de kerk in

Het is een heuglijk feit dat de houding van dubbele loyaliteit zich aan het ontwikkelen is onder de studerende allochtone jongeren. Zij willen én kunnen de cultuur (en godsdienst) van
hun vaders en moeders niet afzweren van de
ene kant, van de andere kant staan ze open en
nemen deel aan de Nederlandse cultuur en samenleving. Er is iets nieuws aan het gebeuren.
De houding van dubbele loyaliteit is uitdagend
en noodzakelijk voor de allochtone én autochtone bevolking. Ook de Nederlanders moeten
zich deze eigen maken; het betekent openstaan
voor het ‘geheim’ van de ander (zijn/haar identiteit, cultuur en godsdienst).
Ik geloof dat wij in een tijdsperiode zijn beland
met grote mogelijkheden, waarin fundamenten gelegd kunnen worden naar een toekomstige, leefbare wereld door verbondenheid met elkaar en de schepping vorm te geven. Het inzicht
van dubbele loyaliteit lijkt me van onschatbare
waarde. De religiositeit van mensen raakt een
diepe gevoelige snaar in de mens; zij heeft een
grote kracht in de mens. Ook op dit gebied kan/
moet dubbele loyaliteit betracht worden.

heid en vreugde uitstraalt. Regelmatig worden
er multiculturele vieringen gehouden, maar dan
op wijk niveau. Als katholieke gemeenschap
zijn we er naar toe aan het werken om een gemeenschap van gemeenschappen te vormen.
Het betekent dat de parochie een gemeenschap
vormt welke bestaat uit verschillende culturele
gemeenschappen – de Nederlandse, Portugese,
Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse.

Christenen.
Multiculturele religieuze vieringen onder de
christenen zijn uiterst belangrijk. Het zijn vaak
‘eye-openers’ (openbaringen) van de schoonheid en kracht, welke er leeft in de andere cultuur. Het kan de dans, het gezang, de spontaniteit, de warmte, de wijsheid zijn of het kan
de stilte en ingetogenheid zijn, welke ons een
‘glimp’ geeft van het geheim en de schoonheid
van de ander. Zo heeft de Martha kerk in de
Schilderswijk voor de zesde keer een jaarlijkse
multiculturele eucharistie viering gehouden in
Den Haag. Sommige mensen uit Tungelroy waren in deze viering aanwezig. Het is een groots
gebeuren; katholieken van verschillende werelddelen: Europa, Azië, Zuid- en Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika vieren samen
de Eucharistie ieder met een eigen invalshoek,
vanuit hun eigen identiteit. Het is een feestelijk
en kleurrijk vieren, welke rijkdom, verbonden-
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Het idee van gemeenschap van gemeenschappen leent zich voor verdere uitweiding; het
hoeft niet afgebakend te zijn tot eigen denominatie. Zo kunnen christenen ook gemeenschap van gemeenschappen vormen; de christelijke gemeenschap bestaande uit protestantse,
katholieke en evangelische gemeenschappen.
Met Pinksteren hebben we dan ook een oecumenische multiculturele viering in de wijk (protestantse, katholieke en evangelische Afrikaanse gemeenschappen). Eerlijkheidshalve moet
ik vermelden dat we vorig jaar (2006) het niet
hebben kunnen vieren. Er was te veel oppositie van katholieke zijde. Hun redenering was op
Pinksteren hoort er een Eucharistieviering te
zijn. Pinksteren is ook de geboorte van de christelijke gemeenschappen. Om dan samen te vieren is uiterst zinvol. In elk geval is het voorlopig
in kast gezet.
Moslims, Christenen en Hindoes.
Naast deze multiculturele vieringen proberen
we langzaam een weg voor te bereiden naar
een interreligieuze viering met moslims, hindoes
en christenen. Ook hier zou kunnen gelden gemeenschap van gemeenschappen. De gemeenschap van gelovigen bestaande uit islamitisch,
hindoeïstische, christelijke, joodse, boeddhistische gemeenschappen. In de Schilderswijk zijn
het vooral moslims, christenen en hindoes. Er is
een overlegorgaan, welk als doel heeft om naar
wegen te zoeken om elkaar beter te leren kennen; we hebben elkaars godshuizen bezocht.
Aan projecten wordt gewerkt zoals het organiseren van ontmoetingen (vooral op dit moment
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Op het relationele vlak kan de harmoniserende
benadering ons van grotere dienst zijn. Hier zou
de Aziatische levenshouding de westerse kunnen verrijken.
Uitgaand van de levenshouding van de dubbele loyaliteit, van de mens als beeld van God en
van de werkelijkheid dat in andere godsdiensten sporen van God aanwezig zijn, kan ik met
alle openheid de dialoog aangaan zowel op cultureel als religieus terrein. Het zal wederzijdse verrijking bewerkstellen. We zullen hierdoor
meer volledig mens worden.
Dit proberen we te realiseren in de Schilderswijk in De Haag.

Lezing

tussen moslims en christenen), het samen bezoeken van scholen etc. Om samen een interreligieuze viering op te zetten daar zijn we nog
niet aan toe. Eens hopen we dit te realiseren.
Het zal zijn tijd nemen.

maatschappelijke terrein kan dit leiden tot wederzijdse verrijking, tot meer volledig mens worden; religieus uitgedrukt tot stichten van het
Rijk Gods (niet van de kerk). Het is Gods droom
dat ieder mens tot volheid mag uitgroeien – de
verwezenlijking van het goddelijke in de mens -.
Deze zienswijze houdt in dat evangelisatie niet
op de eerste plaats kerk gericht is, hoewel de
(lokale) kerk uiterst belangrijk is, maar Koninkrijk Gods gericht. Om dit concreet in te vullen
zouden we hier van de ene kant kunnen denken aan het samenkomen in christelijke basisgemeenschappen én van de andere kant aan
het samenkomen in levensbeschouwelijke (islamitische, boeddhistische, hindoeïstische, joodse, christelijke e.a.) gemeenschappen, die met
elkaar in dialoog gaan zowel op sociaal als religieus gebied.

Actief meedoen

Conclusie
Met al wat hierboven besproken is, staan ons
krachtige missionaire middelen ter beschikking
om verbondenheid en zo een betere meer harmonieuze wereld te scheppen:
ons christelijk geloof, dubbele loyaliteit en ge-

Pieuze dans

Meer volledig mens worden.

Op weg naar het koninkrijk Gods in onze huidige samenleving.
Wonend in pluralistische culturele en pluralistische religieuze samenleving, het geen de
Schilderswijk in Den Haag is, staan we voor
een gezegende uitdaging en mogelijkheid om
meer volledig mens te worden. Iedere cultuur
en iedere wereldgodsdienst draagt in zich grote
wijsheden en waarheden. Het openstaan voor
het andere (zowel cultuur als religie) vraagt van
ons om een bepaalde houding. Een houding
waarin we ons zelf kunnen blijven - trouw zijn
aan eigen identiteit – terwijl we ook openstaan
voor de identiteit van de ander. Via de weg van
ontmoeting, dialoog en samenwerking op het

Tussengezang

Hier kan het inzicht van de dubbele loyaliteit me
op weg helpen. Gelovend in Gods aanwezigheid in mens en schepping laat deze zienswijze toe dat ik trouw kan blijven aan mijn eigen
identiteit én open kan staan voor de identiteit –
cultuur en godsdienst - van de ander. De filosofische achtergrond van deze gedachtegang ligt in
het feit dat de Aziatische levenshouding harmoniserend is: de en....en benadering; de westerse levenshouding is een keuze benadering: of....
of. Deze laatste benadering heeft grote verdiensten op het gebied van analyseren, wetenschap
en techniek.
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Moeder en haar kinderen

Cambodjaanse koning
op bezoek
De Weerter Salesiaan Pater Johan Visser heeft een geweldige staat van dienst in
het onderwijs aan de allerarmste jeugd.
Cambodja
Officieel: Preah Réchéanachâkr Kampuchea
(= het Koninkrijk Kampuchea) is een koninkrijk in Zuidoost Azië. De totale oppervlakte van
Cambodja bedraagt, inclusief een aantal eilandjes, 181.035 km² en het land is daarmee ongeveer vijf keer zo groot als Nederland.

Father John, zoals hij ook wel genoemd wordt, is meer dan 50 jaar
missionaris, eerst in Thailand en vervolgens alweer een 17-tal jaren in
Cambodja. Hij heeft een indrukwekkende lijst van plaatsen waar hij actief was, als schoolleider, maar vooral
als organisator en “bouwpastoor”. In
het bijzonder van technische scholen,
waarop jeugdigen een beroepsopleiding krijgen die perspectief biedt
voor een betere toekomst. Met onderwijs en vaktraining als doel worden kansen gecreëerd voor de kinderen uit de armste gezinnen.
Dankzij zijn visie, doorzettingsvermogen, en een uitgebreid netwerk heeft
hij zo tienduizenden jeugdigen, vaak
de allerarmsten, kunnen helpen een
echt bestaan op te bouwen in een
uitzichtloze omgeving.

Olijke meisjes

Sihanoukville
Veel kinderen uit de sloppenwijken van onder
andere Sihanoukville hebben vaak geen andere
keus -na een gebrekkige of ontbrekende basisschoolopleiding - dan oud papier te verzamelen,
te schoenpoetsen, veehoeden of om met stokbrood te leuren, tot in lengte van jaren en zonder verdere vooruitzichten. Omdat het geld en
de mogelijkheid ontbreken om een vak te leren
of voortgezet onderwijs te volgen.

'Slaapkamer'

In het Cambodja van aanvankelijk Lon Nol en
later Pol Pot, was geen ruimte voor goedwillende mensen. Pol Pot, leider van de Rode Khmer,
liet in de periode tussen 1975 en 1980 miljoenen mensen vermoorden. Steden moesten verdwijnen en iedereen moest boer worden. Geld,
onderwijs, godsdienst en privébezit werden afgeschaft. Huwelijken werden voortaan gearrangeerd, en kinderen werden gescheiden van hun
ouders. Personen die niet meewerkten werden
omgebracht. Ook intellectuelen en academici werden gedood, waarbij het dragen van een
bril of het spreken van een vreemde taal iemand
tot verdachte maakte. Pol Pot geloofde namelijk niet in hun ideeën en beschouwde hen als
lastige obstakels. Zijn barbaarse heerschappij
bracht een hel op aarde. Alle kader werd weggevaagd. Een corrupt, kaal, heet land vol mijnen bleef achter.

Er is genoeg capaciteit onder de jeugd en de
meeste kinderen zijn leergierig. Maar beroepskeuze staat niet in het woordenboek van de
sloppenwijkbewoners, en een bijdrage door de
kinderen aan het gezinsinkomen is heel normaal, hoe graag de ouders ook een betere
toekomst voor hun omvangrijke kinderschare
wensen.
Father John kent de armen. En hij geeft, met
medewerking van velen, hulp. Een leven lang.
De rijzige in 1933 geboren man werkte onder
meer in India en Thailand, altijd voor kinderen.
Dat hoort bij het charisma, de uitstraling van
zijn congregatie, de Salesianen van Don Bosco.

In 1992 heeft Pater Visser naar aanleiding van
een verzoek van de Cambodjaanse regering en
daarop aansluitend op dringend verzoek van de
leiding van zijn congregatie, na eerst een oriënterend bezoek aan Cambodja te hebben gebracht, de uitdaging aangenomen in dit door
oorlogen geteisterde en ontredderde land een
aantal scholenprojecten te realiseren.

Missie Thuisfront

9

Jaarboek editie 2007

Don Bosco Technical School

Proef de
Seizoenen

EXCLUSIEVE MERKEN TEGEN BETAALBARE PRIJZEN:
HERENSCHOENEN
Van Bommel - Lorenzi - Mephisto
Floris v. Bommel - Nobel Blue - Giorgio
DAMESSCHOENEN
R. Shoes - Waldläufer - Alexandria - Hassia
Schoenenmode
André Coolen
Hoogstraat 2
6001 EV Weert
Telefoon: 0495 - 532180

Lente, zomer, herfst of winter. Bij ons vindt u de ideale
combinatie voor een prettig en bijzonder verblijf!
Laat u verrassen door onze seizoensgerechten.

Wilhelminasingel 276 • 6001 GV Weert
T +31(0)495 53 10 57 • E info@hostelleriemunten.nl

WWW .HOSTELLERIEMUNTEN.NL

Hoogveldstraat 16 Weert Tel. 0495 - 534819
Heerlen Tel. 045 - 5431781
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Het laatste project van de Salesiaanse Pater is
het realiseren van een hotelschool met bijbehorend internaat speciaal voor meisjes in Sihanoukville. Hiermee is de fysieke structuur van
de “Don Bosco Technical School Sihanoukville”
compleet. De school is bedoeld voor kansarme
weeskinderen die een gratis opleiding krijgen
aangeboden.
De bouw van de technische school is mede mogelijk gemaakt door de overheid van Sihanoukville, die 8 hectaren land heeft geschonken,
door de Nederlandse Stichting Sawasdee, door
de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
(NCDO) en door de Salesiaanse congregatie
zelf. De jongeren kunnen er een opleiding volgen in de technische en dienstverlenende vakken. Totaal wordt er momenteel aan 350 studenten een opleiding geboden.
Samen het lint doorknippen

Cadeaus uitwisselen

Koning Norodom Sihamoni
De Cambodjaanse koning Norodom Sihamoni bracht op maandag 12 februari 2007 een bezoek aan de Don Bosco Technical School in Sihanoukville om hier de Don Bosco Hotelschool
officieel te openen en in gebruik te stellen. Het
was zijn eerste bezoek sinds zijn kroning in
2004 aan Sihanoukville, Cambodja's enige havenstad die de naam draagt van zijn vermaarde
vader prins Norodom Sihanouk. De koning had
al van te voren te kennen gegeven dat hij graag
studenten en docenten wilde ontmoeten.

De leerlingen

Om 10 uur arriveerde hij in het Oh Pram district.
Langs de route stonden kinderen van alle scholen om hem enthousiast te verwelkomen.
Na het doorknippen van het lint van de hotelschool, daarbij geassisteerd door Pater Johan
Visser, werden verschillende technische afdelingen bezocht. De kinderen van de school eerden
de koning in het auditorium. Om half twaalf vertrok de koning per helikopter.

Voor de studenten was het een belevenis om de
koning te zien. Zij zongen Don Bosco liederen
om hun dankbaarheid te uiten. Koning Norodom Sihamoni zei dat hij blij was om op de Don
Bosco school te zijn met de studenten en de docenten. Hij gaf de studenten de raad om goed
en veel te studeren. De school mocht ook nog
een aantal geschenken in ontvangst nemen.
Iedereen zal dit bezoek nog lang herinneren.
Zeker door de constante lach en de vriendelijke uitstraling van de koning, die bij zijn afscheid
zei: “I am profoundly grateful to Don Bosco.”.
Toekomstperspectief
Ofschoon de toeristische faciliteiten in Sihanoukville nog in de kinderschoenen staan, zeker vergeleken met badplaatsen in het buurland
Thailand, vinden hoe langer hoe meer toeristen hun weg naar Cambodja. In 2006 kwam er
met 1,7 miljoen bezoekers weer twintig procent
meer dan het jaar tevoren. Ze zijn goed voor
zo’n 1, 1 miljard euro aan inkomsten, twaalf
procent van het nationaal bruto product.
De bouw van de hotelschool voor kansarme kinderen, in een land waar toerisme een van de
voornaamste economische pijlers gaat vormen,
is een initiatief met groot perspectief. Cambodja is een fraai land, met een zeer vriendelijke bevolking en vele plaatsen die een bezoek meer
dan waard zijn.
De verwachte toestroom van bezoekers vraagt
vanzelfsprekend om hotelfaciliteiten, waar goed
opgeleide jongeren aan de slag kunnen en werken aan hun toekomst. De hotelschool legt hiervoor de basis. Dat betekent, dat deze Don Bosco
hotelvakopleiding een schot in de roos is voor
de verdere ontwikkeling van de Cambodjaanse
toeristenindustrie. Evenals koning Sihamoni tijdens zijn bezoek al deed, wordt Pater Visser ook
vanuit het Weerterland alle succes in Sihanoukville toegewenst.
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Welkom majesteit

Afscheid bij helicopter

Koning Norodom Sihamoni

De meester aan het werk

Uw steun
kan niet
gemist worden!
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Cazucá
Een wereld van vertwijfeling en hoop
Jaarlijks berichten de Zusters van het Arme Kind Jezus over hun werk in Colombia en andere landen.
Hoe zij de kwetsbare kinderen opvangen in overeenstemming met het gedachtegoed van hun stichteres.
Zuster Clara Fey
De in Aken op 11 april
1815 geboren Clara Fey
zette zich op jonge leeftijd al in voor kinderen
uit de vaak zeer arme
arbeidersgezinnen. In
1837 begon Clara, bewogen door de armoede en de dreiging van morele ondergang van vele
kinderen in de industriestad Aken, samen met enkele vriendinnen een armenschool. Geruime tijd zocht zij
naar een vorm waarin zowel de zorg
om misdeelde kinderen als haar verlangen naar het kloosterleven gestalte konden krijgen. Toen zij in de verwaarloosde kinderen het kind Jezus
herkende, besloot zij tot de stichting
van een congregatie. Samen met drie
vrouwen stichtte zij in 1844 de congregatie van de Zusters van het Arme
Kind Jezus, die zich snel uitbreidde.
Tijdens de Kulturkampf - het conflict tussen de Pruisische regering en
de Kerk (1872-1887) - werden bijna
alle moederhuizen in Duitsland gesloten. Daarop week Zuster Clara uit
naar Nederland, waar zij in 1878 in
Simpelveld een nieuw moederhuis
bouwde. Ook in andere Europese
landen vestigden zich Duitse zusters,
waardoor de congregatie sterk groeide. Momenteel dragen in 14 landen
over de hele wereld zo'n 900 zusters
vanuit een katholieke geloofsvisie op velerlei gebied - bij aan de opvoeding en begeleiding van kinderen en
jongeren. Zuster Clara overleed op
8 mei 1894 en werd op 11 mei op het
kloosterkerkhof bijgezet. Haar gebeente rust sinds 23 augustus 1934
in de kloosterkerk van het moederhuis te Simpelveld

Onderkomens

República de Colombia
De gevoerde politiek is in Colombia niet veel
veranderd. De president werd herkozen, de strijd
tussen de guerrillabeweging en het regeringsleger gaat door en hoe langer hoe meer inlandse
vluchtelingen, verdrevenen door de guerrilla’s,
vestigen zich in de buitenwijken van de grote
steden. Colombia is op Angola en Sudan na het
land met het grootste aantal inlandse vluchtelingen, wat een kolossale opgave voor de plaatselijke overheid betekent.
De zusters werken op vele plaatsen in Colombia,
zoals Monterredondo, Pereira en de vele
voorsteden van Bogota, dat de hoofdstad is. Het
aantal inwoners in deze stad ligt tussen 6,2 en
7,5 miljoen mensen; volgens een volkstelling uit
2005 woonden er dat jaar 7.321.831.
De stad ligt op 2.600 meter hoogte op een
door bergen afgezet plateau in de oostelijke
bergketens van het Andesgebergte. Hoewel
Bogota vrijwel op de evenaar ligt is de
gemiddelde dagtemperatuur door de hoge
ligging slechts 18 graden ('s nachts 9 graden).
Cazucá
Cazucá ligt ten zuiden van Bogota, daar waar
het wat minder regent en de hoogvlakte mager
en zanderig is.

Panorama over Bogota
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De inlandse vluchtelingen vonden in Bogota geen onderkomen en dus gingen ze naar
Cazucá, een heel andere wereld. Een wereld
zonder echte straten, zonder water- en elektriciteitsvoorziening, ja vaak zonder echte huizen.

Blik op Cazucá

Cazucá bestaat eigenlijk niet. In het officiële
stadsplan komt Cazucá niet voor. Plotsklaps
was de wijk er, waarin nu zo’n 6.000 of meer
mensen leven. Deze wijk is een wereld van
vertwijfeling en hoop. Met de financiële nood
die de mensen hebben, valt het zwaar een
beetje hoop te hebben. Het ontbreekt aan alles:
voedsel, medicamenten, kleding, water, maar
bovenal aan kansen en vorming. En zo groeit
het leger van arbeids- en toekomstlozen.
Een dergelijke situatie bestaat ook in Cazucá.
De bevolking bestaat voor 80% uit inlandse
vluchtelingen. Daarom is de armoede in dit
gebied bijzonder groot. De mensen moesten
alles bij hun vlucht achterlaten. De zusters
hebben in 2005 in Cazucá een kleuterschool
geopend. In de loop van het jaar 2006 waren
het 100 kinderen tussen de 2 en 4 jaar, die
er komen spelen, hun agressie kwijt raken en
vooral kunnen eten. Wat de zusters hun geven,
is vaak het enige wat zij de gehele dag aan eten
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Eieren & Eiproducten
Weer t | Holla n d sin d s 1884

ijzerwaren-vakhandel
IJZERWAREN-VAKHANDEL
GEREEDSCHAPPEN HANG EN SLUITWERK
BOUW EN VEILIGHEIDSBESLAG / SKG KEURMERK
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TUINARTIKELEN - FLESSENGAS - GASAPPARATUUR

ijzerhandel

gruythuysen bv
BEEKSTRAAT 70 6001 GJ WEERT
Tel: 0495 - 532519, Fax: 0495 - 538345
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Bij de foto's:
1. De keuken
2. Een van de slaapkamers
3. Het was'hok'
4. Op bezoek gaan

krijgen. De kinderen zijn er van ’s maandags tot
’s vrijdags. Op de zaterdag is er een collectieve
bijscholing voor 150 schoolkinderen, terwijl
de jonge moeders de mogelijkheid wordt
geboden te leren rekenen en schrijven en
handwerkstukken te vervaardigen.
Men kan zich afvragen of het niet zinvoller zou
zijn de honger van de kinderen te stillen, dan
kostbare scholen in stand te houden?

Zuster Johann Baptist

Tijdens een interview eind 2006 in Duitsland
heeft Zuster Johann Baptist, arts in Colombia,
deze vraag als volgt beantwoord.
Zeker wij kunnen veel meer kinderen genoeg
te eten geven en dat ook nog gedurende een
langere periode. Maar is dit niet wat eenvoudig
gedacht? Als wij in april 2005 de kleuterschool
in Cazucá openden, kwamen veel kinderen
naar ons, die voor het eerst van hun leven
moesten leren, waarvoor een toilet diende. Van
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handenwassen nog maar helemaal te zwijgen.
Ook bij sommige ouders hapert het bij het lezen
en schrijven. De sleutel van succes voor alle
kerkelijke ontwikkelingshulp ligt in de opleiding
en de opvoeding, zoals ook Paus Benedictus XVI
beaamt. Want slechts diegene, die over een
bepaald opleidingsniveau beschikt, zal zelf een
verantwoord leven leiden kunnen; enkel hij is
tot persoonlijke beslissingen in staat. Middelen
voor familieplanning en tegen aids zijn goed, ja
noodzakelijk, maar vereisen, dat de voorstellen
en de (gebruiks)aanwijzingen gelezen en begrepen kunnen worden, als ze duurzaam
werken moeten. Ik ben tientallen jaren in deze
sociale omgeving werkzaam, en weet waarover
ik praat. Medicamenten en eten verdelen
helpt voor vandaag, maar lost de toekomstige
problemen niet op.
Dat betekent, dat wij nog
steeds uw ondersteuning
nodig hebben, zowel uw
materiële hulp als uw gebed.
Ziet u, Cazucá hebben wij
voor 70 kinderen gepland,
thans staan echter dagelijks tot 150 kinderen
met treurige ogen voor de deur. Daarvoor, dat
wij hier helpen kunnen, zijn wij u van ganser
harte dankbaar.

In dit artikel is informatie verwerkt afkomstig
van Zr. Maria del Nocio, Zr. Johann Baptist en
Zr. Clara Alicia
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Specialist in

woning- en scholenbouw
Beheersmij. L.G. Smolenaers b.v.
Smolenaers Bouw Systems b.v.
Smolenaers Verhuur b.v.
Bouw- Adviesburo Smolenaers b.v.
Postbus 221, 6000 AE Weert, Telefoon: (0495) - 56 68 88, Fax: (0495) - 56 68 80, E-mail: info@smolenaersgroep.nl

Laat ons uw banden vullen met stikstof
Meer weten? www.stikstof.nl

Roermondseweg 64 Weert
tel. 0495 53 68 20
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Welkom in Gon Boussougou
Gon Boussougou is een van de jongere gemeenten in het zuiden van het Afrikaanse land Burkina Faso,
dat een van de armste landen van de wereld is.
Geschiedenis
De geschiedenis valt samen met
die van het voornaamste volk in het
gebied, de Mossi, die vanaf de 14de
eeuw in de savannen van West-Afrika koninkrijken hadden gesticht en
weerstand hadden geboden aan de
zuidwaartse expansie van de islam.
De Franse aanwezigheid in het gebied dateert van 1895, toen het gebied van het huidige Burkina Faso
onderdeel werd van Frans West Afrika. In 1919 werd de kolonie BovenVolta gesticht, bestaande uit delen
van Niger, Ivoorkust en het huidige
Mali. Na enige grensverschuivingen
ontstond in 1947 het Burkina Faso
(toen nog Boven-Volta) binnen zijn
huidige grenzen en als deel van Frans
West en Equatoriaal Afrika.

had gegrepen. Compaoré is nog steeds aan de
macht. Hij werd in 2005 met grote meerderheid
verkozen, en mag na deze termijn nog één keer
proberen als president verkozen te worden.

Water voor de bouw

Pottenbakster

De helft van de inwoners van Burkina Faso behoort tot de Mossi. De Mossi wonen in het centrale deel van het land. In het noorden van het
land leven de nomadisch levende Fulani. Andere belangrijke minderheden zijn de Lobi, de
Mandé, de Bobo en de Gourma. Fransen vormen het grootste deel van de in Burkina Faso
levende buitenlanders.
Frans is de officiële taal van Burkina Faso.
Verder worden er inheemse talen gesproken zoals Moré, Fulfulde en Dioula.
Op 5 augustus 1960 werd BovenVolta een onafhankelijke republiek
met Maurice Yaméogo als president.
Vanaf 1966 tot midden jaren ’80
volgden vele staatsgrepen en wisselden militaire en burgerregeringen elkaar af. De toenmalige president Thomas Sankara veranderde op
2 augustus 1984 de naam Boven Volta in Burkina Faso, “het land van de
integere mensen”. Geheel in de politieke traditie van Burkina Faso vond
er in 1987 wederom een staatsgreep
plaats door Blaise Compaoré, één
van de militairen die een paar jaar
eerder samen met Sankara de macht

Missie Thuisfront

Economie
De economie is grotendeels gebaseerd op
landbouw en veeteelt. Hierdoor is ze gevoelig
voor externe factoren als droogte en de prijs
van landbouwproducten op de wereldmarkt. De
belangrijkste exportproducten zijn katoen, vee
en goud. Het land is dan ook nauwelijks geïndustrialiseerd.
In Burkina Faso wonen iets meer dan 13,5 miljoen mensen (2004). Maar ongeveer 90% van
de bevolking is werkzaam in de landbouw. De
meerderheid doet enkel overlevingslandbouw:
mensen verbouwen voedsel of houden vee voor
eigen consumptie. Overschotten worden bewaard voor moeilijke jaren, weggeschonken of
verkocht.

Waterputster
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Graanzolder

Hutten

Boeren die alleen maar voor de markt produceren zijn er bijna niet. Het grootste probleem
van de regio is het chronische tekort aan water. Slechts 10% van het areaal is bewerkbaar
zonder irrigatie.

mm per jaar. De gemiddelde jaartemperatuur
bedraagt er 29 °C (in januari 24 en juli 32 °C).
Veelal valt de regen in enkele intense wolkbreuken, met overstromingen als gevolg. Jarenlang
kan er veel minder dan gemiddeld vallen en dan
opeens weer veel meer. Bovendien kunnen er,
ook in een jaar dat het veel regent, droogteperioden optreden waardoor de gewassen verdorren. Al bij al een harde werkomgeving voor de
boer. Een leefbaar platteland is in Burkina Faso
nog ver weg.

Vluchteling

Boefjes

Dansen

Het is slecht gesteld met het onderwijs in Burkina Faso. Geschat wordt dat minder dan 50 %
van de jongeren de lagere school afmaakt. Het
analfabetisme is dan ook hoog in Burkina, ongeveer twee op de drie mensen kan niet lezen
of schrijven.

Gezondheid
De gezondheidszorg staat er niet veel beter voor. De zuigelingensterfte is hoog en de
levensverwachting ligt op 44,2 jaar, mannen
42,6 en vrouwen 45,8 jaar (2004). Ondervoeding en ziekten als malaria en meningitis zijn
veel voorkomend in het land. HIV/Aids is een
nieuwe bedreiging voor de volksgezondheid. In
2003 werd het aantal mensen met aids of hivbesmetting geschat op 490.000. Voorbehoedsmiddelen worden echter weinig gebruikt in het
land, waardoor de verspreiding toeneemt.
De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt 2,57%
(2004). Geboortecijfer per 1000 inwoners is
44.46 (2004), Sterftecijfer per 1000 inwoners is
18.79 (2004). Alle hierboven genoemde cijfers
kunnen snel en sterk wijzigen in verband met
de aidsepidemie.

Klimaat
Het uiterste noorden heeft een Zuid-Saharaklimaat met minder dan 500 mm neerslag per
jaar, naar het zuiden toe neemt de gemiddelde
hoeveelheid neerslag toe tot circa 1200 mm in
het zuidwesten. Ouagadougou (op 300 m hoogte boven de zeespiegel) heeft gemiddeld 884

Vriendelijk

Meisje
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Vrouwenarbeid

Vrouwen
Geweld tegen vrouwen, in de vorm van vrouwenbesnijdenis, blijft een probleem in Burkina Faso. Hoewel de overheid voorlichting geeft
over de onwenselijkheid van deze traditie,
wordt vrouwenbesnijdenis vooral op het platteland nog veelvuldig uitgevoerd.
Traditioneel is de vrouw heel bedreven in de
techniek van vetmesten van schapen. Ze heeft
dit al haar ganse leven gedaan: eerst als kind
voor de schapen van haar vader en later als
vrouw voor de schapen van haar man. Met het
bezitten en vetmesten van een eigen schaap
wordt dus een eerste belangrijk taboe doorbroken. Met de steun aan alfabetisering wordt een
tweede duidelijke stap gezet voor de ontvoogding van de vrouw in deze regio.
Toch mag men deze ontwikkelingen niet als een
heuse opstand van vrouwen tegen de mannen
gaan beschouwen. Het gaat meer om een actie die ingaat tegen de vanzelfsprekende alleenheerschappij van de man. Mannen houden
vrouwen onder de knoet uit traditie, uit onwetendheid en uit egoïsme.
Religie
De meerderheid van de Burkinabezen belijdt
traditionele natuurreligies, ongeveer 40% behoort tot de islam, die vooral in het noorden en
westen van het land sterk is vertegenwoordigd
en 10% van de bevolking is overgegaan tot het
christendom, merendeels tot het rooms-katholicisme. Er is een rooms-katholiek aartsbisdom
(Ouagadougou) met acht bisdommen.
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Het nieuwe zustershuis

Gon Boussougou
In de provincie Zoundwéogo, een van de
45 provincies die Burkina Faso rijk is, met als
hoofdstad Manga van deze provincie, ligt Gon
Boussougou op ongeveer 45 km ten zuidoosten
van Manga en circa 150 km ten zuiden van de
hoofdstad Ouagadougou.

Novice Julienne en de zrs Andrée en Anne

Vanuit haar Gon Boussougou laat Zuster Brunhilde (Andreé) Anger de mensen in het Weerterland onder andere weten:

Wij moeten ook voor ogen houden dat de situatie op grote schaal vol vraagtekens is: de
gevechten in Ivoorkust en Nigeria: wie kan
ons de vrede verzekeren? wie kan ons werk
verschaffen? vluchten naar Italië, Libië, Gabon, Spanje? Dat houdt veel jongeren bezig!
De onzekerheid neemt toe. In gebed en vasten
proberen ze een weg te vinden om zekerheid te
krijgen. In de vastentijd bijvoorbeeld wordt de
kruisweg, vermoeiend in vele opzichten, door
ontzettend veel mensen gevolgd.
Vele ziekten, duivelse krachten, vergiftigingen,
kunnen we zomaar niet verklaren. Maar God is
sterker dan het kwaad. Vaak is het een gevecht
als van man tot man! Wie kan je kracht geven?
God laat de mens die op Hem vertrouwt niet alleen.
De bisschoppen zijn van de situatie zeer bewust
en nodigen geregeld iedereen aan tot zelfverantwoordelijkheid, integriteit (Burkina wil zeggen: integer zijn) en samenwerking.

Het eerste gedeelte van ons kloostertje is gebouwd, niet zonder veel moeite en zorgen . Een
gedeelte is door het bisdom betaald, het andere door de congregatie. We hopen eens keuken,
eetkamer en een logeerkamer te kunnen bouwen, als we de financiën vinden 35.000 euro
ongeveer.
In Burkina Faso zijn er veel roepingen, en er
zouden er veel meer zijn indien alle kinderen de
mogelijkheid hadden om naar school te gaan.
U zult het wel merken: als we hier leven, moeten
we alle westerse begrippen over geloof, tijd,
rijkdom, succes, roepingen etc. ... terzijde leggen
en ons één maken met de werkelijkheid hier.
In januari jl. heb ik bezoek van mijn familie ontvangen. Ze zijn anders teruggegaan dan ze
gekomen waren!!! Ja, om de levenswijze van
de Afrikaan enigszins te begrijpen, moet je komen kijken en als het kan, er verblijven. U bent
van harte welkom!

De kerk is te klein

Wat betreft de geloofsbeleving moeten we er
rekening mee houden, dat God een belangrijke
plaats neemt in het leven van de Afrikaan: de
natuur, alle gebeurtenissen, vooral geboortes
en dood, zijn beleefd in verband met God. De
voorouders zijn de bemiddelaars tussen God
en mens; aan hen wordt ook een verering gehouden.

Missie Thuisfront
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Speciaal VW en Audi

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

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
Wolfwinkel 4
Postbus 2139, 6020 AC Budel
Tel: 0495 - 430 431
Fax: 0495 - 430 433
E-mail: info@abenslag.nl
www.abenslag.nl
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www.ﬁbrokap.nl

Een groet uit Tilburg
Als je de zeventig jaar gepasseerd bent, mag je al eens terugkijken naar al wat er gebeurd is en wat er terecht is
gekomen van al je dromen en idealen, schrijft pater Harry Stultiens vanuit zijn Tilburgse parochie.
Ik kan me nog goed de dag herinneren dat ik thuis bij het keukenfornuis stond en daar voor de eerste keer aan
mijn moeder te kennen gaf dat ik missionaris wilde worden. Wat dat betekende wist ik toen helemaal niet.
te dopen. Op zondag hadden we nog zes keer
de kerk stampvol. Chinezen zijn zeer aanhankelijk en volhardend. Het pastorale werk was zo
overweldigend dat je geen tijd had om er veel
over na te denken. Ik had in de beginjaren een
van de grootste parochies van Hongkong en
was zelfs de jongste pastoor van heel het diocees. Na een tien jaar werd ik overgeplaatst en
verantwoordelijk gesteld voor de opleiding van
catechisten en pastorale werkers. Het was in die
tijd dat we de beroemde Nederlandse Nieuwe
Catechismus in het chinees vertaalden en alles
veranderde van Latijn naar volksliturgie.
Balkonscène pater Harry (links)

Na jaren van studie en geestelijke vorming werd je verondersteld
precies te weten wat dat inhield en
brak eindelijk de dag van vertrek aan.
Daar stonden we op de kade van de
Rotterdamse haven te kijken naar die
grote vrachtboot, die ons naar het
Verre Oosten zou brengen. Jezus had
wel gezegd dat je alleen maar een
reisstok nodig had en niks anders
dan dat, maar we hadden toch maar
even vier grote ijzeren kisten volgepropt met van alles en nog wat, van
kleren om een heel weeshuis te voorzien tot gereedschap om een huis te
kunnen bouwen.
We hadden ook geleerd wat je moest
doen in alle gevallen waar de Kerk
niet in had voorzien, zelfs als er geen
wijn voor de mis was. (Dat is me een
keer overkomen. Ik stuurde een jongen naar de winkel en die kwam gelukkig terug met een klein flesje vol.
Alleen bij de communie proefde ik
geen wijn, maar whisky. Dat was nog
eens een wonder!).
Nog eens twee jaar Chinese taalstudie en je werd verondersteld klaar te
zijn voor het grote avontuur. Het was
nog de Gouden Eeuw van de Roomse
Kerk en we stonden enkele keren per
jaar met vier priesters naast elkaar
om hele horden volwassen mensen

Na weer wat jaartjes vroegen ze me op de ‘buiten’ te gaan werken. Ik kreeg een heel arme
streek aangeboden, zonder kerkgebouw maar
wel met het verzoek er een te bouwen. Het
werd een echte in Chinese stijl gebouwde tempel, zelfs met financiële steun van het Weerter Missiethuisfront. Toen die klaar en ingewijd
was, mocht (moest) ik terugkeren naar de Heimat! Onze “man uit Hongkong” werd weer gewone Nederlander. Na meer dan tien jaar ‘Congregatiedienst’ zit ik dan nu weer opnieuw in
de pastoraal, hartje Tilburg. Wel een heel grote,
levendige parochie met een honderdtal vrijwilligers en veel groeperingen op liturgisch, pastoraal en diaconaal vlak.

“de kudde” maar zoeken, ze weten zelf beter
waar gras te vinden is! Toen was je ‘God op aarde’, nu zelf zoekende waar je God kunt vinden
met en in samenzijn met mensen. En dat zie ik
als een echte missionaris in deze huidige tijd en
samenleving. Samen ergens onderweg zijn en
nooit wetende waar de weg naar toe leidt. Op
zoek naar God weet wat, maar zeker niet naar
resultaat of succes, zelfs niet naar bevredigende antwoorden.
De meeste mensen zijn niet meer ‘kerkelijk’,
maar daarom niet minder ‘gelovig’. Wat is dan
mijn plaats, rol en taak in die vlottende mensenmassa op zoek naar zin en diepgang in het leven? In zekere zin profetisch. Dat betekent dat
ik probeer mensen te vertellen niet te veel om
te kijken, maar naar de toekomst toe. Jezus zei
vlak voor zijn heengaan tot zijn volgelingen:
“Zit toch niet naar de hemel te staren”.

Communicantjes

Palmzondag 2007

Wat is voor mij het grootste verschil van “vroeger en nu”? Zonder iemand te willen beledigen
durf ik in grove termen te zeggen dat ik vroeger
voor “de Kerk” werkte, en nu voor “mensen”,
toen voor de uitbreiding van de geloofsgemeenschap en nu voor het welzijn van de gemeenschap. Toen wist je alles, deed je alles en besliste alles zelf. Nu is mijn princiep: “wat anderen
kunnen doen, moet je zelf niet doen” en laat

Missie Thuisfront
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Daar moet je het heil niet van verwachten. Steek
zelf de handen uit de mouwen.(Ook als er geen
priesters meer zijn…). Ook zeker als missionaris. Dat betekent een zoekende te zijn naar nieuwe, nog niet begane wegen. Als de weilanden
van de Kerk zijn opgedroogd of kaalgevreten,
moet je samen op weg gaan naar nieuwe gronden, nieuwe heidevelden.
Of je dat doet hier in Tilburg, in Weert met het
‘Missiethuisfront’ of ergens ver weg, dat maakt
niet uit. Zo lang als je maar niet doet aan ‘navelstreng staren’, maar openstaat voor een nieuwe
horizon, die altijd ergens opdaagt voor de zoekende mens. God laat zich nog altijd vinden en
deuren gaan nog altijd open. Dat is mijn ervaring. En dat geeft de burger moed!
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Voor Groothandel en particulier
* zand- (sier) grind; cement;
maaskeien;
* vijverstenen; tuinstenen; worteldoek;
* sierbestrating; Afgehaald of bezorgd
Lozerweg 22a, 6006 SR Weert
Tel: 0495 - 520467, Fax: 0495 - 546787
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TAKEL-SERVICE DUYTS
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Motorﬁetstransport
A.P.K Keuringsstation
Roeven 5
Taxi

6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495 63 12 46
Opsl. nr.: 0495 63 22 50
Fax nr.: 0495 63 47 23

voor meer informatie

www.autogeelen.nl
MOESDIJK 17 - 6004 AX WEERT
TEL.: (0495) 544 544
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Post uit Sao Paulo
Pater Jan Bonten stuurt via de gewone post een handgeschreven brief aan de Missiethuisfronters
en laat het volgende weten.
land van Sergipe naar Recife, vanwaar ik de
Karmelietessen van Joao Pessoa en Camaragite bezocht. Vandaar vloog ik verder tot Fortaleza. En van Fortaleza naar Teresina, dat een zeer
warme stad is. Maar dit keer had ik geluk. Het
had 14 dagen geregend, en toen ik op het vliegveld aankwam, was de temperatuur iets boven
de 20°, en door de dag werd het geen 25°. Van
Teresina, hoofdstad van de arme staat Piaui, dat
reeds tot het Amazonegebied behoort. Het betekent warmte, vocht en muggen. Daar vond de
algemene vergadering plaats, en werd het nieuwe van de Associatie gekozen.

Sao Paulo, 21/3/07
Beste Mensen van het Weerter
Missie Thuisfront,
Op de eerste plaats van harte bedankt voor het boekenpakket, dat ik
vorige week ontving. Ik was net een
paar dagen terug van een reis naar
het Noordoosten, en het was enkele dagen vóór mijn verjaardag. Heel
hartelijk dank voor de mooie gaven,
die me op de hoogte brachten van
hetgeen het afgelopen jaar in Nederland gebeurde – praktisch alles was
nieuws voor me – en de gegevens
over de Weerter Missie en haar missionarissen.
Ik had de afgelopen weken weinig tijd
om te schrijven, maar deze avond, op
de eerste dag van de “herfst” – voorlopig is het nog behoorlijk warm –
en op de dag dat eindelijk de naam
van de nieuwe aartsbisschop van Sao
Paulo bekend is, heb ik tijd om even
te schrijven.
Van 5 februari tot 5 maart was ik in
het Noordoosten van het land om het
Karmelietessenklooster aldaar te bezoeken en de vergadering bij te wonen
van de Associatie van de Karmelietessenklooster van het Noordoosten
en Espirito Santo. Ik vertrok van hier
naar Salvador. Van Salvador naar Propria. Van deze stad van het binnen-

En in Sao Paulo komt hij in mijn parochie, omdat
in het voetbalstadion Pacaembu de bijeenkomst
van de Paus met de jongeren plaatsvindt. En het
stadion ligt in mijn parochie.

Er zijn natuurlijk steeds goede en minder goede
dingen, die meegedeeld worden. Positieve gegevens zijn dat alle Karmels roepingen hebben,
en dat op 1 oktober de Karmel van Camaragite een klooster zal stichten in Maceió, de hoofdstad van de staat Alagoas. En over twee jaar zal
de Karmel van Teresina een klooster stichten in
Natal, de hoofdstad van de staat Rio Grande
do Norte. Dan zullen alle staten van het Noordoosten van Brazilië een Karmelietessenklooster
hebben.
Wijzelf, de paters, zullen na Pasen een stichting
beginnen in Anchieta, een stadje in de staat Espirito Santo, waar 2 Karmelietessenkloosters
zijn: Cariacica en Cachoeiro do Itapemirim.

Broederlijk delen

Daarmee sluit ik. Het is reeds laat, en mijn bed
ligt al te roepen. Ik voeg hierbij nog een kaartje
van de Campanha da Fraternidade van dit jaar
(Broederlijk delen), die deze keer het Amazonegebied met zijn problemen als thema heeft.
En allen wens ik van harte een Zalig Paasfeest
toe, en de nabijheid van de Verrezen Heer.
P. Jan Bonten, ocd

Paus Benedictus XVI

In mei zullen we hier in Sao Paulo het bezoek
van de Paus hebben. Hij bezoekt alleen de staat
Sao Paulo, en in deze staat de steden Sao Paulo,
Aparecida en Guaratinguetá.
Hij bezoekt Aparecida voor de opening van de
vijfde Conferentie van de CELAM, de LatijnsAmerikaanse bisschoppenconferentie.
Guaratinguetá, omdat daar de eerste Braziliaanse heilige geboren is - hij wordt in Sao Paulo heilig verklaard door Benedictus XVI – en om
daar een stichting voor de genezing van drugsverslaafden te bezoeken.

Missie Thuisfront
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Noot van de redactie:
Wie is de eerste in Brazilië geboren heilige?
Frei Galvão werd in het jaar 1739 geboren onder de naam Beato Antônio de Sant'Ana Galvão in Guaratinguetá in de deelstaat Sao Paulo. Zijn vader was een Portugese immigrant. Op
dertienjarige leeftijd werd Beato naar de jezuïetenorde in Bahia gezonden. Hij wilde ook jezuïet worden, maar zag er naderhand van af.
Op 21-jarige leeftijd verhuisde hij naar de deelstaat Rio de Janeiro waar hij zich aansloot bij de
Franciscanen.
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zien dat je de wereld aankunt.”
Het hoofddoel van deze pausreis naar Brazilië was Aparecida, de stad van het voornaamste Mariaheiligdom, gelegen tussen Rio en Sao
Paulo. Daar opende de paus op 13 mei de vijfde
algemene vergadering van CELAM. Op 31 mei
vond de sluiting van deze vergadering plaats.
Frei Galvão

In 1774 stichtte Beato de Novo Recolhimento.
Hij wijdde er vele jaren aan deze stichting, van
tijd tot tijd conflicten met de bestuurders persisterend.
Beato was een erg vrome man en stichtte in
heel Brazilië kloosters en zette zich voor de armen en slaven in. Door middel van gebeden en
meditaties trachtte hij bij zieken hun lijden te
verlichten. Hij gaf zieken een zelfgemaakt medicijn die de zieken vrijwel ogenblikkelijk deed
opknappen.
Vlak voor Kerst in 1822 overleed Frei Galvão.
Tien jaar geleden werd hij de eerste geboren
Braziliaan die zalig werd verklaard. Dat gebeurde door paus Johannes Paulus II.
De heiligverklaring door paus Benedictus XVI
op 11 mei vond tijdens een Mis in de open lucht
op de luchthaven Campo de Marte plaats, de
enige plek in Sao Paulo die groot genoeg was
voor de meer dan een miljoen gelovigen, die de
viering meemaakten.
Het Braziliaanse parlement vaardigde een wet
uit, die 11 mei uitriep tot ‘nationale feestdag
van Frei Galvão’.

Pacaembu stadion

Contrasten zijn er op allerlei gebied, ook op
godsdienstig vlak. Brazilië heeft de grootste katholieke bevolking ter wereld. Officieel stijgen
de cijfers nog: van 85,8 miljoen in 1970 naar
125,5 miljoen in het jaar 2000
De populairste zanger van religieuze muziek de priester Marcelo Rossi, wiens Minha Bênção
(‘Mijn Zegen’) volgens de Braziliaanse platenvereniging de best verkochte cd van 2006 was
- en andere populaire zangers traden op tijdens
de ontmoeting van de paus met de Braziliaanse jongeren in het Pacaembu-voetbalstadion
van Sao Paulo. Een menigte van 35.000 jongeren was in het stadion aanwezig, maar via grote videoschermen op het Charles Millerplein,
recht tegenover het stadion, konden nog eens
300.000 anderen deze bijeenkomst volgen.

Paus Benedictus XVI bezocht van woensdag 9
mei t/m zondag 13 mei 2007 Brazilië, een land
met grote verschillen en urgente uitdagingen.
Een land met een van de grootste inkomensverschillen ter wereld. Dit contrast is te zien in
de steden: grote bedrijfsgebouwen en woningen van de rijken staan vlakbij sloppenwijken,
waar de meeste basisvoorzieningen ontbreken
en mensen in diepe armoede leven.

Na zijn bezoek aan Sao Paulo gaat de paus naar
de Fazenda da Esperança van de Duitse missionaris Frei Hans Stapel die er drugsverslaafden
opvangt.
Een van de bewoners, vanaf oktober 1991
woonachtig in deze ‘Boerderij van Hoop’, vertelde de paus wat hij had meegemaakt toen hij
nog leefde in de wereld van drugs. Hij wil miljoenen Brazilianen laten weten dat het mogelijk is de ene dag op straat te lopen, verworpen
door de samenleving en in het bijzonder door
zijn familie, en vervolgens jaren later te laten

Eucharistieviering

Bedevaartsoord Aparecida
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CELAM is een afkorting voor Consejo Episcopal
Latinoamericano (Spaans voor ‘Latijns-Amerikaanse Bisschoppenraad’). CELAM is zowel de
aanduiding voor het bestuurlijk orgaan van het
gezamenlijke Latijns-Amerikaans en Caribisch
episcopaat als de Algemene Vergadering van
bisschoppen.
De CELAM werd opgericht in 1955 door paus
Pius XII op verzoek van de Latijns-Amerikaanse
en Caribische bisschoppen.
Voornaamste thema was de armoede en de ongelijkheid. De paus zelf omschreef dat als “het
verkondigen van de heilsboodschap in al haar
facetten in geheel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied”.
De Katholieke Sociale Leer dient daarbij als
maatschappijkritische en morele leidraad. Daarbij worden katholieke leken opgeroepen door
politieke en sociale participatie de samenleving
te funderen op rechtvaardigheid, naastenliefde
en vrede. Een ander probleem betreft het voortbestaan van de Rooms Katholieke Kerk zelf. Sektes, pinksterkerken en neoconservatieve protestanten winnen in Latijns-Amerika steeds meer
terrein. Ook groeit er het aantal atheïsten en
agnosten. Op beide punten is het antwoord van
de Kerk: Evangelisatie.
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KINDERADOPTIE PROGRAMMA

Kinderen
zijn
kwetsbaar
Door armoede, beperkt
onderwijs, slechte
gezondheidszorg en
politieke onrust groeien
kinderen in het Zuiden
op in omstandigheden
die je geen kind toewenst.
Om deze kinderen te
helpen biedt het

Het adres voor beterschap
Het beste recept begint met informatie

Missieburo Roermond
een adoptieprogramma

Hupperetz

aan.

Meer informatie?

Stadsapotheek sinds 1898

Missieburo Roermond, afdeling adoptie

Hoogstraat 27 & Hegstraat 28
6001 ET Weert
Telefoon 0495-532461
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T.
E.

(0475) 386856
adoptie@bisdom-roermond.nl

W.

www.bisdom-roermond.nl
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Wederzijdse verrijking
door missie
Door Pater Piet Cuijpers, SDS
Generale missiesecretaris Salvatorianen Rome
Waarom wil een congregatie met een dergelijk initiatief bezig zijn? Als je deze vraag beantwoordt, komen er een aantal elementen naar
voren:

In dit artikeltje wil ik schrijven over het idee
van “tijdelijke missionarissen”. Het is voor iedereen duidelijk dat de klassieke missionaris, priester of religieus, die voor een half of een heel leven
naar een ver buitenland vertrok, niet meer voor
de hand ligt. Anderzijds ligt er een grote waarde in die uitwisseling van cultuur en geloof door
concrete personen verborgen. Velen van onze
missionarissen hebben niet alleen gegeven, maar
getuigen telkens weer hoezeer zij verrijkt werden
en wat ze ontvangen hebben van “hun” mensen
in hun missieland. Het is juist dit getuigenis wat
dan weer waarde heeft voor ons, het thuisfront
van onze missionarissen. Het is hartverwarmend
te horen van ontwikkelingen in de wereldwijde
kerk, van gewoon eenvoudig en sterk levend geloof bij mensen in Afrika, van gedeeld leven in
een vreemd land met een totaal andere cultuur.
Om deze ervaringen blijvend mogelijk te maken, hebben sommige congregaties het idee van
een tijdelijke missionaris ontwikkeld. Dit is geen
nieuw idee, het bestaat al een aantal jaren. Het
is niet hetzelfde als een lekenhelper die voor een
aantal jaren of een bepaalde tijd meewerkt in
een bepaald ontwikkelingsproject. Dat kan een
deel van de opzet zijn, maar het gaat meer bepaald om mensen uit westerse culturen die hun
ervaring of opleiding ten dienste van mensen en
projecten in ontwikkelingslanden willen stellen.

Zij willen dit echter uitdrukkelijk doen binnen het
kader van cultuur- en geloofsuitwisseling. Daarom gebeurt dit zonder verloning. Je zou kunnen
zeggen dat het vrijwilligerswerk is, maar dan uitgebreid op het mondiale vlak.
Sinds het generaal kapittel van de Salvatorianen
vorig jaar bestaan er nu ook in mijn congregatie
initiatieven in deze richting. In het bijzonder in
Duitsland en in de Verenigde Staten zijn de eerste
concrete stappen gezet. In Duitsland mikt men
op jonge twintigers en dertigers die voor minimaal een jaar naar een derdewereldland gaan. In
de Verenigde Staten heeft men een programma
van zes weken opgezet. Daarbij wordt een eerste
week in een land gebruikt voor de onmiddellijke
en praktische voorbereiding en een laatste week
voor de verwerking. De vier centrale weken zijn
gereserveerd voor de veldervaring ergens in een
Afrikaans dorp op het platteland. Dit is meer het
systeem van een schoktherapie. In de beide gevallen echter worden deelnemers door een degelijke voorbereiding op hun inzet klaargestoomd.
En in de beide gevallen leven en werken zij ter
plaatse in en met de Salvatoriaanse kloostergemeenschap. Het spreekt vanzelf dat kandidaten
voor een dergelijke ervaring van tevoren al een
goede taalbeheersing moeten hebben om überhaupt iets zinnigs te kunnen gaan doen in een
vreemd land.
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• A
 llereerst stelt men vast dat mensen die als
“tijdelijke missionaris” gewerkt hebben hierdoor een ervaring voor de rest van hun leven
gemaakt hebben. Ze hebben zichzelf en hun
eigen cultuur een tijd lang met andere ogen
kunnen zien, ze hebben in vele gevallen de
essentie van het leven ontdekt.
• Daarnaast ziet men dat deze personen de
beste ambassadeurs van de missie van de
kerk en van missieprojecten worden. Doordat
zij uit eigen ervaring kunnen spreken (hoe
kort of beperkt die ook was), springt er vaak
een vonk over, die anderen in het thuisland
aanspreekt.
• De uitwisseling tussen culturen door levende personen is goud waard. Het is het beste
geneesmiddel tegen oppervlakkigheid, vooroordelen en extremisme. Tijdelijke missionarissen kunnen een rol spelen in de verdraagzaamheid waaraan deze wereld zoveel nood
heeft.
• Tenslotte is het geen uitzondering dat tijdelijke missionarissen hun geloof opnieuw ontdekken en geloof en kerk met andere ogen
gaan zien. Zij zien in vele ontwikkelingslanden wat de kerk doet en betekent, en leren
daardoor de steriele en oppervlakkige discussies over “de” kerk en over “het” geloof in
het Westen relativeren. De enorme inzet van
duizenden missionarissen, van ontelbare inlandse priesters en religieuzen en het blije
geloof van velen in de jonge kerken hebben
een niet te schatten invloed op de eigen geloofsbeleving.
Al deze elementen en andere die niet ter sprake kwamen, maken een dergelijke ervaring de
moeite waard voor de christenen in een ver
land, voor de christenen bij ons en niet in het
minst voor de deelnemers zelf. Zodoende kan
een ervaring van vele missionarissen uit het verleden in een andere vorm voor onze tijd toch
voortgang vinden. Misschien zou ook het Weerter Missie Thuisfront met dergelijke ervaringen
gebaat zijn?
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installatiebedrijf Kneepkens B.V.
Pannenweg 219, 6031 RK Nederweert
Tel. (0495) 62 54 62, Fax (0495) 63 27 50
E-mail: info@kneepkenssanitair.nl

Grafmonumenten
Marmerwerken
Hardsteen
Vensterbanken

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

Maasstraat 30 Weert
6001 ED - Tel. 0495-452535
Charlain@hetnet.nl

Voor verse zelfgemaakte frites
Maaseikerweg 140a Weert • Tel. 0495-530424
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Feestpredicatie van een
robijnen priesterjubilaris
Op zondag 17 september 2006 hield pater Harrie Tullemans in de Dekenale Stadskerk Sint Martinus
te Weert zijn feestpredicatie ter gelegenheid van zijn 40 jarig priesterfeest.

De Heer Deken Hans Franken heeft u aan het
begin van de mis allemaal al welkom geheten.
Er zijn zoveel gasten te verwelkomen. Niet alleen de deelnemers aan de bevrijdingsestafette,
maar ook familie en vrienden die samen met mij
het veertigjarig priesterjubileum vieren.
Ik heb zoveel mensen gezien van wie ik niet had
durven hopen dat ze op dit feest aanwezig konden zijn.
Mijn eigen moeder hier te zien is een heel grote verrassing. Zij kon alleen hier zijn dank zij het
initiatief en toewijding van enkele lieve mensen
uit het verzorgingstehuis St. Martinus. Welkom
en aan Lies hartelijk dank voor deze verrassing.
Dank ook aan Deken Hans Franken voor de
gastvrijheid om in deze kerk te mogen voorgaan, Pastoor Braun, ook een steunpilaar van
deze kerk, verder enkele collega’s van mijn eigen congregatie hier aan het altaar: welkom
Welkom aan alle familieleden van dichtbij en
veraf. Uit Duitsland, België, Antwerpen en zelfs
Zwitserland. Victoireke
Aan al mijn vrienden en bekenden, aan hen die
zonder op de voorgrond te willen treden mij financieel hebben gesteund, van harte welkom!
Zonder hen zou het werk in Afrika onmogelijk
zijn geweest.
Vandaag vier ik dan mijn veertigjarig priesterjubileum in mijn eigen parochie kerk in Weert.

Je kunt zeggen: hier is alles begonnen. Vijftig
meter van deze plek waar ik nu sta, stond mijn
wieg. In het huis op de korenmarkt waar nog
steeds de naam Schulpen boven staat, daar ben
ik geboren, om precies te zijn in de rechter kamer op de tweede verdieping
Ik was een baby van drie maanden oud toen de
torenspits van deze kerk in een novemberstorm,
dat was het jaar 1940, precies langs me afviel.
Het had geen haar gescheeld of ik had dit verhaal vandaag niet kunnen navertellen.
Deze Martinuskerk had een prominente plaats
in mijn jeugd: wanneer ik naar buiten keek zag
ik de kerk. Als ik op de Heyplaat in Rotterdam
was geboren en elke dag de zee had gezien,
was ik misschien zeeman geworden. Die imposante Martinuskerk met al die buiten nissen,
dat waren de coulissen van mijn jeugd. Dat was
mijn speel territorium, het domein waar ik experimenteerde met dingen die mochten en niet
mochten.
Een antwoord op die heel moeilijke vraag die
me deze dagen in interviews nogal eens gesteld
werd: wanneer voelde je voor het eerst dat je
priester wilde worden? Moeilijk te zeggen maar
in ieder geval toen de propaganda pater van het
spiritijnse kleinseminarie in de Coenraad Abelstraat aan de schoolverlaters van de Martinusschool vroeg : wie wil er priester missionaris
worden? Daarop heb ik mijn vinger opgestoken.
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Tot mijn schrik merkte ik dat ik de enige was die
zijn vinger opstak, maar toen kon ik niet meer
terug. De Broeder van St. Louis gaf me vanaf
die dag hoge punten voor godsdienst, punten
die weliswaar schril afstaken tegen de andere
punten op mijn rapport, maar die me wel als
een eerste aanzet in de richting van het priesterschap hebben geduwd.
Achteraf weet je dat een taak als priestermissionaris niet iets is waar je gemakkelijk en eenmalig voor kunt kiezen. Priester en missionaris word je alleen na een langzaam groeiproces
van vallen en opstaan .Gelukkig mocht ik er een
heel leven over doen.
Het was 17 september 1966 toen ik door de
hulpbisschop van Roermond Monseigneur Beel,
tot priester werd gewijd. Omdat hier in Weert
nog ons kleinseminarie stond, en er een aantal
studenten hadden gevraagd om de priesterwijding mee te mogen maken, werd besloten de
wijding in Weert te laten plaatsvinden.
Eind 1967 kreeg ik samen met twee andere collega’s een benoeming voor Tanzania.
Van die veertig jaar heb ik de meeste tijd in Afrika gewerkt, waarvan ruim 30 jaar in Tanzania,
vier jaar in Uganda en vijf jaar in Rotterdam, en
nu weer twee jaar terug in Tanzania.
De priesterwijding in die tijd was wel het eindpunt van een vormingsproces tot priestermissionaris, maar ondanks die afronding had ik toch
het gevoel niet klaar te zijn voor die taak, en
moest de eigenlijke vorming nog beginnen. Je
wordt niet van de ene op de andere dag priester,
en zeker geen missionaris. Ik heb me een leven
lang ook door Afrika laten vormen en dat schept
een sterke band die je niet zonder pijn loslaat.
Behalve luisteren naar je eigen hart, was het
vooral luisteren naar het hart van de mensen.
Vandaag spreek ik zelf als jubilaris, dat was in
het verleden niet gebruikelijk. De jubilaris zat in
een versierde stoel en liet alle loftuitingen van
de feestpredikant over zich heenkomen. Je kunt
zeggen wat je wilt , het is toch moeilijk om over
jezelf te praten, en te zeggen: dit heb ik gedaan
of dat betekende ik voor de mensen. Daar kun je
zelf niet over oordelen, laat staan over praten.
Je zou het de mensen moeten vragen, waar je
gewerkt hebt, maar die zijn hier helaas niet.
Het evangelie van vandaag vond ik zo frappant.
Ook Jezus was heel benieuwd naar wat mensen
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“Ieder zijn missie”

door Jos van de Wouw, Pierre Kuppens en Henk Tillemans
Het boek is verschenen bij het 50-jarig bestaan van
Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront.
Het is een zeer leesbaar boek over Weertlandse missionarissen in
diverse landen van de wereld, waar de mensen onvoorstelbaar
arm kunnen zijn.
Voor een nadere toelichting zij u verwezen naar het artikel:
“Ieder zijn missie”, een bijzonder boek,
op pagina 45 van deze uitgave.
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over hem dachten: ‘Wat zeggen de mensen van
Mij, hoe spreken ze over Mij, kennen ze Mij en
hebben ze iets van mijn boodschap begrepen?
De identiteitsvraag is voor iedereen en was ook
voor Jezus een kritisch moment in zijn leven:
hadden zijn apostelen Hem begrepen? Hadden
ze een spoor van God in Hem ontdekt? Het antwoord was van vitaal belang want Hij riskeerde met die vraag een grandioze teleurstelling.
Als antwoord kreeg Hij natuurlijk veel complimenten. Allerlei geruchten over Hem deden de
ronde. Sommigen zeiden: Johannes de Doper is
terug, genoemd werd een zwaargewicht als Elias en ook andere belangrijke profeten. Hij kreeg
wat wij nu zouden zeggen ‘een goeie pers’. En
dan stelt Hij die vraag nog eens aan Petrus zelf,
heel confronterend: Jij hebt mij van dichtbij
meegemaakt. Je kent mij, je trok dagelijks met
me op? Hoe ken je Mij? Hoe kijk jij tegen mij
aan. Heb je iets van God in mij ervaren? Wie zeg
jij zelf wie Ik ben? En Petrus in al zijn spontaniteit gaf gelukkig het goede antwoord: Jij bent
de Messias, de Zoon van God. Hij had weliswaar
nog een heel onvolwassen beeld van die Messias, hij dacht ook geen moment aan een ‘Lijdende Messias’, maar in zijn antwoord liet hij toch
merken dat hij in Jezus een spoor van God had
ontdekt. Jezus was blij met dat antwoord, want
veronderstel dat zij in Hem geen glimp van God
zelf hadden gezien , dan had Hij voor niets gewerkt en geleefd.
Als je aan mensen vraagt, wat ze over hun missionaris denken, krijg je heel veel complimenteuze antwoorden: Hoe vind je die missionaris:
‘hij is een goed bouwer, hij heeft kerken, scholen en klinieken gebouwd ! Jammer dat hij dood
is. En die andere missionaris? Oh, dat was een
goed organisator, en hij kon heel mooi de mis
doen en hij preekte als de beste? En die missionaris daar hoog in de bergen van Maskat? Oh,
dat was een goeie loper. Als iemand ziek was
kwam hij meteen naar de plek waar de zieke
woonde ook al was het tien uur lopen.
Dat kan allemaal waar zijn, en je kunt zoveel
goede dingen over missionarissen vertellen,
maar als mensen in die missionaris geen glimp
van God hebben opgevangen, dan heeft hij eigenlijk voor niets gewerkt, want bouwers, en
prekers organisatoren en lopers zijn er genoeg.
Wie moet een missionaris eigenlijk zijn?
Het oude profiel van de missionaris was zo vaak
een karikatuur: de uitdeler van sacramenten,
zieltjes winnen, maar verder geen taak in de
grote gemeenschap.
De missionaris moet een profeet zijn: iemand
zijn die zich verzet tegen de prioriteit van geld
en economie die dominant is op onze aardbol
ten nadele van de arme mensen.
Die zich onvermoeibaar verzet tegen racisme,
vreemdelingenhaat en etnische zuiveringen. Hij
moet zich sterk maken voor de gemarginaliseerde medemens. Hij moet kunnen vergeven en niet
te vlug oordelen, zelfs de ergste armen die hele-

maal in de knel zitten en die niets meer hebben
dan drank en seks, mag hij niet uitsluiten.
Hij moet kunnen delen van zijn overvloed en
mensen met elkaar laten delen van hun overvloed en rijkdom. Mensen zijn niet ‘arm’. Met
‘rijkdom’ bedoel ik niet zozeer de materiele rijkdom, maar vooral de geestelijke en spirituele
rijkdom, ook dat is rijkdom.
Je kunt rijk zijn aan mededogen, hartelijkheid,
gastvrijheid, rijk aan vergeving. Dat is de rijkdom
waar het evangelie over spreekt, en dan kun je
zeggen dat mensen in Afrika zoals ook zovele in
onze samenleving niet arm zijn, maar schatrijk,
ook al heeft men het financieel niet breed.
Samen op zoek naar de sporen van God, want
alleen samen kom je God op het spoor.
Men vraagt mij ook steeds weer: “Wat heb je zoal
gedaan in Afrika?” Wat moet ik vertellen over die
veertig jaar ? Een hele kunst om een lang verhaal
kort te maken, maar misschien kan ik me beperken tot de vraag die mij de laatste week gesteld
werd: ”Waar ben je nu mee bezig?”
Ik werk op het ogenblik in Bagamoyo, een vissersplaatsje aan de oostkust van Tanzania. Enkele mensen hier in de kerk zijn er al geweest en
hebben aan het project meegewerkt. Bagamoyo
is een plek boordevol historie. Daar kwamen de
eerste missionarissen aan land met slaven die
in Zanzibar waren vrijgekocht. Van daaruit werden karavanen uitgerust naar de binnenlanden.
Grote ontdekkingreizigers zoals Livingstone en
Stanley, die Europa wakker maakte voor het onrecht van de slavernij, zijn vanuit Bagamoyo
vertrokken. Daar in Bagamoyo bouwden de
Duitsers in 1890 hun Fort voor de gouverneur
van Deutsch Ost Afrika, lang voordat Dar es Salaam bestond.
Daar hebben eeuwenlang volken, culturen en
religies elkaar ontmoet: Arabieren, Portugezen,
Perzen, Indiërs en vanaf de negentiende eeuw
ook Europeanen. In Bagamoyo werd een nieuwe afro-arabische taal geboren het ‘Swahili’,
een wereldtaal die nu door miljoenen Oost-Afrikanen wordt gesproken.
Daar ontstond een multiculturele en multireligieuze samenleving, waar we hier in Europa nog
volop aan werken en waar we nog niet helemaal uit zijn.
In dat plaatsje Bagamoyo woon en werk ik nu.
Het was duidelijk dat er met die rijke historie
iets gedaan moest worden en alleen een museum en wat ruines is erg minimaal.
Bagamoyo moet weer een plek worden waar
culturen elkaar ontmoetten en waar religies elkaar inspireren ten dienste van die ene mensengemeenschap. Hoezeer ik nu nog opgeslokt
wordt door materiele bouwperikelen blijft de
‘interculturele dialoog’: mensen met elkaar in
gesprek brengen, culturen, religies met elkaar
verzoenen, mijn specifieke taak.
Voortbouwend op het gedachtegoed van de
vroegere president Nyerere, hebben we het accent op vorming en educatie gelegd. Hoe je het
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draait of keert, hoelang die weg ook zal zijn, en
hoe weinig resultaat je in het begin ook ziet, je
moet beginnen met educatie. Het vormen van
een nieuwe generatie leiders, die zich niet zelf
willen verrijken ten koste van anderen, maar die
aan die droom willen bijdragen. Het blijft een
droom, dat weet ik, en ik weet ook dat er altijd
mensen zullen zijn die je uit de droom proberen
te helpen, maar waarom zou je geen droom mogen hebben?
Nyerere was een visionair die zijn tijd ver vooruit was. Ook hij had een droom zoals zovele andere Afrikaanse leiders : Nelson Mandela, Desmond Tutu, Martin Luther King.
Mensen moeten samen verder ook al staan of
stonden ze elkaar naar het leven en hebben elkaar veel leed aangedaan. We mogen nooit vergeten, maar we moeten wel vergeven. Grote geesten die de essentie van de evangelische
boodschap begrepen.
De Jezuïet Herman Boon heeft ooit over de missionaris geschreven:
Missionaris zijn en missionaris worden is
vreemdeling zijn bij een ander volk
En nooit meer thuis zijn in je eigen ras.
Is lachen om de mogelijkheden en wenen om
je onmacht.
Missionaris zijn, is anderen in je hart en vlees
laten proeven van God.
Zelf uitgespuugd worden en vergeten sterven,
maar ‘alleluja’ neuriën
Omdat zij nooit meer de smaak van de God van
Jezus kwijt zullen raken.
Missionaris zijn en missionaris worden, is bedelen om te delen, en zelf gedeeld worden
Is gemist kunnen worden en onmisbaar zijn.
Is vergissen en mislukken en telkens opnieuw
beginnen.
Is gist mengen in een vreemde deeg, en voor de
graankorrel de grond omploegen.
Is hart en ziel zijn van elk bevrijdingswerk en elk
ontwikkelingswerk,
Is doen ervaren dat de verrezen Jezus Christus
geen blanke is en de kerk universeel.
Ik ben blij dat ik weer even hier in Weert kan
zijn, in het moederland en de vaderstad. In deze
kerk van mijn jeugd, in deze geloofsgemeenschap:
Heerlijk ‘effe wieerts te kunne kalle’, te genieten van de gastvrijheid van mensen, de warmte
te voelen van weer eens ‘thuis’ te zijn , je weet
dat je bij moeders thuis altijd welkom bent.
3 oktober vertrek ik weer, we verliezen elkaar
even uit het oog, maar niet uit het hart.
Asante sana, in het swahili betekent dat: ‘hartelijk dank’.
Tutaonana : we zullen elkaar terugzien maar je
moet er altijd aan toevoegen: Mungu akipenda,
in ’t Wieerts gezachtj:‘ashj God beleefdj’.
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6035 AA Ospel
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Rijksweg Zuid 10, 6031 RL Nederweert
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Een brug tekort*
Pater Zef Kuppens, geboren Kelpenaar (6 juli 1933) verwoordt zijn levenschets over zijn jaren in
zijn geboorteland en zijn tweede vaderland: het West-Afrikaanse land Mali

Waar nu het museum “Bi-j Milders” van de
heer Sjra Wijen is gevestigd, heb ik de lagere
school doorlopen; dat was in de bewogen oorlogsjaren 1940 - 1945. Op een vroege morgen,
ben ik toen in mijn misdienaarkleren, net voor
het beginnen van de H. Mis met de koster Sjang
Hansen uit de kerk gevlucht. Hij werd door een
granaatscherf in zijn zij getroffen en in een fietsenkarretje naar het ziekenhuis in Roermond
gebracht. Gelukkig waren wij bijtijds uit de sacristie gevlucht, anders had u dit verhaal niet
van mij kunnen vernemen. Ik hoorde naderhand
van Pastoor Spee dat alle misdienaarkleren in
de sacristie met granaatscherven waren doorzeefd!

In deze misdienaartijd is het verlangen om
priester te worden al ontstaan. Toen in 1946
Rolduc, als klein seminarie werd geopend, heb
ik het toelatingsexamen voor de voorbereidende klas gedaan; mijn oudere broer Mies verhuisde toen ook van het Bisschoppelijke College
in Weert naar Rolduc.
In Rolduc is de roeping om missionaris te
worden geleidelijk gerijpt: de studie- en missiegroep “de H. Paulus”, heeft daar zeker toe
bijgedragen. Op een fietstocht naar België met
een van mijn vrienden, heb ik voor het eerst de
“Witte Paters” ontmoet. Als ik mij goed herinner, heb ik hen later beter leren kennen tijdens
een Missietentoonstelling in Heythuysen.
Vervolgens heb ik ook persoonlijk contact met
de Witte Paters gezocht, door hen een bezoek
te brengen in Sterksel, waar zij toen hun klein
seminarie hadden. Ik wilde er meteen naar toe.
Maar mijn vader wilde per se dat ik eerst Rolduc afmaakte.
In 1953, na mijn eindexamen gymnasium, ben ik
naar “St. Charles” in Boxtel verhuisd, om daar
mijn twee jarige filosofie studie te doen (19531955). Vervolgens was er een jaar noviciaat te
’s-Heerenberg (1955-1956), in een internationale communiteit; de cursus was in het Engels.
Van daar uit werden wij uitgezonden naar de internationale groot seminaries, in Canada, Engeland, België en Tunesië. Ik was bij de gelukkigen, die in 1956 naar Noord-Afrika vertrokken.
Mijn eerste contact met dit continent, waarover ik al droomde sinds mijn studietijd te Rolduc.
De studie was in het Frans; ik volgde ook lessen
in het Arabisch.

Kerk Kelpen-Oler

Na een jaar te Thibar en 3 jaar in Carthago,
ben ik op 2 februari 1960 te Tilburg door Mgr.
Bekkers priester gewijd. Na mijn studies in juni
1960 beëindigd te hebben, kreeg ik een maand
later mijn benoeming voor Mali.
Mali
In oktober 1960 kwam ik in Mali aan, enkele
weken na de onafhankelijkheidsverklaring van
dit land. Ik heb de Franse koloniale tijd dus niet
gekend.
Guéné-Goré
Na 5 maanden taalstudie (Bambara), werd
ik door de toenmalige apostolische perfect van
Kayes, Mgr. Courtois, benoemd in de missie
Guéné-Goré (In 1963 werd Kayes een bisdom,
Mgr. Courtois is toen bisschop gewijd; de missies werden parochies).
Bijna 5 jaar heb ik in dit afgelegen gebied gelukkig gewerkt, met een Franse en een Belgische confrater. Met een tweede hands fiets, gekocht bij een Libanees, ben ik begonnen. Het
meest interessant waren de tochten te voet
door de bergen, met een catechist of ook wel alleen. Bij de verkondiging luisterden de Malinkes dan met een aandachtig oor. Dan was vaak
de reactie “A bεε tonya, bari a mε muta nο”
(het is allemaal wel waar, maar we kunnen het
zo moeilijk aan nemen). Inderdaad moeten ze
veel opgeven van hun gebruiken en gewoontes,
die niet te combineren zijn met de bevrijdende
boodschap van Christus.
In die tijd verzorgden wij ook de zieken en gewonden, vaak ernstige gevallen: jagers aangevallen door leeuwen of panters, of gewond
geraakt door hun eigen primitieve geweren
(voorladers) die ontploften bij het schieten op
groot wild.
Het onderwijs had ook een prioriteit bij ons
werk; we hadden al een door de staat erkende
lagere school, met een internaat; de enige
school in de hele streek.
Na 5 jaar was ik aan vakantie toe. In december
1965 kwam ik vermoeid en ziek aan in Nederland. Allerlei tropische ziekten hadden mijn gezondheid geruïneerd. Ik ben toen 5 weken in
het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam verpleegd, om van de “tropische dierentuin”, die ik
uit Afrika meegebracht had, te worden verlost!

* Vrije interpretatie van de boek-/filmtitel A Bridge Too Far (1974 / 1977)
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Sagabari (1) 1966-1976
Na weer op krachten te zijn gekomen ben ik
in augustus 1966 teruggekeerd naar Mali. Dit
keer met de boot van Marseille naar Dakar; daar
heb ik de trein genomen naar Kayes, waar ik
werd ontvangen door mijn bisschop. Hij kondigde mij aan dat hij me benoemde tot pastoor
van Sagabari. Ik kon mijn spullen gaan ophalen in Guéné-Goré, maar bij de opening van het
schooljaar, op 1 oktober, moest ik in de voor mij
heel nieuwe parochie aantreden als pastoor bij
de Malinkes; hun taal verschilt aanzienlijk van
die van de Malinkes in Guéné-Goré.
Het zijn tien mooie jaren (1966-1976) geworden; de hele parochie (een derde van Nederland) heb ik doorkruist met de fiets in de regenperiode, met de zware BMW-motor of in de
Landrover 4X4. Daar was ik ook weer met een
Belgische en een Franse Witte Pater; samen verzorgden wij de zieken in een klein lemen gebouwtje. Met geld van de MEMISA heb ik er een
mooie kliniek kunnen bouwen.
Tijdens mijn vakantie in 1970 heb ik een medische cursus aan de universiteit in het Franse
Rijssel (Lille) gevolgd. Bij mijn terugkeer in Mali
vernam ik, dat een Witte Zuster gevraagd was
naar Sagabari te komen om de medische verzorging in de nieuwe kliniek op zich te nemen,
alsook de catechese van de vrouwen.
Gedurende 5 jaar heeft zij dit werk verricht en
daarbij leefde zij heel sober in een hut.
Aansluitend kwam een communiteit van
Spaanse zusters, waarvoor wij een mooi huis
hebben kunnen bouwen.
Kakoulou
In 1976 kreeg ik mijn benoeming tot pastoor
van Kakoulou; weer een ander dialect leren: het
Khassonké. Deze parochie ligt aan de rivier de
Senegal; een Franse Pater was daar met de bevolking bezig met een groot irrigatieproject;
prachtige moestuinen waren er te bewonderen.
Na de grote droogte van 1972-1973, waren de
Sahel-landen wereldwijd in de belangstelling
gekomen. Ik heb toen ook van een ontwikkeling
organisatie geld gekregen om een Peugeot
Pick-up te kopen. Zo konden wij onze groenten
verkopen in de provinciestad Kayes, slechts 30
km van Kakoulou.
Sagabari (2) 1984-1994
Na 8 jaar werd ik weer benoemd in Sagabari.
Daar ben ik begonnen aan mijn tweede termijn
van 10 jaar (1984-1994). De kliniek had er een
kraamkliniek bij gekregen.
De Bakoye rivier
Vaak was ik chauffeur om zwangere vrouwen in de dorpen op te halen of om ze naar
het ziekenhuis te transporteren, wanneer er
complicaties waren, waarvoor de kraamzuster geen oplossing meer had. Over deze hobbelige rots- en zandwegen, die in de regentijd

veranderden in modderwegen was dit altijd een
hele karwei, zelfs voor onze Toyota Pick-up 4X4.
In de regentijd konden we ook niet door de rivier. Dan moest een bromfiets mee in de auto;
in een klein bootje moesten we de rivier oversteken om dan op de bromfiets de Parochie Kita
of het ziekenhuis te verwittigen om de zwangere vrouw te komen ophalen bij de rivier. Soms
kwam de hulp te laat!

geneesmiddelen van de zusters in Kita kon aan
het herstel gewerkt worden.

De oude 'brug'

Een overtocht

Ook moesten de zusters geneesmiddelen in dat
roeibootje vervoeren. Een van die dagen in de
regentijd had een van de zusters niet veel moed
om de rivier in dat bootje over te steken. De
‘roeiman’ had het bootje namelijk omgekeerd
en was de spleten met oude vodden aan het
vullen. Wij kregen kalebassen (houten potten)
om het binnenstromende water over boord te
gooien. Het grote kruisteken én ons lozen van
het water hebben voor een veilige overtocht gezorgd.
Eens trof ik er 3 vrachtauto’s met bananen aan
de rivier aan. De vroege regens in Guinee hadden de rivier doen zwellen, zodat de vrachtauto’s er niet meer door konden. Andere vrachtwagens in Kita (op 30 km) gaan halen en dan de
bananen in die slechte bootjes naar de andere
kant van de rivier brengen. Er was geen beginnen aan. De bananen zijn aan de rivier verrot.
Indertijd heb ik zelf enkele uren met koorts op
een veldbedje gelegen, wat later tyfus bleek te
zijn. Een pater had mij al ‘uit voorzorg’ voorzien van het sacrament de zieken. De mensen
huilden bij mijn vertrek. De paterchauffeur had
een kleine motor bij zich, die rechtop naast mij
stond. Bij aankomst aan de rivier stak de pater
met de motor in het roeibootje de rivier over en
toen op weg naar Kita. Op de missiepost trof hij
toevallig een Fransman aan, die mij in zijn Landrover is komen ophalen.
In Kita was het ‘Marialegioen’ net het rozenhoedje aan het bidden. Ze hebben er nog een
voor mijn beterschap aan vastgeknoopt.
Tegen de avond kwam ik in Kita aan, terwijl we
al om ’s morgens negen uur waren vertrokken.
En dat bij een afstand van 80 km (50 km tot aan
de rivier en nog 30 km naar Kita). In Kita zei iemand, toen hij mijn voeten aanraakte dat ze al
koud waren. Daar heb ik nog op gereageerd. De
dokter had de ‘diagnose’ snel gesteld: typhoïde
(buiktyfus). En na het toedienen van de juiste
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De oude ‘brug’, meer een dam, kon zo’n vijf
maanden van juni tot en met oktober onder water liggen. De roeibootjes lagen dag en nacht in
en gedeeltelijk onder water klaar.
Al bij al was er over de Bakoye rivier een brug
te weinig.

Brug van hoop en leven

De brug
Met de hele bevolking achter de rivier (31
dorpen) zijn we begonnen aan het project: “de
brug over de Bakoye”. Naargelang het aantal inwoners moest ieder dorp een voor hen vrij hoog
bedrag verzamelen. Het project sloeg aan; na
enkele maanden hadden al zo’n 15 dorpen het
geld bij elkaar. Een Malinese ingenieur maakte
een serieuze studie. Toen begonnen wij het lobbyen voor het project, eerst in Nederland bij CEBEMO. Het dossier groeide als maar aan en de
reacties van CEBEMO waren aanvankelijk zeer
positief. Een Nederlandse ingenieur bestudeerde het plan van zijn Malinese collega, maakte er
enkele aantekeningen bij. We waren nog steeds
hoopvol, maar tenslotte vonden zij het bedrag
van een brug van 100 meter te hoog voor hun
budget. Ze wilden me wel nog een aanbeveling geven voor Brussel, maar ze gaven me daar
weinig kans.
Toen kwamen wij toevallig in contact met een
Duitse ingenieur, die op het ministerie van
Transport en Openbare Werken werkte. Hij had
de tekeningen gemaakt voor de bouw van een
kerk in een van de wijken in Bamako. Een oudleerling van de school van Sagabari, onderwijzer van beroep, was toen lid van het Parlement.
Hij heeft met de Duitser gesproken over ons
project. Hij was zo enthousiast, dat hij een bezoek aan Sagabari bracht, waar hij met tamtam
ontvangen werd; er werd zelfs een koe voor
hem geslacht.
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De brug en pater Zef (rechts)

Hij was zeer onder de indruk van die ontvangst,
alsook door de inzet van de bevolking voor de
verwezenlijking van dit project . Bij zijn vertrek
zei hij: die brug komt er.
En de brug is er gekomen. De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie BILANCE (de opvolger
van CEBEMO) heeft ook een bijdrage geleverd. Bij de officiële opening van de brug in
1998 door de minister van Transport en Openbare Werken werd mij een mooi houten beeld
aangeboden; het stelde een jager voor. Er was
ook een uitleg bij: Ik was met zo veel volharding met de verwezenlijking van dit project bezig geweest, zoals een jager achter het wild aanzit. Ik rij nu nog altijd met enige fierheid en met
veel dankbaarheid in mijn hart over deze mooie
brug, die dit grote gebied ontsloten heeft, tussen Sagabari en Kita.

Kerk in Kita

Kita
Kita, de wieg van de Katholieke Kerk in Mali,
gesticht door de Paters van de H. Geest 20 november 1888, overgenomen door de Witte Paters (Missionarissen van Afrika) in 1901.
In 1994 werd ik door onze Malinese bisschop
Mgr Joseph DAO benoemd tot pastoor van Kita.
Hij was sinds 1979 de opvolger van Mgr. Etienne
Courtois, die in 1978 in Kayes was overleden.
Het historische Mariabeeld in de Mariakerk
Kita met het historische Mariabeeld, gemaakt in
1890 door Broeder Isaac met de klei uit de beek,
gebakken zoals nu nog de grote drinkpotten gebakken worden, met het brandhout, verzameld
door de eerste christenen.
Kita, door de bisschoppen van Mali in 1963 uitgekozen als de Nationale Mariabedevaartsplaats.
“Sanctuaire Marial”
Kita, waar de grote Mariakerk “Sanctuaire
Marial”, plechtig werd geconsacreerd in 1994,
door de Afrikaanse Kardinaal Bernardin Gantin,
speciaal hiervoor uit Rome gekomen.
Kita met de Mariaberg en sinds 2005 met het
bronzen Mariabeeld, gemaakt in Burkina Faso.

Zwarte Madonna

Bronzen Mariabeeld

Kita met de “Cité des Pèlerins”, waar sinds 15
augustus 2006 de mooie grot staat, met het
bronzen Mariabeeld, dat ik in het jaar 2000
ontvangen heb van de parochiegemeenschap
Kelpen-Oler, bij gelegenheid van mijn 40 jarig
priesterjubileum.
Dit prachtige bronzen Mariabeeld had eigenlijk het vernielde beeld op de Mariaberg moeten
vervangen; maar in de verbeelding van veel
katholieke Malinezen, mag Maria niet vereenzelvigd worden met een Malinese vrouw, hoe
mooi ook.
Maria moet een andere uitstraling hebben, iets
verhevens, subliem, ik zou zeggen iets onaards,
wat niet vergeleken kan worden met een persoon, iets onpersoonlijks dus.
Het bleek nu dat dit beeld zo echt Malinees
was, dat men personen kon aanwijzen, die
een vergelijking toonden met deze figuur. De
bisschoppen hebben nu een ander beeld laten
gieten in Burkina Faso met een kroon.
Het bronzen Mariabeeld uit Kelpen-Oler
en de Grot
Onze zwarte Madonna heeft nu een plaats
gekregen in een prachtige grot, gebouwd door
de Ghanese broeder Victor Dery met zijn bouwvakkers. Deze grot bevindt zich achter de grote kerk, op een centrale plek in het bedevaartscentrum. Iedereen kan er zijn gebeden tot de H.
Maagd Maria richten, zij die nooit iemand in de
steek laat.

Maria

Weerter Missie Thuisfront en ook met een persoonlijke gift van Kardinaal Tomko, die in 1988
de afgezant van de paus was bij het honderd jarig bestaan van de Kerk in Mali, alsook met de
vele giften van familie en vrienden tijdens mijn
vakanties in Nederland.
Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en de
Missiecomités van de parochies Kelpen-Oler en
Tungelroy hebben er met hun financiële bijdragen voor gezorgd dat ik een grote multifunctionele zaal heb kunnen bouwen, die door vele
instanties vaak gebruikt wordt. De President van
Mali heeft er zelfs een conferentie gegeven!

Een van de acht kerkjes
In de 12 jaar die ik nu in Kita ben, heb ik met
de broeder 8 kerkjes mogen bouwen, met geld
van de Pauselijke Missiewerken uit Rome, het
Missieburo Roermond en van het Dekenaal
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Mariagrot

Neomist

Pater Zef (links) met Emmanuel

Abbé Emmanuel

Priesterwijding van Emmanuel Kamissoko,
eerste priester van Sagabari
Een van de mooiste momenten in mijn missieloopbaan is de priesterwijding van Emmanuel Kamissoko geweest tijdens de Nationale Mariabedevaart op 20 november 2005.
In 1969 heb ik in Sagabari een baby gedoopt
van moslim ouders, een oom is katholiek, onderwijzer; de vader geeft zijn kind aan zijn broer
voor een goede opvoeding. Deze wil de baby
laten dopen; de vader geeft de toestemming;
zodoende heb ik het kind gedoopt: Emmanuel.
Hij doorloopt lagere en middelbare school, gaat
daarna naar een technische school van de Paters Salesianen in de hoofdstad. Na het behalen van zijn diploma werkt hij enkele jaren in
een fabriek. Toen klopte hij bij ons aan: hij had
het verlangen broeder te worden. Tijdens deze
opleidings jaren in Burkina Faso (filosofie) en
Zwitserland (noviciaat) rijpte bij hem de roeping
om priester te worden. Hij ging voor 2 jaar stage
naar Kongo, begon daarna aan de theologie in
Toulouse.

Hij is de eerste priester uit de parochie Sagabari,
waar ik 20 jaar pastoor ben geweest (19661976 en 1984-1994). Toen hij een week later
daar zijn Eerste H. Mis opdroeg, heb ik hem mijn
kelk geschonken, die ik in 1960 bij mijn Eerste
H. Mis in Kelpen-Oler van mijn ouders ontvangen had. Ik overhandigde hem ook een stola,
die ik in Jeruzalem gekocht had.
Inderdaad een mooi moment: hij 36 jaar; ik was
36 toen ik hem in 1969 gedoopt heb.
Wie had toen zo iets kunnen vermoeden? Gods
wegen zijn wonderbaar!

Viering

Na een jaar vonden zijn begeleiders (Witte Paters) dat hij toch niet geschikt was voor het
communiteitleven; maar hij kon zijn theologische studies voortzetten in Toulouse. Toen
hij hiermee klaar was, heeft hij onze bisschop
gevraagd of hij hem kon wijden voor het bisdom Kayes. Deze vroeg hem nog een jaar mee
te draaien in een parochie.
20 november 2005 was het dan eindelijk zo ver;
op 36 jarige leeftijd is hij priester gewijd door
Mgr. Joseph DAO, bisschop van Kayes, tijdens
de Eucharistieviering op de Nationale Mariabedevaartdag in Kita. Zijn vader, een vrome
moslim, en andere leden van de familie waren
aanwezig. De vader werd gevraagd of hij zijn
zoon wilde afstaan voor de dienst van God en
van de Kerk. Op zijn positief antwoord ging er
een daverend applaus door de overvolle kerk
met ongeveer 3.000 katholieken.
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Noot van de redactie
Het museum “Bi-j Milders” is gevestigd aan
de Grathemerweg 82 te Kelpen-Oler, telefoon
(0495) 65 15 77. Een bezoek aan het museum
loont zeker de moeite.
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Viering met een gouden
“Missie Thuisfront”
Op zondag 26 november 2006 heeft het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront zijn vijftigjarig bestaan gevierd.
Na een moeizame oprichting in 1956 zijn de belangen van de missionarissen uit het Weerterland in den vreemde
op verschillende manieren behartigd. Men kan spreken van een echt succes, want de talloze missionarissen werden
met brieven uit het Weerterland, met boekenpakketten, met opvang bij thuiskomst in het Weertse en met geld voor
de uitvoering van hun projecten ondersteund.
Sinds een decennium worden de praktiserende en rustende missionarissen van Weert (met Tungelroy en Swartbroek), Stramproy en Nederweert (Ospel, Eind, Budschop en Nederweert-dorp) en Kelpen-Oler tot de doelgroep
gerekend. Het Missiethuisfront telt nog steeds tientallen vrijwilligers en is zeer actief.

Het eerste exemplaar

Pastoor Braun, Pater Cuijpers, Deken Franken, Pater Visser en Pater Mertens

De feestdag begon met een plechtige Eucharistieviering in de Dekenale Stadskerk St. Martinus te Weert, waarbij deken Hans Franken geassisteerd werd door pastoor Jan Braun van
de Martinusparochie en de missionarissen: de
Weerter pater Johan Visser die 50 jaar missionaris is en in Cambodja werkt, de Ospelse pater
Piet Cuijpers die vanuit Rome de Salvatoriaanse
missionarissen over de hele wereld aanstuurt en
pater Frans Mertens, die jarenlang in Zuid Afrika en Ghana heeft gewerkt en thans in Deurne
woonachtig is.
Tijdens deze feestelijke Hoogmis zong het Groot
St. Martinuskoor de Mis van Frauenberger.

Feestpredicatie

De feestpredicatie werd door pater Cuijpers
op deze feestdag en tevens het hoogfeest van
Christus Koning gehouden. Een geclausuleerde weergave van deze predicatie is aan het slot
van dit artikel afgedrukt.
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Aan het eind van de viering werd door de heer
Pierre Kuppens, voorzitter van het Dekenaal
Weerter Missie Thuisfront, het eerste exemplaar
van het prachtige jubileumboek "Ieder zijn missie" aan deken Franken aangeboden.
Ook de oudst aanwezige missionaris de in Boshoven geboren Zuster Perpetua (Toos) op ’t Root
mocht ‘Ieder zijn missie’ namens alle missionarissen in ontvangst nemen.

Zuster Perpetua, Deken Franken en voorzitter Kuppens

Ter afsluiting van dit gouden jubileum was er
op deze zonnige zondag een druk bezochte receptie in Sociëteit Amicitia in Weert. Een hoogtepunt was, dat de heer Hans Kruitwagen uit
handen van burgemeester Jacques Niederer
de versierselen behorend bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau
kreeg uitgereikt.
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Burgemeester Niederer feliciteert

De heer Kruitwagen is al meer dan 30 jaar als
vrijwilliger actief binnen de Weerter gemeenschap. Zo was hij een 25-tal jaren werkzaam
secretaris van de Stichting Dekenaal Weerter
Missie Thuisfront. Daarbij was hij ruim 15 jaren
penningmeester en instructeur van de schietsportvereniging Sûreté en tegelijkertijd penningmeester van Weerter Gemengd Koor Vivace.
Ook is de heer Kruitwagen al meer dan 25 jaar
vrijwilliger bij de Stichting Ouderenzorg, waar
hij o.a. actief was voor Tafeltje Dekje.

Mevrouw en de heer Kruitwagen

Feestpredicatie
van pater Piet Cuijpers

Zusters en broeders,
Als ik u vraag wie de koning van Nederland is,
zal iedereen mij wel weten te antwoorden dat
we geen koning, maar een koningin hebben, en
dat ze Beatrix heet. Wie de koning van Nederland is, weten we dus. Maar als ik u zou vragen
wie de koning van uw eigen persoonlijk leven
is, zou het antwoord waarschijnlijk veel minder
eensluidend zijn.

Jos van de Wouw, Henk Tillemans en Pierre Kuppens

De schrijvers van “Ieder zijn missie”, de heren
Pierre Kuppens, Henk Tillemans en Jos van de
Wouw werden door de vicevoorzitter van de
stichting de heer Henk Füchs gehuldigd voor de
belangeloos bovengemiddeld verrichte werkzaamheden. Hun dames mochten als dank een
fleurig boeket in ontvangst nemen.

Boekverkoop

Na de H. Mis respectievelijk de receptie vond
het jubileumboek “Ieder zijn missie” gretig aftrek.
Het boek laat de samenhang zien tussen de gebeurtenissen van de laatste vijftig jaar en beschrijft de ontwikkeling van kerk en maatschappij, van geloven tot ontkerkelijken. Het toont
alle pausen, bisschoppen van Roermond en dekens van Weert tussen 1956 en 2006.
Een beschrijving van de inhoud van “Ieder zijn
missie” is elders in deze uitgave te vinden.

De Bijbel en de liturgie van de kerk zijn daar vandaag echter heel duidelijk over: de koning van
ons leven is Jezus Christus. Of Hij zou dat tenminste moeten zijn, als we onze naam – “christenen” – met een goed geweten willen dragen.
Als we nu over een koning spreken, en over wat
koninklijk is, dan denken we aan paleizen, pracht
en praal, aan een hofhouding, aan majesteit en
zo meer. Dus toch een beetje “Beatrixerig”, als
ik het zo eens mag zeggen. Koning Christus was
echter niets van dat alles. Integendeel, Hij eindigde aan een kruis, als een misdadiger, als een
mens van geen tel. Het absolute tegendeel van
een koning dus.
Die tegenstelling vinden we in de Bijbel ook. De
lezing van vandaag omschrijft Gods koninkrijk
in hele menselijke en bekende termen:
(eerste lezing, Daniël): visioen – iemand komt
op de wolken des hemels – heerschappij – luister – koninklijke macht – hulde – eeuwige heerschappij – koninkrijk dat niet vergaat...
(tweede lezing, Openbaring): eerstgeborene
– vorst der aardse koningen – koninkrijk van
priesters – heerlijkheid en macht – oorsprong
en einde – die is, die was en die komt – albeheerser...
Die termen laten er geen twijfel over bestaan
hoe de schrijver over de koning Christus en zijn
Rijk denkt.
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Maar Christus zelf in zijn evangelie spreekt heel
anders over zijn koningschap. Jezus zegt: “Mijn
koningschap is niet van deze wereld... Ik ben gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid”. Dat getuigenis zal Hem dan enkele uren
later aan het kruis doen belanden. En daar bezegelt Jezus met zijn leven en zijn bloed zijn getuigenis voor de enige waarheid: dat God, die
Vader is voor alle mensenkinderen, de enige koning van deze wereld is. Jezus is een koning van
vergeving. Hij is een koning van barmhartigheid. Hij is een koning die kwam om te dienen,
en wel tot het uiterste. Een koning in zwakheid,
die uiteindelijk sterker blijkt dan alle machten
van deze wereld.
Zusters en broeders, ik keer terug naar mijn
openingsvraag: wie is de koning van uw leven?
Is het Christus en de God die hij ons als liefhebbende Vader heeft leren kennen? Of is het misschien toch koning euro? Of koning kapitalisme,
koning corruptie, koning misbruik van wat dan
ook, koning genot, koning ijdelheid, of koning
computer ... en u kunt er misschien zelf nog een
paar meer bedenken?
Er zijn er veel op onze dagen die een hele reeks
onwaardige koningen dienen. En ik ben me er
heel goed van bewust dat het voor ons als christenen niet eenvoudig of gemakkelijk is aan de
verleiding te weerstaan. We zijn net zo menselijk als iedereen. Maar we weten wie de enige
echte koning moet zijn: Christus en zijn evangelie. Dat in onze samenleving hier in WestEuropa die waarheid al meer dan een generatie vergeten of overboord gegooid is, wordt zo
langzaamaan ook wel duidelijk: het aantal zelfmoorden neemt zienderogen toe, er is een algemene crisis van waarden, die ertoe leidt dat
huwelijken van geen tel meer zijn en dat een
levensengagement enkel nog met meewarige ogen bekeken wordt, er is corruptie alom
en een boel mensen die alleen maar met geld
en bezit bezig zijn. Als je rondom je kijkt, zie je
veel goeds, maar zie je ook duidelijk de gevolgen van een verregaande vergoddelijking van
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* Speciale private label producten
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Persoonlijk service en begeleiding wordt verzord door de
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6004 HT Weert
Tel. 0495 583400
Fax 0495 583481
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tel. 0495 631715
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dingen die het niet verdienen verabsoluteerd te
worden. Het zijn afgoden, valse koningen. Wij
als individuele christenen, en wij als kerkgemeenschap, moeten weer veel duidelijker opkomen voor de enige echte Koning. De tijd dat we
ons moesten schamen om katholiek, of christen,
of kerkganger te zijn, ligt definitief achter ons.
Enkele dagen geleden liep dit bericht binnen op
de katholieke website “rknieuws.net”: “Hollywood wil meer films met geloof en waarden”.
Nota bene: niet “waarden en normen”, maar
geloof en waarden...! Een beetje laat, maar
alla, het gaat de goede kant op. Een gedeelte
van de jeugd is weer meer open voor waarden
en voor godsdienst. Het is aan ons om ze duidelijk voor te leven welke waarden blijvend zijn
en de moeite waard om voor te leven... en voor
te sterven!
Als Christus en zijn Vader-God de koning van
ons leven zijn, dan zijn zij de hoogste waarde
in ons leven. En mag ik dan ook nog eens dat
ouderwetse, maar zo noodzakelijke woord in de
mond nemen: als we God als hoogste waarde
hebben, dan moeten daar deugden in ons persoonlijk leven uit voortvloeien. Als we deugdzaam leven, hoeven we ons niet te schamen
voor onze trouw in het huwelijk, of voor ons celibatair leven als priester of kloosterling. Nee,
integendeel, dan mogen we daar gerust fier op
zijn! Dan mogen we fier zijn op onze eerlijkheid
in alle omstandigheden, op de weigering van
genotzucht en plat egoïsme. Dan weigeren we
winstbejag zonder grenzen en geweld in al zijn
vormen, of dat nu bij ons in huis of bij de buren
is. Dan doen we niet mee met praktijken die het
leven zelf bedreigen. Dan geloven we in een leven na de dood, waar we helemaal in Gods Rijk
leven kunnen. Dan zetten we ons in voor onze
maatschappij, precies omdat God een God van
leven is.
We moeten daar bescheiden in blijven, maar
we hoeven ons ook niet te verstoppen. Juist zoals deze Sint Martinuskerk, met haar hoge toren, van heinde en verre te zien is, op sommige plaatsen zelfs tot in Ospel, waar ik geboren
ben, zo mag het gezien worden wat katholieken zijn en hoe ze leven. We hoeven ons niet
op te dringen, maar we moeten dringend weer
onze plaats in de samenleving innemen. Wij laten toch onze Koning niet in de hoek zetten en
belachelijk maken? Wij willen ons inzetten, bescheiden maar toch ook zelfbewust, en we willen deze inzet verbonden weten met ons geloof
in Christus.
Deze inzet voor onze maatschappij vanuit ons
geloof in Christus Koning heeft in onze streken
tot de meest verscheiden groepen en verenigingen geleid. Het is daarom ook uitermate passend dat juist op dit feest van Christus Koning
een bijzondere groep mensen uit ons dekenaat

even centraal mag staan. Ze vieren vandaag, en
wij met hen, een gouden jubileum. Het Weerter
Missiethuisfront is een goede illustratie van wat
ik tot nu toe in deze preek gezegd heb.
De mensen van het Weerter Missiethuisfront
zetten zich in voor missionarissen uit het Weerterland, en de mensen waar deze missionarissen mee verbonden zijn. Zodoende zijn zij een
levende verbinding met parochies en kerkgemeenschappen in de meest diverse hoeken en
landen van deze wereld. Zodoende maken zij
zichtbaar dat onze kerk een wereldkerk is, met
een bonte verscheidenheid van talen, volken en
culturen. Maar verenigd in hetzelfde geloof en
met één en dezelfde Koning, die Christus is.

Christus van El Greco

Waarom is deze verbondenheid zo belangrijk?
Ik geef u drie redenen.
De eerste ligt op het praktische en materiële vlak. Het is nu eenmaal zo dat vele broeders en zusters in Christus in landen leven, waar
de mensen het niet zo goed hebben als bij ons.
En het Weerter Missiethuisfront voert dus een
aantal acties en werft fondsen om concreet en
daadwerkelijk te helpen. Maar die euro die u
hier in de schaal geeft, is die zo belangrijk?
Die ene euro beweegt veel meer dan u denkt, en
doet veel meer goeds dan u voor mogelijk zou
houden. En als wij deze euro niet geven, denkt u
dat anderen hem zullen geven? We mogen niet
vergeten, dat er heel wat plaatsen in deze wereld zijn, waar eerstelijnsgezondheidszorg en
lagere schoolopleiding enkel door de kerk gegeven worden. Als de kerk zich uit dergelijke gebieden, ik noem enkel maar Congo, zou terugtrekken, zou er voor de gewone mensen niets,
maar dan ook niets overblijven.
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De tweede reden voor het belang van de verbondenheid door het Missiethuisfront ligt op
een heel ander vlak. Het is hartverwarmend
voor armen in andere landen, te weten dat er
mensen zijn, wel ver weg, maar christenen, die
om hen geven, die met hen bezig zijn, en die
daadwerkelijk iets voor hen doen. Anderzijds
mogen wij ons gesteund weten door de dankbaarheid van zovelen en het gebed waarmee zij
bij God om Zijn zegen smeken. Op onze dagen
horen we vaak de uitdrukking “globalisering”.
Dan denkt men hoofdzakelijk aan economie en
geld, soms ook wel aan informatiestromen via
internet en zo meer. Maar wat het Missiethuisfront doet, is ook globalisering en wel van een
veel wezenlijkere soort. Deze verbondenheid
geeft vorm aan een geglobaliseerd netwerk van
solidariteit. Dat is de beste remedie tegen extremisme en verzuring.
De derde reden voor het belang van de activiteit van het Missiethuisfront ligt in de band met
het geloof en de kerk. Als wij scholen en vorming opzetten, als wij coöperatieven opstarten,
als we kleine gezondheidscentra leiden, doen
we dat omdat we geloven. Het is niet alleen
maar ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden. We willen getuigen dat we in Christus geloven, dat Hij de Koning van ons leven is, en we
willen dat met anderen delen. Maar dat kunnen
we niet zonder er ons voor in te zetten dat armoede en onrechtvaardige structuren omgebogen worden. Het geloof zonder daden is dood,
zei de apostel Johannes al bijna 2000 jaar geleden. Maar daden zonder geloof zijn even dood,
en dienen zeker niet altijd de mens, maar heel
vaak andere belangen. Daarom blijft de band
met de kerk en met ons geloof voor onze activiteiten zo belangrijk, want het is enkel de liefde van Christus, die tot het uiterste ging, die ons
ertoe kan bewegen een leven lang met anderen te delen.
Beste mensen van het Weerter Missiethuisfront,
zonder veel woorden draagt u bij aan een betere wereld, waar het licht van Christus een beetje
meer schijnt. Ik kan uit eigen ervaring getuigen,
hoe belangrijk uw activiteiten zijn. Als generale
missiesecretaris van een congregatie met vele
leden in Zuid-Amerika, Afrika en Azië weet ik
hoe noodzakelijk uw inzet en bewogenheid zijn.
En daarom zeg ik vandaag hartelijk dank. En ik
zeg ook: nog vele jaren toegewenst, jaren van
voortdurende inzet en van vreugde om wat jullie doen.
Zusters en broeders, op het hoogfeest van Christus Koning staan we voor de vraag wie de Koning van ons leven is. Laten we ons geloof in
deze Koning belijden en Hem dan in gebed aanroepen.
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Postbus 10203 - 6000 GE WEERT
Tromplaan 150 - 6004 ES WEERT
Tel. 0495-531458 - Fax 0495-534212

verzekeringen hypotheken financieringen

Populierenstraat 20
6031 XS Nederweert
Tel. 0495 - 63 16 14
Fax 0495 - 62 67 28
e-mail houtappels-projecten@planet.nl
Ontwerp en bouwadvies - Projectontwikkeling en ontroerend goed
Populierenstraat 20
6031 XS Nederweert
Kanaaldijk 13
6031 MZ Nederweert
telefoon 0495 45 02 20
telefax 0495 45 01 59

Tel. 0495 - 63 16 14
Fax 0495 - 62 67 28
e-mail houtappels-projecten@planet.nl
Directie: Cor Houtappels, Jo Knoups, Paul Saanen

Transportbandenbouw
aandrijfrollen
transportbanden
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keerrollen
schraaprubber
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Gaashekwerk in verzinkte en gecoate uitvoering
Spijlen hekwerk
Draai- en schuifpoorten
Sierhekken en bijbehorende poorten
Tuinschermen op maat
Elektrische poortbedieningen en slagbomen
Toegangscontrole met of zonder computerregistratie
Paardvriendelijke weideafrastering op rijbakken
Hondenrennen
Bocholterweg 154 - Weert - 6006 TP Weert
Tel. 0495-518239 - Fax 0495-518813
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Aandrijftechnieken
electromotoren
reductiemotoren
trilmotoren
trommelmotoren
compressoren
lucht- en oliecilinders
kanaaldijk 13
6031 MZ Nederweert
telefoon 0495 45 02 20
telfax 0495 45 01 59

“Ieder zijn Missie”,
een bijzonder boek
Het boek is uitgegeven bij het vijftigjarig bestaan van Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Het is een
zeer leesbaar boek geworden over de Weertlandse missionarissen in diverse landen van de wereld, waar de mensen
het niet zo breed hebben als in de westerse landen. Aansluitend aan de plechtige Eucharistieviering op zondag 26
november 2006 werd het jubileumboek "Ieder zijn Missie " gepresenteerd.
In hoofdstuk 2 kan men de belangrijkste gegevens over de 173 missionarissen lezen, met
waar mogelijk een portret van eenieder. geeft
een overzicht van de ruim 173 paters, broeders,
zusters en seculiere geestelijken die in de afgelopen decennia vanuit het Weerter Land over
de wereld uitgetrokken zijn.

De bisschop toonde zich verheugd met het
boek. Hij dankte allen in het Weerterland voor
het vele werk dat zij verzetten voor de missionarissen. Zo’n zestig vrijwilligers van de missiecomités in het Weerterland vormen de basis van
het missiethuisfront.

In het relatief korte hoofdstuk 3 vinden we de
geschiedenis van het Weerter Missiethuisfront
terug, met een klein portret van alle voorzitters
en Weerter dekens sedert 1956.
Het boek besluit met een zeer uitvoerig register,
waardoor het boek aan bruikbaarheid wint.
Het telt 128 pagina's en is rijk geïllustreerd met
de foto's van de missionarissen en van de diverse missiegebieden.

Het boek beschrijft de ontwikkeling van de katholieke missionering
gedurende een halve eeuw, vooral
vanuit het perspectief van de Weertlandse missionaris.
“Ieder zijn missie” bevat 3 hoofdstukken en een register.
Het eerste hoofdstuk laat de missie in veranderende tijden zien, van
het rijke Roomsche leven uit de vijftiger jaren via de roerige zestiger en
zeventiger jaren naar het rustiger
vaarwater van de eeuwwisseling. De
jaren van bloei, waarin tegelijkertijd
een vijftigtal missionarissen uit het
Weerterland overal in de wereld actief waren, zijn definitief voorbij; momenteel is nog een tiental op het wereldtoneel actief. Aan de hand van
uitspraken van de missionarissen zelf
passeren de werelddelen waar Weertlanders werkzaam waren, de revue.
De wezenlijke wijzigingen in missionering komen aan bod, met een visie
op de toekomst daarvan.

Bisschop Wiertz en voorzitter Kuppens

Boekenverkoop

Een van de interessantste aspecten van het boek
is, dat het is opgesmukt met tientallen fascinerende verhalen en pittige uitspraken van de missionarissen zelf. Bovendien worden ze tot leven
geroepen in tientallen foto's uit hun werkgebied. Omdat het omvangrijke, informatieve en
zeer leesbare eerste hoofdstuk de ontwikkeling
van het katholicisme in Nederland na de Tweede Wereldoorlog beschrijft, is het boek voor iedereen geschikt, die zich voor de veranderingen
en aanpassingen in beleid binnen de katholieke
kerk interesseert. Daarom ook bevat het de portretten van alle pausen en Limburgse bisschoppen sinds W.O. II.
Bisschop ontvangt jubileumboek
Woensdag 14 februari 2007 ontving Bisschop
Frans Wiertz van Roermond het boek uit handen
van het dagelijks bestuur van de stichting.
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Bisschop Wiertz citerend: "ln het bisdom zijn we
al jaren bezig om de vensters open te zetten,
onze blik te verbreden naar plekken in de wereld waar de kerk bruist van energie. U draagt
bij aan deze wisselwerking, die bemoedigend is
voor alle betrokkenen."
Voorwaar een fraai boek en een echte aanwinst
voor ieders bibliotheek. Menigeen heeft al veel
genoegen aan het jubileumboek beleefd.
“Ieder zijn missie” is te koop voor
€ 15,- inclusief verzendkosten binnen
Nederland.
Bestelling kan via het secretariaat van de
stichting per:
telefoon : (0495) 697775
e-mail : secretariaat@missiethuisfront.org
fax
: (084) 727 06 06.
Of door overmaking van het verschuldigde per
bedrag op rekeningnummer 1569.78.601 onder
vermelding van 'Ieder zijn missie' en naam met
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Op zaterdag zijn wij aan huis geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur
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In memoriam
Zuster Hieronyma fmm
Catharina Maria Henrica Janssen
Een lang leven, bijna 98 jaar, is haar gegeven ondanks een zwakke gezondheid.

Tante Toke, zo werd zij door haar neven en nichten genoemd, was
sinds vele jaren de laatste van de “Krake-lijn”, geboren op 5 mei 1909
en vervolgens getogen op Niessenhof op Moesel (Weert). Zij trad in
bij de Missiezusters Franciscanessen in Asten op 1 april 1939 en werd
een “bruid van Christus”, zoals dat in de tijd van het Rijke Roomse Leven heette.
Kort daarna vertrok zij, nauwelijks verder geweest dan Weert, naar
Kalimantan Barat (het vroegere West-Borneo), een provincie van de
Republiek Indonesië. Zes weken op de boot. Ze was vol idealen, maar
ook met veel onzekerheid vanwege de totaal andere cultuur in dat
verre vreemde land.
Het leven in het tropische klimaat was niet gemakkelijk en soms ook
gevaarlijk. Zuster Hieronyma had nogal veel last van allerhande tropische ziekten, vooral van malaria. Ze schreef erover in haar brieven
naar het thuisfront.
Op het eiland heeft zij de onafhankelijkheidstrijd meegemaakt. Nederlanders hadden het toentertijd daar moeilijk. Ze wilde toen niet gerepatrieerd worden omdat ze dan nooit meer terug zou kunnen.
Haar lichamelijke toestand verslechterde zo, dat voor haar leven gevreesd werd. Er bleef niets anders over dan na 12½ tropenjaren in
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1959 naar Nederland terug te keren. Ze ging daarop naar Moergestel, waar zij nog lang mede de zorg droeg voor de bewoners en voor
haar medezusters.
Toen zij zelf bejaard werd genoot zij daar van een goede verzorging op
een haar dierbaar geworden plek. Maar ook dat ging voorbij. De communiteit in Moergestel werd opgeheven en zuster Hieronyma kwam
naar Asten. Ook hier was het voor haar weer goed.
Door haar vriendelijke, zachte aard en haar diepe geloof was zij niet
gemakkelijk van haar stuk te brengen. Een beminnelijk persoontje, geliefd bij velen, bij medezusters en zeker ook bij haar familie.
Zij was een familiemens. De vele bezoeken van neven en nichten altijd
al, maar zeker in de laatste jaren en vooral de laatste weken, getuigen
daarvan. De neven en nichten zullen hun laatste tante missen.
Zuster Hieronyma’s kaarsje is op 30 maart 2007 in Asten uitgegaan.
Heel stilletjes, net zoals zij geleefd heeft. Maar wel een kaarsje dat
voor velen licht heeft gegeven, een zacht en lief licht.
Nu is zij opgenomen in het eeuwige licht van God voor wie zij heeft
geleefd en die zij heeft gediend in zijn mensen. Moge zuster Hieronyma, de lieve tante Toke, bij Hem haar grote geluk gevonden hebben.
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CHRISTIAENS & ZN
FAHRENHEITSTRAAT 8 - 6003 DC WEERT - TEL. 0495-532354

Maaspoort 42,
Nieuwe Markt 10,
Oranjeplein 239,
Friezenstraat 4,
Limburglaan 100,
Boshoverweg 55a,
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6001 BR Weert,
6001 EL
6006 CX
6004 BD
6004 HE
6002 AM

Tel. 0495 53 23 95
Tel. 0495 52 11 27
Tel. 0495 53 11 72
Tel. 0495 53 88 82
Tel. 0495 52 15 05
Tel. 0495 45 27 52

Stad van de Naastenliefde
Wij zijn heel blij via het jaarboek onze weldoeners te kunnen informeren over het project in San Rafael.
Hopelijk kunnen de weldoeners hierdoor een idee vormen waaraan hun financiële steun is besteed. Wij beseffen
heel goed dat alleen door deze fantastische steun wij de "Stad van de Naastenliefde" verder kunnen vormgeven.
Verder schreef Zuster Maria de Anima Christi van Eijk vanuit Rome:

Zuster Maria de Anima Christi

Op 27 april 1998 presenteerde Pater Carlos
Buela, stichter van de religieuze familie van het
"Mensgeworden Woord", aan enkele personen
het project van de "Stad van de Naastenliefde".
Hij stelde daarbij voor dat het project niet alleen
plaatsgebonden zou zijn, in dit geval aan het
stadje San Rafael, in Argentinië, maar als doel
zou hebben bij te dragen aan de "evangelisatie van de cultuur". Hiermee wilde hij zeggen
dat de "Stad van de Naastenliefde" mensen
zou willen aansporen om hun hart te veranderen, te gaan leven naar de normen en waarden
van het Evangelie, en naar de hoogste wet die
daarin beschreven staat, namelijk de wet van
de liefde.
Daarom beschouwen we ook dat in principe de
"Stad van de Naastenliefde" een compromis
voor iedere mens van goede wil zou moeten zijn.
De "Stad van de Naastenliefde" is binnen onze
religieuze familie dan ook niet direct één concrete plek, maar meer een samenwerkingsverband tussen de verschillende liefdeswerken. Pater Buela heeft zich daarbij laten inspireren door
het werk van de Heilige Don Orione. Het betreft
niet alleen de tehuizen die georganiseerd wor-

den door religieuzen, maar er zijn ook leken bij
betrokken, die eveneens hun talenten, professionaliteit, tijd en goede wil ten dienst stellen
van de naastenliefde. Op deze wijze willen wij
d.m.v. van liefdeswerken uitdrukking geven aan
ons geloof, aan de liefde van Christus.
In San Rafael in Argentinië heeft onze religieuze
familie verschillende tehuizen. De priesters van
het "Mensgeworden Woord" runnen een tehuis
voor gehandicapte en bejaarde mannen en een
tehuis voor jongens. De zusters hebben een tehuis voor gehandicapte en bejaarde vrouwen,
voor verlaten of weeskinderen en een derde te-
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huis voor jonge meisjes en vrouwen. Eveneens
werken de zusters in het locale ziekenhuis, geven net als de priesters, eten en kleding aan de
armen, die bij de parochies of kloosters aan komen kloppen en verzorgen een apotheek waar
veel arme zieken terecht kunnen. We willen in
deze tehuizen hulp bieden aan ieder die dit om
de één of andere reden nodig heeft.
Wij willen op deze wijze uitdrukking geven
aan de barmhartige liefde van God. In de Latijnse taal kun je zo mooi de herkomst van het
woord barmhartigheid begrijpen: misericordia.
Dit komt van: miseri cor dare... de miserabelen
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het hart geven. We willen niet enkel de armen
verzorgen omdat we ons daartoe als het ware
verplicht voelen, maar we zien het als een consequent handelen, nadat we hebben mogen ervaren dat ons hart geraakt werd door de nood
van anderen. Ons hart wil voor de ander openstaan en gelijk slaan met hen die onze hulp nodig hebben. De Chileense heilige Alberto Hurtado, Jezuïet en stichter van de "tehuizen van
Christus", zei altijd: "We moeten geven tot het
ons pijn doet". Hoe zouden we anders het lijden van onze naasten kunnen begrijpen? De ervaring van pijn, ziekte, armoede is moeilijk uit
te leggen. Vaak kunnen we die pas begrijpen als
we zelf een ervaring opgedaan hebben met pijn
in ons persoonlijke leven. De ware barmhartige
liefde kent geen barrière tussen arm en rijk, ziek
en gezond, jong of oud, maar is in staat om de
noodlijdende als een broer of zus te omhelzen.
Jezus Christus werd één van ons. Hij is de mensgeworden God en leerde zo pijn, armoede, verdriet in Zijn leven kennen.
Wij willen dat dit hartelijke gevoel van naastenliefde in onze tehuizen leeft, waardoor we
worden als één familie, waar religieuzen, leken
en noodbehoevenden als broers en zusters in
Christus samenleven.

Met deze achterliggende gedachten zijn wij nu
ook letterlijk onze "Stad van de Liefde" aan het
opbouwen. U weet het al, heeft erover gehoord
en gelezen en u heeft er zelf aan bijgedragen, de
muren worden langzaam maar zeker opgetrokken in het verre Argentinië. We waren namelijk
hard aan uitbreiding toe. Tot op heden wonen
gehandicapte en bejaarde vrouwen in hetzelfde
paviljoen. Veel mensen onder één dak, ook met
vele uiteenlopende ziektes en noden. Een nieuw
paviljoen, op een nieuw terrein, zal ons de gelegenheid geven om de mensen beter te kunnen
huisvesten naar hun specifieke noden. Vooral de
jongere geestelijk gehandicapten, hebben meer
ruimte nodig, want zij verlangen ernaar om te
kunnen rennen en spelen, zoals kleine kinderen

dat doen. Bij het huidige tehuis is de binnenplaats erg klein, maar het nieuwe paviljoen zal
meer grond ter beschikking hebben. De verhuizing van een groep gehandicapten zal anderzijds tevens de nodige rust voor de bejaarden
verbeteren.

Op dit moment heeft men de fundamenten en
de meeste muren gebouwd tot op dakhoogte,
dankzij een locale donatie in Argentinië. Inmiddels zijn de donaties van de Rabobank, de vastenactie van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront / “Missieburo Roermond” en de NCDO
subsidie ook toegezegd en gedeeltelijk al overgemaakt, zodat we vol enthousiasme verder
kunnen blijven bouwen. We hopen voor het einde van dit jaar het hele gebouw bewoonbaar te
maken voor onze gehandicapten, zodat onze familie ook kan blijven groeien!
Onze dankbaarheid is groot. Zonder uw hulp
zouden wij dit niet klaar kunnen spelen. Alle
mensen van goede wil die op de één of andere manier vanuit Nederland hun eigen steentje
hebben bijgedragen, beschouwen wij ook een
beetje als "inwoners van de stad van de naastenliefde". Deze "stad" is grensoverschrijdend.
Allen worden we zo instrumenten van Gods liefde. We geven een stukje van ons eigen hart aan
al diegenen die het hard nodig hebben!
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Ontmoetingsavond
Woensdag 17 mei 2006 mocht voorzitter Pierre Kuppens talrijke aanwezigen begroeten, waaronder ook de
H.E.H. Hans Franken, deken van Weert. Hij las een fragment voor uit de brief van Pater Tjeu Kuppens osc,
die werkzaam is op het Indonesische eiland Nias, dat zo zwaar door een tsunami en enkele maanden later door
aardbevingen getroffen werd.

Pater Bonten

Het eiland is door de tsunami en
aardbevingen drie meter omhoog gekrikt. De rivieren zijn door de aardbevingen ‘dichtgeschud’. Alle waterwegen zowel boven- als ondergronds
moeten hun nieuwe weg zien te vinden. Evenals al die mannen, vrouwen
en kinderen van West-Nias. Pater Tjeu
aanhalend: “De natte woestijn van
West Nias zal weer bloeien.”
De tekst van de brief is gepubliceerd
in het ‘Jaarboek editie 2006’ op de
pagina’s 7 tot en met 9.

Pater João Bonten ocd, verantwoordelijk voor
zijn parochie in São Paulo en voor de Zusters
Karmelietessen in Noord-Oost Brazilië, neemt
de aanwezigen mee door de historie en tegenwoordige tijd van ‘zijn’ land Brazilië.
Vervolgens leidt mevrouw Visser de film “Children of the killing fields” in. De film geeft een indruk over de gewelddaden van de Rode Khmer
en geeft een goed beeld van de activiteiten van
de Don Bosco stichting, die weeskinderen en
andere thuisloze kinderen opvangt en verzorgt.

Tot slot houdt Zuster Maria de Anima Christi
van Eijk ssvm, algemeen overste in Rome van
het Instituut ‘Dienaressen van de Heer en de
Maagd van Matará' een enthousiasmerende
toespraak. Zij vertelt over haar project de Stad
van de Naastenliefde. (Vanaf pagina 49 is over
dit project een artikel opgenomen.)
Over deze ‘Ontmoetingavond 2006’ is ook in
het vorige Jaarboek gepubliceerd.
Op woensdag 12 september 2007 wordt in
Golden Tulip Weert de traditie van de ontmoetingsavonden voortgezet.
De inleidingen worden verzorgd door:
Pater Piet Cuijpers sds, generale missiesecretaris Salvatorianen (Rome): “De toekomst van het
Christendom in India”;
Zuster Materna Wehrens, generaal overste van
de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (Windraak): “Ontwikkeling in Oost-Timor”;
Mevrouw Linda Koppen (Eindhoven), gewerkt
in de verpleging voor Dokters van de Wereld,
een internationale medische humanitaire organisatie: “Ontwikkelingswerk in Indonesië”.

Mevrouw Visser

Zuster Anima
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• gezichtsbehandelingen • pedicure
• anti-rimpelbehandelingen d.m.v. face setting of hyaluronzuur
• permanente make-up • lichaamsbehandeling • zonnestudio
• infra-rood sauna • hotstone massage • electrisch ontharen
• foto-licht ontharen • visagie • verwijderen van
pigmentvlekken • micro- dermabrasie
• kadobonnen in alle prijsklasse

Burgemeester Hobusstraat 2,
6031 VA Nederweert
tel. (0495) 62 55 40
lid ANBOS

Depositaire Guinot

Mariastraat 2
6039 AX Stramproy
Tel. 0495 561356

ontwerp, advies en uitvoering
voor woning en utilitietsbouw
• krachtinstallaties
• zwakstroominstallaties
• beveiligingsinstallaties
• data-transmissie
• onderhoud en vervanging
• 24-uurs service
WEERT
Celciusstraat 17
6003 DG Weert
Tel. 0495 545535

Elektro Scheppers Service
ook Groot in Klein werk!

WEERT
Postbus 102 93
6000 GG Weert
Fax 0495 546236
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Boekenderweg 2a
6017 CP Thorn
Tel. 0475 561266

E-mail uit Morada Nova
----- Original Message ----From :
To
:
Sent
:
Subject :

Jacques Clijsters
secretariaat@missiethuisfront.org
Saturday, May 26, 2007 3:28 AM
voor het jaarboek

Goede Vrienden van het
Missie Thuisfront,
Vorige week ontving ik de uitnodiging om eens iets te schrijven over mijn omgeving hier. Mijn
woon(werk)adres is verschillend
van het postadres. Daarmee dat
ik laat ben, maar hopelijk nog op
tijd.
Post krijg ik iedere keer als ik naar
Maraba ga naar het oude centrum
waar de kathedraal ligt en waar
ik 3 jaar geleden werkzaam was.
Daar bleef ik een jaar samen met
een Belgische confrater. Daarna
volgde ik een andere Belgische confrater op toen die zijn parochie
moest verlaten vanwege rugklachten: hij reed veel met een motor.
Hij ging naar het Zuiden naar Nova Iguaçú, waar ook ons provinciaal
huis ligt hier in Brazilië. Die parochie ligt op 100 km van Marabá langs
de Transamazonica met twee dorpscentra: Brejo Grande do Araguiaia
en Palestina do Pará. Die dorpen worden niet gauw vermeld op landkaarten.
Wat wel soms vermeld wordt is São Raimundo en Vila Isabel: woonplaatsen van rond de 1000 inwoners langs de rivier die eerder bestonden voordat er wegen waren. Die twee plaatsen liggen in de parochie
Nova Iguaçú met nog 16 andere gemeenschappen, verspreid langs de
rivier en in het binnenland. De oppervlakte is groot, maar er wonen
minder mensen dan hier:15.000, terwijl er hier meer dan 25.000 wonen. Na anderhalf jaar kwamen Franse broeders de streek overnemen
en ik belandde na mijn vakantie in Nederland eind 2005 op 20 km
van Marabá, aan de overkant van de rivier Tocantins. Deze parochie
ligt ook weer langs de rivier. Dat brengt soms mooie boottochtjes mee
over de rivier om bij sommige gemeenschappen te raken.

De oevers van de rivier staan veelal nog vol groen en geven een indruk
van hoe het 40 jaar geleden moet geweest zijn toen alles nog bos was.
Maar de bossen werden gekapt en wegen werden aangelegd. Heel
veel volk kwam van alle kanten van het land hier wonen. De eerste
jaren overheersten de zagerijen en werd er van alles gezaaid en geoogst, maar nu is het meest weiland voor vee.
Grondverdeling is nog steeds een probleem, al is het hier niet meer
zo een oorlog als verder in het Amazonegebied waar gepakt en afgepakt wordt en 'concurrenten' soms opgeruimd worden zonder gerechtelijke vervolging. Hier gebeurt dat ook nog, terwijl achteraf niemand
weet wie het gedaan heeft. Maar er zijn hier vaak ook andere belangen in het spel, zoals politiek of drugs.

Marabá onder water

In deze streek werkten eerst paters Oblaten. Later werden er parochies
gevormd. Vijf jaar geleden begon een Spaanse priester de parochie.
Daarna kwam hier een priester van India voor twee jaar en nu houd
ik voorlopig de wacht, totdat er een jongere kracht komt, al is die nog
niet in zicht. De parochie is niet zo groot in oppervlakte - wel zijn er
meer dan 25 gemeenschappen, de meeste met een kerk en de verste
van het centrum hier ligt op 40 km (boottochten niet meegerekend).

De rivier
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Langstraat 65
6001 CT Weert
Tel: 0495 54 33 59

Een “historisch” trefpunt voor jong en oud
Om te relaxen onder het genot van een goed glas wijn
Een lekker gekoeld Hertog-Jan biertje alleen of met
vrienden.
Geniet, eet, drink en praat
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De mannen van Maranhenses

Laagland langs de rivier, die ieder jaar minsten 12 meter stijgt met
de nodige overstromingen. De natte tijd eindigt in mei en daarna begint de hitte.
Veel bruggen en bruggetjes die het soms begeven onder de zware
veewagens en de houtskoolwagens die houtskool brengen naar de
ijzergieterijen in Marabá. Het is vlak bij de Serra Pelada vanwaar naar
mijn schatting iedere dag wel 20 treinen met ieder 200 wagons met
dertig of meer ton ijzererts per wagon naar São Luis rijden waar het
erts verscheept wordt.
De gemeenschappen in het binnenland zijn levendiger dan die langs
de grote weg.
Morada Nova ligt op de splitsing van de weg naar Belém (op 500 km)
en Dom Elizeu (op 200 km, waar ik was van 1988-1992). Het centrum
is levendig en vol bewegingen. De kerk, laag en lang, is voor 450 man,
maar veel te klein. Vlak bij de rivier langs de grote weg zijn er verschillende grotere gemeenschappen. Daar zijn ook 3 zusters werkzaam.
Zijn komen uit het Zuiden.

Woningen voor ontheemden

Twee families uit Maranhenses

Voor de vastenactie in Brazilië dit jaar stond deze Amazonestreek in
de belangstelling in de hoop van de streek en de bevolking te redden
van exploitatie en wanorde. Op 12 km van hier is er een indianendorp
waar ik nu soms naar toe ga. Zij waren vóór 40 jaar de meesters hier
in de streek. Ze spreken nog hun eigen taal, worden nu beschermd,
hebben hun eigen school en gezondheidscentrum, eigen gewoonten,
maar komen veel hier naar school en om te winkelen, maar houden
zich op een afstand. Ouderen onder hen zijn gedoopt en deden de
Eerst H. Communie en nu willen ze hun kinderen laten dopen. Eerder
was er een Italiaanse Jezuïet die daar geregeld naar toe ging, maar die
is nu verhuisd naar Manaus.
Daar ga ik het dan bij laten. Een andere keer wat meer nieuws, maar
dan schrijf ik het nog eens per brief: dat ligt me meer.
Het allerbeste, Gods beste Zegen, hartelijk dank voor jullie belangstelling en steun en hartelijke groeten van
Jacques Clijsters

Ons ezeltje
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Amazone

jos jacobs b.v.
ringstraat 8
6005 NW swartbroek weert
tel: 0495 - 55 14 84
fax: 0495 - 55 13 45

Lochtstraat
Telefoon
Fax
E-mail
Internet

41-45, 6035 BM Ospel
0495 _ 64 12 03
0495 _ 64 16 34
info@auto-veugen.nl
www.auto-veugen.nl

UW MERCEDES PARTNER
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Bevroren herinnering
Op donderdag 26 juni 1958 kondigde het Bestuur Weerter Missiethuisfront de viering van het tweede Missiefeest
en het bezoek van Mgr. Maurice Otunga, bisschop van Kenia, als volgt aan.
“Bij de oprichting van het Weerter Missiethuisfront werd besloten naast de algemene
Missiezondag een speciale Weerter Missiedag
in te stellen voor alle parochies van de gemeente Weert. Dit jaar vieren we voor de tweede
maal dit Missiefeest, en wel op een heel bijzondere wijze. Monseigneur Otunga zal namelijk
een bezoek brengen aan Weert. Dit prinsenkind
van Afrika, bekleed met het paars, als symbool
van de volheid van het priesterschap, bezoekt
de geboortestad van meerdere Weerter Missionarissen, die in zijn land werken of gewerkt
hebben. Hij wil daardoor luister bijzetten aan
ons missiefeest. De Weerter gemeenschap zal,
met deze hoge vertegenwoordiger van de Kerk
in Afrika in haar midden, tastbaar de resultaten
van het missiewerk van haar zonen en dochters
vóór zich zien. Door gebed en offer heeft onze
stad zijn missionarissen voortgebracht, mede
door ons gebed en offer is deze prins van Afrika
bisschop van de katholieke kerk geworden.

Programma

Moge Weert bij zijn aankomst op zaterdagavond aan het stationsplein, blijk geven van een
grote belangstelling!

		

Zaterdag 28 juni

6.45 uur

Aankomst Mgr M. Otunga op het stationsplein.

7 uur

		

Pontificaal Lof in de St. Martinuskerk.

Zondag 29 juni

7.30 uur	Stille H. Mis in de parochie van O.L. Vrouw van Fatima,
opgedragen door Mgr M. Otunga.
9.00 uur	Afhalen Mgr M. Otunga voor de plechtige Hoogmis,
met Pontificale assistentie, in de St. Martinuskerk.

Om onze stad een zo feestelijk mogelijk karakter te geven worden allen vriendelijk verzocht
zoveel mogelijk te vlaggen. Weert zal dit missiefeest vieren als een echt gemeenschapsfeest.
Katholiek Weert voelt zich een met Katholiek
Afrika, met de grote katholieke gemeenschap
over de gehele wereld. Dit gemeenschapsgevoel zal zich uiten in een grote belangstelling,
in ons gemeenschappelijk gebed en een overvolle offerschaal. Want vergeet het niet, deze
jaarlijkse collecte vervangt de collectes van de
verschillende vertrekkende missionarissen. Hun
stoffelijke nood is buitengewoon groot, maar
Uw milddadigheid is ook alom bekend.
Het thuisfront weet, dat U onze missionarissen
een warm hart toedraagt en rekent op U.”

2.30 uur	Speciale

kindermiddag op de speelplaats van de

St. Martinusschool, met bezoek van Mgr M. Otunga.
8 uur 	Avondvoorstelling in de aula van het Bisschoppelijk College,
met “Willy Varé” als goochelaar, manipulist en jongleur.
		

Entree fl. 1,-
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La paz del Señor, la paz del Señor,
la paz del Resucitado.

De vrede van God, de vrede van God,
de vrede van Jezus Messias.

La paz del Señor a ti ya mi,
a todos alcanzará.

De vrede van God voor jou en voor mij,
voor iedereen om ons heen.

Braziliaanse vredeswens
Missie Thuisfront
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Vijftig jaar missionaris
(1956 – 2006)
Een vogelvlucht over het leven van Pater Johan Visser sdb als missionaris.
Johan om te mogen beginnen aan het noviciaat.
Een jaar om tot een beslissing te komen voor
zijn toekomst.

Eind veertiger jaren gaat Johan naar Ugchelen
waar in enkele barakken, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn, het kleinseminarie van de Salesianen van Don Bosco gevestigd was.

Ook de boerderij, de Mariahoeve, in Assel op de
Veluwe was geen onbekend terrein. Daar werd
in de vrije tijd met het werk op het land menig
uurtje doorgebracht.

Na de studie van de filosofie vertrekt Johan in
1956 naar de missie van Thailand (Siam).
Een grote en belangrijke stap in zijn leven. Hij
begint hier aan zijn praktijkjaren op scholen en
internaten en doet veel ervaring op, die hem later zeer goed van pas komt.

Het noviciaat 1953-1954 te Twello
Bij het bezoek van de Algemeen Overste
Zittend v.l.n.r. pater Maas, pater Bortoluzzi, don
Ziggiotti (algemeen overste) en pater Vijverberg
In januari 1963 komt Johan naar Benediktbeuern (D) voor de laatste periode van zijn studie.
Hij komt regelrecht uit India, waar een temperatuur van plus veertig graden Celsius heerst.
In Beieren ligt al maandenlang een dik pak
sneeuw en de temperatuur is al gezakt naar de
min dertig.

Twello, studiejaar 1955 - 1956
Op dit statieportret zien we vijf ‘toekomstige’
missionarissen: Max Vendrig, Johan Visser, Joop
Röttgering, Jan Bleijs en Toon van Maanen.

Benediktbeuern een idyllisch dorpje in Oberbeiern (D) met grote boerenhoeven en het klooster,
dat sinds 1930 in handen is van de Salesianen
van Don Bosco.
Hier heeft Johan de laatste jaren van zijn studie
doorgebracht en is hij ook tot priester gewijd in
de prachtige kloosterkapel die na de restauratie
tot basiliek verheven is.

Een zoekplaatje om tussen de ruim honderd jongens Johan terug te vinden. Maar toen al stak
hij met kop en schouders boven de rest uit. Ugchelen, jaargang 1951-1952. Aan het einde van
het schooljaar (1953-1953) in Ugchelen vroeg
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In de vijftiger jaren is men begonnen het klooster te restaureren.
Pater Karl Mindera was de grote man achter dit
gigantische werk. Zijn inspanningen werden in
1973 bekroond met de verheffing van de kloosterkerk tot Basilica minor.
Het voormalige benedictijnenklooster in Benediktbeuern aan de rand van de Alpen op de
Beierse hoogvlakte was een studiehuis voor de
laatste jaren van het gymnasium, voor de filosofie en theologie.
Gelukkig was er ook tijd voor ontspanning en
de bergen waren op ‘loopafstand’.
De Benediktenwand is met 1.803 meter de hoogste bergtop in de omgeving. Die kon je alleen bereiken met een dagwandeling. Dat bergwandelingen niet zonder gevaar zijn hebben de twee
Nederlandse studenten Wilhelm de Nier en Ernst
Janssen ondervonden. Zij zijn in 1953 op 7 maart,
het feest van St. Thomas, verongelukt.

Vader Abt moest in vroegere dagen zijn monniken goed in de gaten houden.
Daar is deze voorziening voor gemaakt. Hij kon
de gehele kloosterhof goed overzien.
Bij de salesianen is dit een deel van de zogenaamde assistentie, dat is: altijd bij de jeugd actief aanwezig zijn.

Koninginnedag 1964
V.l.n.r. Henk Lansheer, Johan Visser, Herman Lieberom, Piet Alofs, Jos Boemaars, Jan Zeegers en
Herman de Boer

De prachtige kloosterkerk is in Italiaanse vroegbarok uitgevoerd. Na de restauratie is het gebouw op 3 juni 1973 tot basiliek verheven.
Op 29 juni 1964 is Johan in deze Basiliek tot
priester gewijd door Mgr. Joseph Stimpfle, bisschop van Augsburg

Gedurende de Litanie van Alle Heiligen liggen
de wijdelingen uitgestrekt en biddend om de
hulp en voorspraak van de verschillende heiligen.
Dierbare herinnering aan de eerste
dagen van het priesterschap.

Als je door de kloosterpoort gaat, krijg je een
prachtig gezicht op de binnenhof met enkele eeuwenoude bomen. Alle hoekjes, paadjes, bruggetjes zijn een bezichtiging meer dan
waard.

Meters lange gangen binnen en buiten.
In de studietijd van Johan (winter 1963-1964)
waren de binnengangen niet verwarmd en soms
vroor het er tien graden of meer.

Missie Thuisfront
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Op weg naar de kerk in Weert voor de eerste
plechtige H. Mis.
Ingetogen maar met innerlijke trots. Want hun
zoon Johan is priester.

Ontmoeting van missionarissen – klein en groot
– oud en jong – ervaren en nog meer ervaren.
v.l.n.r. Johan Visser (Thailand); Herman Laarhuis
(Noord-India) en Frans Schlooz (Zuid-India)

De familie Visser

Terug in Thailand na het studiejaar 1974-1975
in Rome en dan achtereenvolgens aan de slag
als ...
1976-1981 Bangkok directeur
1982-1985 Banpong directeur
1986-1989 Haad Yai directeur
1990-1992 Phanom econoom
1993-2002 Pnom Penh directeur
2002-2003 Sihanoukville econoom directeur
2004-2006 Poipet directeur
2006-heden Sihanoukville econoom directeur

Pater Johan Visser S.D.B., missionaris in Thailand, zegent op 12 juli 1964 aan het slot van
zijn eerste H. Mis de parochiegemeenschap van
Weert.
Thailand en Cambodja
1956-1957 Hua Hin, praktijkjaren
1958-1959 Banpong, praktijkjaren
1960-1962 Shillong (India), studie theologie
1963-1964 Benediktbeuern (Dld), studie theologie
1965-1966 Banpong pastoraat
1967-1973 Haad Yai catechist en econoom
1974-1975 Studie in Rome

Father John geniet van zijn werk bij de jeugd, hij
houdt van ‘zijn’ kinderen en Don Bosco blijft altijd het middelpunt.

Na het verlaten van de kerk een bloemetje met
een versje voor de feesteling

Luisterende oren naar de hartelijke en indrukmakende woorden aan het begin van het feest.
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In 1995 ontving Johan Visser de onderscheiding van de Stichting “Path to Peace”. Deze
werd uitgereikt door Aartsbisschop, Mgr. Renato Martino, president van de Stichting en pauselijke Nuntius bij de Verenigde Naties

De ‘bouwheer’ Brother Roberto Panetto kan best
trots zijn op dit prachtige gebouw. De Stichting
Sawasdee en de vele sponsors niet minder…
Br. Roberto wordt de directeur van de hotelschool. De vrijwilligster Catharina komt twee
jaar helpen voor de opstart. De meisjes zijn ‘managers’ van de huishoudelijke dienst. Pater Johan Visser is directeur van het gehele complex
in Sihanoukville.

Bij de opening van de DON BOSCO TECHNICAL
SCHOOL in Sihanoukville ontving Johan uit de
handen van de Vice Minister President een onderscheiding

Kinderen in allerlei maten en soorten – in het
spel – in de klas – thuis in de krottenwijk

En zo kan de jeugd voorbereid worden op een
goede toekomst in goede scholen
Hoeveel keren heeft Johan niet achter zo’n lezenaar gestaan om velen te bedanken.
Nu doen wij het ook een keer: Johan, dank voor
je inzet en je vertrouwen in God en de mensen.

Activiteiten in de bouw en organisatie
Rondom Don Bosco Johan temidden van gasten
uit binnen- en buitenland: sponsors, weldoeners
en medewerkers.
Pater Johan temidden van zijn thuisfront. Wat
kan een missionaris, als hij niet de steun en bemoediging van zijn familie krijgt

Op 19 maart 1981 krijgt Johan de versierselen
van ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld door burgemeester Matti van Weert

Het is niet zomaar een lintje dat doorgeknipt
moet worden.
Mevrouw De Ru moet er wel even de tijd voor
nemen. De heer Arend de Ru heeft de opening
van het gebouw niet meer mee kunnen maken,
zijn echtgenote en zoon waren wel aanwezig
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Daar moet je even de tijd voor nemen in vakanties, bezinningsdagen,
gewoon een dagje vrij nemen of voor een gezellige maaltijd.

En voorlopig – met uw niet te missen hulp – kunnen ze gelukkig weer
lachen. Daarvoor heel veel dank

En Johan even terug in Weert

Bij de totstandkoming van dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens van de familie Visser.
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MR H.A.W. VAN WEL
MR R.G.J. DEUSS
MR M.H.A. WIJEN
MR M.A. VLES
MR DRS F.H.H. WEEKERS
MW MR A.R.J. VOS
MW MR E.G.M. KUPERS
MR K.E.M. TIMMERMANS
MR M.C.H. WINANTS*
MR E.J. HUIJSKENS
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*NMI-MEDIATOR

Weert Emmasingel 38 Postbus 196 - 6000 AD Weert
Telefoon 0495-53 25 83 Telefax 0495-54 07 55
E-mail: advocaten@hoeberechts.nl Website: www.hoeberechts.nl

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

DE GRAEF WONEN
3000 m 2 woonplezier

Teak, Koloniale & Oosterse Meubelen
Lloyd Loom, Leren en Stoffen Stoelen
Bankstellen & Fauteuils
Verlichting, Schilderijen, Spiegels & Woondecoraties
Ringbaan-Zuid 25
6006 NK Weert
T 0495 - 538802
F 0495 - 538958
E contact@degraefwonen.nl

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

www.degraefwonen.nl
Missie Thuisfront
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Kinderarbeid
Het klinkt misschien een beetje raar, maar kinderen worden nog niet zo heel erg lang als kinderen gezien. In het
verleden werden kinderen meer als jonge volwassenen beschouwd. Zodra een kind sterk genoeg was, werd het
ingezet bij huishoudelijke werkzaamheden en huisnijverheid.

Kinderarbeid in Nederland

Nederland vroeger
In het begin van de 19de eeuw worden allerlei producten gemaakt in de huisindustrie. Kinderarbeid is in deze jaren heel gewoon. Er ontstaan pas echt problemen na de 'industriële
revolutie' in de tweede helft van de 19de eeuw.
Door de opkomst van fabrieken, waar met behulp van stoommachines wordt geproduceerd,
verdwijnt de huisindustrie. Kinderen, die thuis
gemist kunnen worden, gaan met hun ouders
naar de fabrieken om daar te werken. Tegenstanders van kinderarbeid hebben het niet gemakkelijk. Ouders staan niet te wachten op een
verbod. Zij hebben het geld dat de kinderen binnen brengen nodig om rond te komen.

Artikel 32 in het VN verdrag betreffende de
Rechten van het Kind bepaalt dat kinderen beschermd moeten worden tegen het verrichten
van werk dat schadelijk is voor hun gezondheid,
scholing of lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.
Het gaat dus niet om lichte werkzaamheden als
helpen met de afwas, een krantenwijk of meehelpen op de boerderij.
Kinderarbeid bestaat uit vele vormen. Zo zijn
er de extreme vormen als schuldslavernij, gedwongen arbeid, werken onder gevaarlijke omstandigheden en kinderprostitutie. Deze extreme vormen van kinderarbeid vallen onder het
begrip: kinderslavernij.

Mr. Samuel van Houten

Bakstenen sjouwen

Op 5 mei 1874 nam de Tweede Kamer een wetsontwerp aan dat later de befaamde 'Kinderwet'
zou worden. Het wetsontwerp is opgesteld door
het Tweede Kamerlid Mr. Samuel van Houten
(1837 – 1930). Hij wilde daarmee paal en perk
stellen aan de kinderarbeid in Nederland, zodat
kinderen de kans kregen om onderwijs te volgen
en te spelen. Op 19 september van dat jaar trad
de Kinderwet in werking. Pas in 1889 wordt alle
kinderarbeid beneden vijftien jaar verboden.

Kindslaven werken onder mensonwaardige omstandigheden en tegen de meest slechte arbeidsvoorwaarden. De meesten hebben geen
arbeidscontract of recht op vrije dagen en gaan
niet naar school. Meer dan eens is er sprake van
seksuele intimidatie en geweld tegen zowel
meisjes als jongens.

De wereld nu
Het aantal kinderen dat wereldwijd fulltime
of een deel van de dag werkt is niet exact bekend. De meeste onderzoekers gaan uit van
rond de 250 miljoen werkende kinderen van 5
jaar en ouder. Velen worden gedwongen te werken onder hele slechte omstandigheden.
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Volgens de “International Labour Organization”
(ILO) leeft meer dan 95 % van de werkende kinderen in ontwikkelingslanden, maar er zijn dan
nog ongeveer 12,5 miljoen kinderen over die ergens anders werken.
Kinderen werken in alle sectoren van de economie, maar meestal in werkzaamheden die niet
meegeteld worden in officiële cijfers. Cijfers over
kinderarbeid onder de 10 jaar zijn nauwelijks te
vinden. Het werk van deze hele jonge kinderen
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wordt niet of nauwelijks geregistreerd, omdat
kinderarbeid op deze jonge leeftijd in alle landen illegaal is en daarom zoveel mogelijk wordt
verzwegen of verborgen.
De meeste kinderen werken in de zogenoemde
informele economie, zowel in de stad als op het
platteland. Hier bestaan meestal geen wetten
die de kinderen beschermen of regels over werktijden, lonen en verzekeringen. Kinderen werken
meestal in een omgeving waar ze niet of nauwelijks beschermd worden, zoals op straat, in
niet geregistreerde bedrijven, werkplaatsen, fabriekjes, pensions, cafés, restaurantjes, eethuisjes, winkeltjes, familiebedrijfjes, naaiateliers,
bouwplaatsen, kleine privé-mijnen en in afgelegen landbouwstreken.
Per werelddeel- en soms zelfs per land- kan de
situatie anders zijn.
Azië
In Azië werken er ‘maar’ 1 op de 14 kinderen,
maar dit aantal staat voor ongeveer 125 miljoen kinderen. In Azië concentreert kinderarbeid
zich in de landen van Zuid- en Zuidoost-Azië.
Geschat wordt dat 10 miljoen kinderen in India
in de slavernij werken (FNV, afrekenen met kinderarbeid). Schuldslavernij is in deze regio een
veelvoorkomend verschijnsel. Kinderen moeten werken om de schulden van hun ouders af
te lossen. India is het land met de meeste werkende kinderen in de wereld. Schattingen variëren van 17,5 miljoen (regering) tot 100 miljoen
(Centre for Concern for Working Children). Behalve in India komen ook in Pakistan en Bangladesh veel extreme vormen van kinderarbeid
voor.

Bittere chocolade

Afrika
Relatief gezien komt in Afrika kinderarbeid
het meest voor, hier werken 1 op de 3 kinderen.
De meeste kinderen werken in de huishouding of
landbouw, zowel jongens als meisjes. De werkdagen voor meisjes zijn over het algemeen langer.
Een vorm van kinderarbeid die voor buitenstaanders niet zo zichtbaar is. Daardoor kunnen regeringen ontkennen dat er kinderarbeid in hun land
voorkomt. En dat is precies wat Nigeria en Ghana bijvoorbeeld doen. In totaal telt Afrika tussen
de 80 en 90 miljoen werkende kinderen.

Latijns-Amerika en het Caribische gebied
Ook regeringen van deze landen ontkennen
vaak dat er kinderarbeid is of zeggen dat het
veel minder ernstig is dan in werkelijkheid het
geval is. Volgens schattingen van organisaties
van de Verenigde Naties werkt 1 op de 6 kinderen, in totaal ongeveer 15 miljoen kinderen. De
meeste kinderen werken in de landbouw en in
de informele sector. Er is een groot verschil tussen het werk dat jongens en meisjes doen. Meisjes werken vooral als dienstbodes (Peru), als seizoensarbeidster (thee, koffie en katoen) en in de
prostitutie (Brazilië). Jongens doen meestal het
zwaardere werk op het platteland in de mijnbouwbedrijven en steenbakkerijen. In de stad
werken ze meestal in de bouw, in auto- en reparatiewerkplaatsen of als sjouwer op de markt.
Een ander verschil zit in de beloning. Meisjes
verdienen meestal minder dan jongens.
Noord-Amerika
Ook in de Verenigde Staten is kinderarbeid
een terugkerend en toenemend verschijnsel. In
de VS is kinderarbeid voornamelijk geconcentreerd in de landbouw. Volgens de ILO zijn er
schattingen dat meer dan 250.000 kinderen onder de 12 jaar illegaal werken. De meesten komen uit arme migrantengezinnen, die zich legaal of illegaal in de Verenigde Staten gevestigd
hebben. Verder werken er veel kinderen in de
fastfoodwinkeltjes en de confectiebedrijven.
West-Europa
In West-Europa zijn het voornamelijk de zuidelijke staten waar kinderarbeid voorkomt, zoals
Italië, Griekenland, Portugal en Spanje. Volgens
de ILO spant hierbij Italië de kroon. Rapporten
spreken over tienduizenden werkende kinderen
in de omgeving van Napels. In Spanje wordt het
aantal werkende kinderen geschat op 100.000.
In Portugal werken volgens schattingen van
de vakcentrales 90.000 tot 150.000 kinderen.
Maar ook in Engeland is kinderarbeid evenmin
uitzondering.
Centraal- en Oost-Europa
Voor Centraal- en Oost-Europa zijn nog geen
betrouwbare gegevens beschikbaar. Voor het
verdwijnen van het communisme was kinderarbeid verboden en gold een algemene leerplicht.
Na ineenstorting van deze centraal geleide economie is de werkloosheid toegenomen en er is
een groeiende tendens tot informalisering van de
economie. Het is daarom te verwachten dat ook
in deze gebieden de kinderarbeid zal toenemen.
Schuldslavernij
Slavernij bestaat nog steeds en verschilt eigenlijk niets van de situatie van 200 jaar geleden. Het enige verschil is dat de slavenhandel
van nu niet zo zichtbaar is. Van alle werkende
kinderen lopen diegenen die in slavernij en gedwongen arbeidsomstandigheden werken het
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meest gevaar. Deze praktijken spelen zich dikwijls ondergronds af, maar volgens de ILO worden kinderen nog steeds voor een aanzienlijke
som geld verkocht. Deze kinderen worden bijvoorbeeld te werk gesteld in tapijtweverijen,
glasblazerijen of in de prostitutie. Er bestaan
voldoende berichten over deze vormen van kinderslavernij in in het bijzonder Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en West-Afrika. Officieel wordt ontkend dat dit bestaat.
Bij schuldslavernij, de zogenaamde 'Bonded Labour', geeft een werkgever een lening met een
heel hoge rente aan een gezin. Het hele gezin
moet dan voor deze werkgever werken. Aangezien de rente zo hoog is dat het gezin deze bijna nooit kan betalen, moet het gezin bijna als
slaven werken.
Dikwijls worden kinderen verkocht om schulden
te kunnen aflossen. Zij slapen in de veestal van
de boer of in speciale 'kinderkampen' van tien tot
dertig kinderen. Hun situatie is nog veel slechter
dan die van kinderen uit de nabije omgeving. Behalve dat deze kinderen niet thuis wonen, zijn ze
totaal afhankelijk van de werkgever. Ze zijn op
elk moment beschikbaar voor werk.
In India wordt het aantal kinderen dat als bonded labourers werkt, geschat op 10 miljoen.
Schuldslavernij komt veel voor in landen als
Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, Haïti, de
Dominicaanse Republiek, Brazilië, Sri Lanka en
Thailand.
Enkele soorten kinderarbeid
In ontwikkelingslanden hebben veel mensen
op het platteland een klein stukje grond. Daarop
verbouwen ze groenten en dergelijke. Een deel is
voor het levensonderhoud van het gezin. De rest
wordt op de markt verkocht voor wat extra inkomen. Hun kinderen helpen al als ze 5 of 6 jaar zijn
bij het bewerken van het land. Ze ploegen, zaaien, oogsten en doen ander zwaar werk.
Ook werken talloze jonge meisjes in arme landen in het huishouden. Ze moeten schoonmaken, water halen, koken, op jongere broertjes en
zusjes passen en soms ook voor het vee zorgen.
Tegen de tijd dat deze meisjes 13 zijn, maken
ze werkdagen van rond de 8 uur. Meestal leven
deze kinderen in slechte omstandigheden. Vaak
hebben ze geen eigen slaapplaats. Het eten is
vaak slecht, ze krijgen veel slaag en worden uitgescholden. Ze staan helemaal op zichzelf zon-
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Aan de ketting

der steun en liefde van ouders of familieleden.
Meisjes krijgen minder kans om onderwijs te
volgen dan jongens en worden vaak seksueel
lastig gevallen door hun werkgevers. Het komt
regelmatig voor dat meisjes al op jonge leeftijd
worden uitgehuwelijkt.
Ook op het land werken miljoenen kinderen, ze
werken in de sisal-, thee-, suikerriet-, of tabaksplantages. Maar ook in de westerse landen moeten kinderen meewerken op het land om fruit en
groenten aan te planten of te oogsten. Ze hebben
geen voorzieningen, en geen geschikte werkkleding. Dit werk is behalve zwaar ook gevaarlijk. Kinderen moeten maar al te vaak groenten
oogsten, waar de giftige bestrijdingsmiddelen
nog vanaf druipen. De landbouwchemicaliën
maken kinderen ziek: huidziekten, oogaandoeningen en ademhalingsproblemen komen veel
voor.
Soms ‘verhuren’ de ouders de kinderen aan fabriekseigenaars, zodat ze in een fabriek kunnen
werken en genoeg geld voor het gezin kunnen
verdienen. Voorbeelden zijn metaalbewerking,
mijnbouw, kledingindustrie of steenhouwerijen.
De kinderen werken altijd tussen wolken van
stof, die ze luchtaandoeningen kan bezorgen.
Ze moeten honderden kilometers van huis wonen en werken in dezelfde ruimte. Om ontsnappen te voorkomen zijn ze soms vastgeketend.
In India, Pakistan en andere landen knopen kinderen van 6 jaar urenlang tapijten. Zij kunnen
beter fijne knoopjes leggen dan volwassenen.
In Egypte worden kinderen midden in de nacht
gewekt om bloemblaadjes te gaan plukken. Die
worden gebruikt om parfum te maken. De kinderen moeten ze voor zonsopgang plukken,
want dan zit de dauw er nog op en ruiken de
blaadjes beter.

Sjouwer

In Indonesië en de Filippijnen moeten jongens
van 10 tot 15 jaar zonder uitrusting tot op grote diepte duiken. Jaarlijks verdrinken er tientallen van hen. Wie het overleeft, riskeert ernstige
problemen aan zijn longen.
In Pakistan naaien duizenden kinderen met de
hand leren lapjes aan elkaar om voetballen te
maken. In India hakken kinderen stenen voor
asfaltwegen. In Tanzania plukken kinderen de
hele dag koffiebonen.
Naar de gezondheid van werkende kinderen
wordt nauwelijks gekeken. De bazen hebben
graag dat kinderen voor hen werken, want die
kosten minder dan volwassenen. En de kinderen protesteren nooit. Als de kinderen wat overkomt, vinden de bazen dat geen probleem, want
er staan toch genoeg anderen klaar.
De kinderen die werken hebben geen goed leven, integendeel, ze werken 14 uur per dag in
duistere holen. Ze worden geslagen en brandmerken op hun lichaam zijn heel gewoon.

Les enfants de l'amour...

Kinderprostitutie
In Zuidoost- Azië komen honderdduizenden
kinderen terecht in de prostitutie. Thailand en
de Filippijnen zijn daardoor berucht en veel
westerse pedofielen gaan precies daarvoor naar
deze landen. In Thailand bijvoorbeeld trokken
de voorbije jaren gewetenloze mensen naar de
arme dorpen. Daar kochten ze kinderen, die zich
dan in Bangkok en in andere steden moesten
prostitueren! De laatste tijd probeert de Thaise regering dat tegen te gaan. Maar de misdadigers vinden een oplossing: ze gingen kinderen
kopen in de buurlanden Birma of Cambodja.
De verklaring waarom de ouders van de kinderen dit hun kinderen aan laten doen is simpel: armoede. De ouders zien geen andere uitweg dan
hun kinderen mee te laten verdienen. In heel veel
gevallen weten de ouders niet eens dat hun kinderen terechtkomen in de prostitutie. Ze denken
dat ze gewoon ergens gaan werken.

Voeten van 'n kinderarbeider in de baksteenindustrie

De politie in deze landen doet hier ook niets
aan. Ze delen - als ze flink worden betaald geen straffen uit aan de bazen van de kinderarbeiders. Bovendien chanteren ze jonge verkopers; pas als die smeergeld betalen mogen ze
hun handel houden.
Er werken ook nog miljoenen kinderen op straat.
Zij hebben geen officiële baan. Er zijn kinderen
die hun ouders helpen met de verkoop van allerlei producten, zoals groente en fruit. Anderen
hebben geen ouders meer of zien ze nooit. Dat
zijn de straatkinderen, die letterlijk op straat leven. Ze zorgen voor zichzelf; soms alleen, maar
meestal in groepjes. Met het doen van allerlei
klussen proberen ze te overleven. Ze ‘passen’
op auto’s, poetsen schoenen, zoeken op de vuilnisbelt naar bruikbare dingen, bedelen of verkopen kranten en kauwgom. Deze kinderen komen ook gemakkelijk aan de drugs, ze gaan lijm
snuiven enzovoort. Omdat de straatkinderen
niet worden beschermd, lopen ze nogal wat risico. Zowel jongens als meisjes komen regelmatig in de prostitutie terecht.
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Nu is ook een stijgende kinderprostitutie in Vietnam en Cambodja waar te nemen. Pedofielen
worden bang voor de strenge straffen, die bijvoorbeeld Thailand en de Filippijnen beginnen
toe te passen. Daarom zoeken ze andere landen op.
Veel van de kinderen die in de prostitutie terechtkomen, zien na een tijd geen uitweg meer
en raken aan de drugs. Ze beginnen bijvoorbeeld met heroïne te spuiten. Prostitutie en
drugsgebruik via inspuitingen zijn natuurlijk
een vreselijke voedingsbodem voor besmettingen met het aidsvirus. Het aantal jonge aidspatiënten ligt dan ook bijzonder hoog in een aantal landen in Zuidoost-Azië.
Veel mensen uit het westen zijn verontwaardigd als ze horen over kinderprostitutie. Maar
dat is eigenlijk hypocriet. De armoede die in
Zuidoost-Azië nog bestaat ondanks de economische vooruitgang, laat mensen vaak geen andere keuze. En veel ‘klanten’ van de kinderprostituees komen uit onze landen komen
De laatste tijd is er wel een gunstige evolutie.
De landen in Zuidoost-Azië hebben hun wetten
strenger gemaakt. En heel wat westerse landen
hebben beslist om pedofielen die daar betrapt
worden, ook in hun eigen land te vervolgen.

Jaarboek editie 2007

ERWIN ROEFS, keurslager
Julianastraat 6, Stramproy
Tel. (0495) 561277
Interieur-afbouw

Nouwens | LFD

- WANDEN & PLAFONDS

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

- SIERPLEISTER
- SCHUIFKASTEN
- GIPSORNAMENTEN
- LAMINAATVLOEREN

Verstand van Lekker Vlees – www.keurslager.nl

LOOP EENS BINNEN IN ONZE SHOWROOM

Twan en Mia Minten
Kruisstraat 53
6034 RJ Nederweert Eind
Telefoon 0495 - 631296

De Toerist is een kindvriendelijk Café- restaurant, partycentrum, waar voor ieders
wils wat te doen is. Of u nu komt voor een lekker kopje koffie of voor een feest
van 200 personen, bij ons is dit mogelijk. Ook aan de innerlijke mens hebben
wij gedacht en zo hebben wij een uitgebreide lunchkaart en een unieke a la carte
formule, zo heeft u bij ons een 3-gangen menu (welke u zelf samen kunt stellen)
voor slechts € 16.95. Natuurlijk hebben wij nog steeds onze pannenkoeken, met
maar liefst keuze uit 60 verschillende soorten. Ook staan wij voor u klaar voor al
uw feesten en partijen van groot tot klein, zo verzorgen wij bijvoorbeeld BBQ arrangementen geheel naar uw wens of u nu met 4 of 200 personen bent, bij ons kunt
u terecht voor een BBQ op maat, aan een gezellig kampvuur. Maar ook voor een
drankje op ons grote terras of binnen in ons bijzonder ingerichte restaurant bent u
van harte welkom.
Natuurlijk is er bij ons nog veel meer te doen...
Zoals onze unieke 18 holes midgetgolf baan, die tot een van mooiste van Nederland en omstreken geteld mag worden. Verder hebben wij de grootste opblaasbare
reuzenglide van het land, die ook uitermate geschikt is voor personeels feestjes,
familiedagen, vrijgezellen party’s , etc. Ook beschikken wij over een skelterbaan
die gerant staat voor een hoop speelplezier. Dit alles en nog veel meer is terug te
vinden in een geweldig aangelegde tuin, waarin alleen wandelen al een genot is.
Deze tuin is ook uitermate geschikt voor het maken van bijvoorbeeld trouw-, communie foto’s. Door onze centrale ligging en ruime pakeergelegenheid is de Toerist
ook de geschikte locatie als start-, tussen-, of eindpunt van een fiets-, motor-, of
wandeltocht.
Dus kort samengevat, bij de Toerist kunt u terecht voor:
Een 3-gangenmenu voor € 16.95, BBQ arrangementen, Bedrijfsfeesten, Bruiloften,
Communiefeesten, Kinderfeestjes, Babyborrels, Trampoline, Ballenbak, Speeltoestellen, Reuzen glide, Midgetgolf, Skelters, Foto reportages,Groot terras, Etc.
Tijdens het zomerseizoen zijn wij van
Maandag t/m Zondag open vanaf 10:30 uur.
Voor informatie en/of reserveringen bel 0495 563111
of kom eens langs op de Maaseikerweg 280 in Weert.
En vergeet niet te kijken op www.de-toerist.nl.
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Sint Maartensrit
15de Fietstocht (2006)
Op zondag 3 september was het zover. Samen met de leden van de Rabobank Weerterland en Cranendonck
werd er deze dag door het Brabantse en Limburgse land gefietst.
De fietsroutes zijn met assistentie van de lokale kenners vanaf de
acht kantoren van de Rabobank uitgezet. Er zijn langere tochten voor
de geoefende fietsers. Kortere tochten voor wie wat minder wil fietsen. De afstanden liggen tussen 20 tot 80 kilometer. Er zijn zo’n kleine
2.000 mensen ingegaan op de uitnodiging van de Rabobank.
De routes bieden zoveel moois, dat de gutsende regen de sportievelingen niet kan deren. En ook omdat de deelnemers weten dat hen aan
het eind van het traject een warm onthaal ten deel zal vallen.
Een traktatie van frites, fruit en fris en andere hapjes en drankjes. De
tent raakt vol. En het wordt heel gezellig in de tent, dankzij het goede
humeur van de deelnemers en de gastvrijheid van de Rabobank. Livemuziek en een diskjockey ondersteunen de gezelligheid.

De aanwezigen wisselen enthousiast ervaringen uit, en horen van
de bank het laatste nieuws over het lokale televisieprogramma “De
Bouwkeet” en over de gulle gift, namens alle leden van de bank, aan
de “Stad van de Naastenliefde” in San Rafael (Argentinië). De zusters
van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara.
Samen een eindje fietsen, samen een hapje eten, samenzijn. Een dag
die zich laat omschrijven door de predicaatszin: eenvoud is het kenmerk van het ware. Dat is juist het mooie van zo’n dag van uitwaaieren en elkaar ontmoeten.
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Sint Maartensrit
16de Fietstocht op zondag 2 september 2007
Ook deze fietstocht is een toertocht van uitwaaieren en elkaar ontmoeten en geen wedstrijd met opdrachten.
Iedere deelnemer dient dan ook de geldende verkeersregels in acht te nemen.
De tochten zijn uitgezet door de heren Bert Beelen, Jan de Bruin en Piet Hermans.

Gestart kan worden vanaf een van de volgende vertrekpunten, waar
een routebeschrijving klaar ligt.

Het vertrekmoment kan eveneens zelf bepaald worden. De startplaatsen zijn geopend vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur.

• Café Zaal “Dennenoord”
Voorhoeveweg 2, 6006 SV Weert, tel. (0495) 53 28 84

Er zijn vanaf de bovenvermelde vertrekpunten mooie routes langs befietsbare wegen uitgezet. Een kortere tocht van ongeveer 25 km en
een langere van ongeveer 50 km.

• Café Zaal “De Luifel”
Julianalaan 2, 6039 AJ Stramproy, tel. (0495) 56 16 30
• Café Zaal “De Klak”
Tungeler Dorpsstraat 51, 6005 RH Tungelroy, tel. (0495) 56 35 04
• Café “Bi-j Le-nie”
Kruisstraat 53, 6034 RJ Nederweert Eind, tel. (0495) 63 12 96,
vanaf de parkeerplaats gelegen aan de Baldessenweg
(achterzijde van het café).

Voor elke route dient iedere deelnemer minstens een verklaring van
e 2,50 in te vullen. Via deze genummerde verklaringen kan men meedingen naar de prijzen. Het is mogelijke om meerdere verklaringen in
te vullen.
De niet te versmaden prijzen zijn belangeloos door particulieren en
het zakenleven beschikbaar gesteld.
De prijsuitreiking vindt tijdens een gezellig samenzijn rond 17.00 uur
in Café Zaal “Dennenoord” te Weert plaats. De prijswinnaars, die onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, krijgen de prijs thuisbezorgd.
Deze 16de fietstocht biedt ook weer niet te versmaden prijzen.

"Alle mooie dingen die je normaal niet ziet, krijg je te zien als je gaat fietsen... zonder haast."
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Sint Maartensrit
49ste Auto- en motor oriëntatietocht (2006)
Traditiegetrouw is ook deze Sint Maartensoriëntatietocht in samenwerking A.S.C. van Hornerijders te Weert door
het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront georganiseerd. De rit is uitgezet door de dames Wies Stienen-Doré en
Bibi Wulms en opgedragen aan Peter van Lierop, uitzetter in het jaar 2005.

De gehele opbrengst van deze oriëntatietocht: inschrijfgeld, advertenties in het Jaarboek en sponsorgelden komt volledig ten goede aan
de missionarissen uit het Weerterland en de projecten, die door hen
uitgevoerd worden.
De deelname staat open voor equipes van twee personen rijdend in
een personenauto of stationcar en voor berijders van motorfietsen.
Passagiers zijn toegestaan met inachtneming van het wettelijke toegestaan aantal.

Math Leurs, Frits Kirkels, Riny Leurs en pater Zef Kuppens

Uitslag 49ste oriëntatietocht
gehouden op zondag 8 oktober 2006
A-klasse
1
2
3

bestuurder
J. Schepers
M. Beelen
R. Schreurs

navigator
T. Schepers
M. Smeets
M. van Knippenberg

strafpunten
73
100
103

B-klasse
1
2
3

bestuurder
M. Leurs
R. Wolter
L. Pols

navigator
R. Leurs
E. Wolter
L. Pols

strafpunten
30
60
90

De winnaar uit de A of B-klasse met het minste aantal strafpunten
ontvangt bovendien de “Piet Coenen Bokaal”. Bij deze oriëntatieris
was dat het equipe M.Leurs / R. Leurs.

Wies Stienen, Frits Kirkels en Bibi Wulms

Ook vanaf deze plaats hartelijk dank aan equipes voor het meedoen
en daarbij voor de winnaars een van harte proficiat.

Wies Stienen en pater Zef Kuppens

De bekers
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Sint Maartensrit
50ste Auto- en motorrit op zondag 7 oktober 2007
Het vorige jaar bestond Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront vijftig jaren. Er is toen aandacht aan dit
jubileum geschonken, waarvan elders in deze uitgave gewag wordt gemaakt. Dit jaar wordt de 50ste oriëntatietocht verreden. Om aan deze gebeurtenis extra aandacht te schenken zal voor speciale prijzen gezorgd worden.

Aard van de rit
De afstand van deze oriëntatietocht bedraagt ongeveer 45 km. De
tocht 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) 69 77 75.
Verkeersregels en wettelijke voorschriften 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 gemiddelde 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.

Organisatie
De “Sint Maartensrit” is een oriëntatietocht die voor 50ste keer
wordt georganiseerd in samenwerking met A.S.C. van Hornerijders te
Weert. Het rittechnisch gedeelte wordt verzorgd door de “Van Hornerijders”. De opbrengst van de “Sint Maartensrit”, zoals inschrijfgeld,
advertenties in dit Jaarboek en sponsorgelden, komt volledig ten goede aan de missionarissen uit het Weerterland en de projecten die door
hen uitgevoerd worden.
Uitzetter
De oriëntatietocht wordt door mevrouw Wies Stienen-Doré uitgezet.
Deelname
De deelname staat open voor equipes van twee personen rijdend
in een personenauto of stationcar en voor berijders van motorfietsen.
Passagiers zijn toegestaan met inachtneming van het wettelijke toegestaan aantal.
Er zijn twee klassen ingesteld:
• D
 e 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.
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Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt e 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 de showroom van Nedam Weert aan
de Kelvinstraat 8, bedrijventerrein Kampershoek, en is zondag 7 oktober 2007 geopend van 12.00 uur tot 14.00 uur. Waar koffie en vlaai,
belangeloos door Nedam Weert beschikbaar gesteld, op de equipes
staan te wachten
Finish
De finish wordt in de routebeschrijving nader aangegeven.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking met gezellig samenzijn wordt gehouden op dezelfde dag om 20.30 uur in de zaal van Café Zaal Schuttershoeve aan
de Grote Steeg 10 / Hoek Herenvenneweg te Weert-Altweerterheide.
De zaal is geopend vanaf 20.00 uur. Waardevolle prijzen staan op u
te wachten.
VEEL SUCCES !
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Projecten “Vastenaktie 2007”
De “Vastenaktie 2007” gaat natuurlijk niet uitsluitend om vasten, het gaat eveneens om actie.
De “Vastenaktie” draagt de combinatie niet voor niets in haar naam. En ook in 2007 komen de bijdragen aan “Vastenaktie” ten goede aan kleinschalige en duurzame ontwikkelingsinitiatieven van
kerken en kerkelijke partners. Opgezet en uitgevoerd door de mensen die met een minimum aan
middelen en een maximum aan wilskracht de cirkel van uitsluiting en armoede doorbreken. Beetje
bij beetje. In Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Wel staat in 2007 de
inspiratie die we delen voor een betere wereld en een leefbare toekomst wat meer op de voorgrond.
Want alleen sámen maken we er meer van. De wereld groeit als we delen!
Onderstaand een overzicht van de projecten van de “Vastenaktie 2007” in het Weerterland, die in
willekeurige volgorde zijn vermeld.

Onderwijsproject Indonesië - Zuster
Bernarda Verheggen van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (Windraak)
Om vanuit de “Vastenaktie” meer structurele steun bieden is in het jaar 2005 afgesproken
gedurende vijf jaren een bedrag van e 2.000,00
per jaar voor dit project beschikbaar te stellen.
Voor vijftig euro is het mogelijk een kind in Indonesië een jaar lang onderwijs te bieden, waardoor het kind en zijn familie een kans op een
betere toekomst krijgt.
“De stad van Naastenliefde”,
San Rafael (Argentinië) - Zuster Maria
de Anima Christi van Eijk
Onder auspiciën van de Argentijnse orde is
anderhalf jaar geleden in San Rafaël 5 hectare grond aangekocht met daarop een bestaand
huis, dat ingericht werd voor de opvang van verlaten kinderen.
Ook kloppen er dagelijks gehandicapten en bejaarden aan bij de opvang voor verlaten kinderen. Soms kan men een enkele persoon een
dag opvangen, verzorgen en te eten geven. ’s
Avonds moet men deze mensen weer heen zenden, daar de opvangmogelijkheden en ruimtes
voor de nacht ontbreken
Het voornemen is om op dit nieuwe terrein ook
een tehuis bouwen, waardoor de mensen met
hun specifieke noden beter gehuisvest kunnen
worden. Vooral de jongere geestelijk gehandicapten krijgen hierdoor meer de zo nodige ruimte om zich zelf te kunnen zijn. De verhuizing van
een groep gehandicapten zal anderzijds tevens
de nodige rust voor de bejaarden verbeteren.
De bouwkosten voor deze fase zijn geraamd op
e 70.000,00.
Met de grootse bijdrage van de Rabobank Weerterland en Cranendonck van e 30.000,00 en de
aangevraagde NCDO subsidie zou dit deel van
het project gefinancierd kunnen worden.
Het Missiethuisfront heeft NCDO-subsidie aangevraagd en de afwikkeling volgt na goedkeuring van de NCDO.

Centre For Social Concern (CFSC),
Lilongwe (Malawi) - Pater Jo Kuppens
Dit project maakt deel uit van het CFSC, waar
onder andere ook de (studie)boeken die in de
bibliotheek staan beschikbaar worden gesteld
aan mensen uit de omgeving. De meeste scholen in Malawi hebben weinig boeken noch de
ruimte om te lezen en te studeren. Bij het CFSC
is het (voor de jongeren) mogelijk zowel boeken
te consulteren als ook in de ruimte om te lezen.
Een service die echt aansluit bij de noden.
De volgende educatieve stap is een eigen satellietverbinding voor 24/24 uur internet en de benodigde hardware om zo de bibliotheek uit te
breiden tot het internet, waarvoor de totaal kosten op € 18.500,00 begroot zijn.
Door de gezamenlijke inspanning van de missiecomités van de parochies St.Joseph (Keent) en
De Verrezen Christus (Moesel) is het geweldige
bedrag van e 9.250,00 ingezameld voor dit onderwijsproject. Er is e 9.250,00 subsidie aangevraagd bij de NCDO.
Klaslokaal in Kolwezi (Congo) Pater Piet Cuijpers
De Nederweertse parochies opteren voor een
project dat pater Piet Cuijpers heeft voorgedragen en willen de bouw van één klaslokaal voor
pater Gerry Gregoor subsidiëren, die in het Congolese Kolwezi een middelbare school aan het
oprichten is.
Zo'n klaslokaal kost ruim e 8.000,00.
Missiecomité “Groot Nederweert”, de al jarenlange samenwerkende parochies van Nederweert, Budschop, Ospel en Eind, wil samen met
de gemeente Nederweert de helft daarvan opbrengen en zal aan het NCDO een bijdrage voor
de andere helft vragen.
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Vervoermiddel in Zakarpatia (Oekraïne)
Zuster Maria de Anima Christi van Eijk
De zusters in het bergachtige gebied rond
Zakarpatia hebben dringend een auto nodig. Zij
zijn verstoken van openbaar vervoer en wonen
ver van grotere plaatsen. De zusters geven les
aan teenagers en jeugdigen in hun eigen en nog
drie andere verafgelegen dorpen.
Gedurende de winter is het zeer koud met vaak
temperaturen van minus 27ºC en de hoeveelheid sneeuw maakt het soms onmogelijk om de
deuren te openen.
Iedere vrij-, zater- en zondag bezoeken zij al liftend, dat bijzonder gevaarlijk is, de drie dorpen. De afstand tussen de dorpen onderling
bedraagt ongeveer 40 km, waarvoor zij zowel
voor heen- als terugweg ongeveer 3 uren reistijd nodig hebben. Daarbij zijn de lokalen niet
verwarmd. Het is met ons Nederlands klimaat
onvoorstelbaar hoeveel kou tijdens het reizen
en het onderrichten wordt geleden.
De zusters in de Oekraïne zijn geheel afhankelijk van hulp uit het buitenland, gezien de grote
armoede van de samenleving waarin zij werkzaam zijn.
Een voor hen bruikbare auto kost ongeveer
e10.000,00
Ook voor dit project heeft “Groot Nederweert”
geld bijeengebracht en bij de NCDO subsidie
aangevraagd.
Drukken/kopiëren van liederenbundel in
Bambara-taal (Mali) - Pater Zef Kuppens
Meer dan 400 liedjes op 100 A4 recto verso
kopiëren of drukken, op A5 formaat knippen,
met een klem vastzetten en dan is een liederenbundel van 200 pagina’s met hoofdzakelijk liedjes in de Bambara-taal gereed. Ook worden nog
een twintigtal liedjes in de Khassonke-taal aan
de bundel toegevoegd.
De bundel met inhoudsopgave zal eerst verspreid worden in de parochie Kita (2.500 katholieken). De inhoudsgave is ingedeeld naar het
liturgische jaar, de sacramenten, de H. Mis respectievelijk alfabetisch.
De prijs van het kopiëren zal, omgerekend in
euro, ongeveer e 10,00 per exemplaar bedragen, exclusief klem en omslag, die door de koper in beginsel zelf betaald moet worden.
De Lidwina parochie (Kelpen-Oler) bracht op eigen kracht e 893,00 bij elkaar voor de in Kelpen geboren pater Zef Kuppens.
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Bibliotheek in verband met jeugdonderwijs in Weetebula op het eiland Sumba
(Indonesia) – Zuster Materna Wehrens,
Generaal Overste van de Liefdezusters
van het Kostbaar Bloed (Windraak)
Het merendeel van de bevolking van Weetebula en omliggende dorpen zijn arme boeren.
De oogstopbrengst is afhankelijk van een onvoorspelbare weersgesteldheid.
Ten gevolge van de noodlijdendheid van de
meeste van deze boeren worden veel kinderen
en tieners niet naar school gestuurd, zodat vele
jonge mensen analfabeet zijn. Daarbij bieden de
scholen onvoldoende mogelijkheden voor een
betere opleiding, zoals werkplaatsen of bibliotheken. Met als resultaat dat het behalen van
een getuigschrift een groot probleem vormt.
Voor de vorming van deze jonge mensen is een
studeerfaciliteit een noodzakelijkheid. Dit gebouw dient over ruimten te beschikken waar
gelezen, gediscussieerd en andere vormende
activiteiten kunnen plaats vinden en zal op een
centrale plaats worden gebouwd. Hierdoor zijn
de studenten eenvoudig in staat om hun vrije
tijd en vakanties te spenderen aan academische
ontwikkeling.
In het plan zijn ook opgenomen leerboeken met
in de scholen behandelde onderwerpen, zoals
wiskunde, natuurkunde, geschiedenis en taalontwikkeling.
Arme studenten, die bovenvermelde boeken
niet bezitten, kunnen deze in de bibliotheek lezen. Eveneens kunnen zij academische besprekingen voeren, samen hun huiswerk maken, be-

raadslagen of schrijven. Door deze ruimten zal
onder andere de kwaliteit van de kennis van de
studenten worden vergroot, wat een positieve
uitwerking heeft op de ontwikkeling van de sociaal zwakke groeperingen in de Sumbase samenleving.
Daarbij ontmoeten jonge mensen elkaar tijdens
positieve en constructieve activiteiten, waardoor de jeugdcriminaliteit wordt teruggedrongen.
De kosten van dit project zijn geraamd op
e15.000,00.
Het vastenactiecomité van de St. Martinusparochie samen met de comités van Fatima,
Biest, Boshoven en Laar hebben zich ingezet
voor deze bibliotheek; het streefbedrag was
€e 7.500,00 en is ruimschoots overschreden alleen al door de bijdrage van de Sint Martinusparochie; NCDO-subsidie voor dit project is aangevraagd.
Onderwijs voor de kinderen in Tamale
en de Affram Plains (Ghana)
Voor dit Children To School Project (CTSP) in
Tigla-Sogu-Tampia en Tunayilly (Ghana) is in samenwerking met de “Vastenaktie” van het bisdom Roermond gekozen.
Eenvoudige scholen zullen worden opgeknapt
of nieuw gebouwd worden en er zullen voldoende onderwijs- en spelmaterialen worden
aangeschaft.
Jongens en meisjes kunnen in de nabije toekomst dicht bij hun huis naar school. Vooral

meisjes profiteren hiervan: vanwege de grote
afstanden nu naar een school worden ze vaak
thuis gehouden.
De financiële bijdrage, die de Ghanese gezinnen
aan de opbouw van goed onderwijs kunnen geven, is beperkt.
Het parochiecluster Altweertheide, Stramproy,
Swartbroek en Tungelroy heeft ervoor gekozen
een bijdrage te leveren aan dit project, waarvoor een totaal bedrag van € 20.000,00 nodig is.
De bijdrage wordt door het bisdom aangevuld
tot e 10.000, zodat de maximale subsidie van
eveneens e 10.000,00 bij de NCDO kan worden
aangevraagd; in dit geval zal de aanvraag door
het bisdom worden ingediend.
Alle doelen van de “Vastenaktie 2007” zijn gehaald, een prachtig resultaat.
Niet onvermeld mag blijven de anonieme gift
van e 1.000,00, die eind november in de brievenbus van het secretariaat was gedeponeerd.
De helft was bestemd voor pater Johan Visser
en de andere helft voor een door het Missiethuisfront aan te wijzen goed doel.
Op woensdag 29 november 2007 werd de voor
hem bestemde e 500,00 aan pater Visser overhandigd. Namens pater Visser en het Missiethuisfront: anonymus, van harte dank.
Tenslotte natuurlijk, namens de missionarissen
en al die mannen, vrouwen en kinderen, die
hulp zo hard nodig hebben, heel veel dank aan
u allen voor u wel zeer ruime bijdragen.

Lijst van congregaties
Christus Verlosser
CIMM
CSSp
FIC
FMM
FPS
M.Afr.
MHM
MSC
OCD
OFM
OP
OSC
SCMM
SDB
SDS
SMA
SS CC
SSpS
SSVM
SVD
WP
ZVL

Zusters van Christus Verlosser - (Geen pauselijke congregatie maar een streekcongregatie uit Bretagne)
Congregatio Immaculati Cordis Mariae - Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)
Congregatio Sanci Spiriti - Congregatie van de Paters van de H. Geest (Spiritijnen)
Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis - Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria (Broeders van Maastricht)
Fratres Misericordiae de Montabaur - barmhartige broeders van Montabaur
Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (Sittard/Windraak)
Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (zie SMA)
Mill-Hill-missionarissen
Missionarii Sacri Cordis Jesu - missionarissen van het H. Hart
Ordo Carmelitarum Discalceatorum - Ongeschoeide Karmelieten
Ordo Fratrum Minorum - Minderbroeders Franciscanen
Ordo Praedicatorum – predikorde (Dominicanen)
Ordo Sanctae Crucis – Kruisheren
Sorores Caritatis Matris Misericordeae - Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Zusters van Tilburg)
Salesiani di Don Bosco - Salesianen van Don Bosco
Societas Divini Salvatoris - Salvatorianen
Societas Missionariorum Africae - Sociëteit van de Missionarissen van Afrika ook wel Witte Paters (Patres Albi)
Congregatio Sacrorum Cordium - Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (in sommige landen is de congregatie bekend onder de naam: “Picpus”)
Congregatio Servarum Spiritus Sancti - Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (Steyl)
Servidoras del Senior y la Virgen de Matara - Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara
Societas Verbi Divini - Missionarissen van het Goddelijk Woord - Missionarissen van Steyl
Witte Paters (zie SMA)
Zusters van Liefde (zie SCMM)
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Missionarissen uit het Weerterland
Praktiserend in het buitenland				
Missionaris
Zuster Brunhilde (Andrée) ANGER
Pater Aloysius (Jan, João) BONTEN
Pater Tiago (Jacques) CLIJSTERS
Pater Piet CUIJPERS
Zuster Maria de Anima Christi (Arian) van EIJK
Pater Sjaak (Jac) KUEPERS
Pater Jo KUPPENS
Pater Theu KUPPENS
Pater Zef KUPPENS
Pater Nicolau NOORDERMEER
Pater Hans SMEETS
Pater Harrie TULLEMANS
Pater Johan VISSER

congregatie
Christus Verlosser
ocd
cicm
sds
ssvm
svd
wp
osc
wp
cssp
mhm
cssp
sdb

huidig werkgebied
voorheen
Boganda, Burkina Faso		
Sao Paulo, Brazilë		
Maraba, Brazilië		
Vicaris Generaal, Rome		
Algemeen Overste, Rome
Argentinië
Taipei, Taiwan		
Lilongwe, Malawi		
Nias Sumut, Indonesië		
Kita, Mali		
Pompèu, Brazilië		
Mbale, Uganda		
Bagamoyo, Tanzania		
Sihanoukville, Cambodja
India, Thailand

geb. jaar
1938
1940
1936
1959
1970
1937
1942
1936
1933
1926
1932
1940
1933

Praktiserend in Nederland				
Missionaris
Pater Sjef KUPPENS
Pater Harry STULTIENS

congregatie
M.afr.
cicm

huidig werkgebied
Parochie Den Haag
Parochie Tilburg

voorheen
Ghana en Chicago USA
Kowloon, Hong Kong

geb. jaar
1940
1936

congregatie
fic
sds
mhm
ofm
fic
fic
scmm
fmm
cssp
zvl
ss ps
svd
fmm
fmm
msc
ss cc
op
fmm
msc
fps
mhm

huidige woonplaats
Maastricht
Hamont, België
Helvoirt
Weert
Maastricht
Maastricht
Tilburg
Tilburg
Weert
Schijndel
Tilburg
Deurne
Asten
Tilburg
Tilburg
Bavel
Riehen, Zwitserland
Tilburg
Sittard
Windraak
Oosterbeek

voormalig werkgebied
Chili
Katanga, Congo
Zaire, Congo
Irian Jaya, Indonesië
Malawi
Chili
Padang, Indonesië
Zaire, Congo
Cameroen en Ghana
Chili
Chili
Zuid Afrika en Ghana
Aruba
Indonesië
Philipijnen
Mozambique en Portugal
Zuid Afrika
Maleisië
Brazilië
Java, Indonesië
Oeganda en Kenia

geb. jaar
1914
1929
1931
1922
1921
1918
1929
1914
1944
1936
1930
1920
1920
1912
1924
1926
1935
1920
1932
1966
1920

Rustend
Missionaris
Broeder Emerentius (Jan) BEELEN
Broeder Jozef van BEERENDONK
Broeder Mathijs CUYPERS
Broeder Eddie van DAAL
Broeder Oventius (Joep) van DOOREN
Broeder Rigaldus (Louis) van DOOREN
Zuster Elizia (Miek) ENGELEN
Zuster Marie-Adriana GERARDS
Broeder Venantius (Harry) HERMANS
Zuster Henriëtta (Helena) HURKS
Zuster Leopoldina (Judith) van LIER
Pater Frans MERTENS
Zuster Perpetua (Toos) op 't ROOT
Zuster Gertrudis (Elisabeth) SCHEPENS
Pater Pierre SCHREURS
Broeder Martinus (Sjaak) SMEETS
Zuster Marlies (Margaretha) SNIJDERS
Zuster M. Ricfrida (PetronelIa) van TULDEN
Pater Sjeng VERDONSCHOT
Zuster Bernarda (Anita) VERHEGGEN
Broeder Jan VOSSEN
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