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Arvaiheer, Flavia Müller
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Zuster met groep jongeren in Kaapverdië (Foto SSPC archief)
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Februari 2020:
Algemene gebedsintentie: Luisteren naar het
hulpgeroep van migranten Dat het hulpgeroep van migranten, onze broeders
en zusters die in handen zijn gevallen
van gewetenloze mensenhandelaars,
wordt gehoord en ter harte genomen.

Maart 2020:
Gebedsintentie voor de evangelisatie: De katholieken in China Dat de Kerk in China
volhardt in haar trouw aan het evangelie en groeit in eenheid.

Wij zijn samen onderweg
Zr. Stella in Oeganda met jongeren uit Schotland afgelopen oktober 2019

Lepra is nog steeds een probleem.
Op het moment dat Pr. Joseph Dinh smetten ze anderen en komen ze vaak
Huy Huong (overleden in 2011) begon pas in een gezondheidscentrum als
voor de slachtoffers van de ziekte van de ziekte al een vergevorderd stadium
Hansen te zorgen, had de melaatsheid heeft bereikt.
een hoogtepunt bereikt in Vietnam. De Het stigma dat de ziekte met zich
meerderheid van de gevallen behoor- meebrengt is vaak nog zwaarder dan
de tot de inheemse stammen die in de de ziekte zelf. Veel oudere mismaakte
ex-lepra patiënten worden niet geachooglanden van Vietnam wonen.
Het aantal nieuwe gevallen van lepra cepteerd door de maatschappij. En ook
neemt sinds 1995 toe in Vietnam. De hun familieleden ervaren isolement en
regering is sinds toen ook begonnen schaamte doordat buren en andere lemet het aanbieden van gratis behande- den van de maatschappij ieder contact
ling van de ziekte. Men eist wel dat die- weigeren. De regering zorgt voor ondergenen die positief bevonden worden, dak, medicijnen en voedsel; maar niet
opgenomen worden in een lepra cen- in voldoende mate. De kerk vult het
trum. Alhoewel er jaarlijks per 10.000
Gunsten:gat op door aanvullende zorg, voedsel
Voor herstel
baby, benodigdheden.
25 € J.v.J.
en zieke
andere
Priesters
mensen één nieuw geval geconstateerd
wordt, is het aantal patiënten in Viet- en religieuzen zorgen voor deze armen
nam een van de hoogste in Azië. Veel slachtoffers als anderen uit angst wegmensen
wachten te lang met het zoe- blijven. Een religieus legt uit: “Ik zie
Onze medezuster:
Zr. Matilde
Reis omdat
Borges overleden
Buenos
Aires
Jezus’ gezicht in iedere patiënt waar ik
ken
van hulp
ze zichteniet
bewust
(Argentinië) op 15 december 2019.
zijn
dat ze lepra hebben en intussen be- voor zorg.”
Zij was in haar 99ste levensjaar en in het 63ste van
haar kloosterleven.

Vingertoppen zijn voorgoed verdwenen.
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Missionarissen danken

Groeten van het Agra Bijbel instituut.
U heeft ons een bijdrage gegeven van
2700,- euro. Wij waarderen het ten
zeerste dat u het apostolaat om de H.
Schrift van de Heer te verspreiden in
het Noorden van India, een warm hart
toedraagt. Ik stuur hiermee ook nog
enkele foto’s.
Nogmaals heel hartelijk dank en u kunt
verzekerd zijn van onze gebeden.

De gerestaureerde kapel CR.

lang gewenste restauratie eindelijk uit
te voeren.

P. Babu Chirayath,
Directeur Agra Regionaal
Bijbel Instituut, India.

P. Francis Jeyaseelan CR, Regionale
Overste, Congregatie van de ‘Rosarians’, Atchuvely, Usan,
Sri Lanka.

Veel dank voor de bijdrage voor de vorming van onze leden en het onderhoud
van onze communiteiten.
Een gedeelte van uw gave hebben wij
gebruikt voor de restauratie van onze
kapel in het Regionale klooster te Atchuvely. Dankzij ook kleine giften die
we lokaal ontvangen hebben, was deze

U heeft ons een subsidie van 1800,euro gegeven voor onze vakantiekampen voor de jeugd. De menselijke en
christelijke vorming van de jongeren is
uitermate belangrijk. De zomerkampen
willen hiertoe bijdragen. Onze parochie
heeft veel jonge parochianen. Zij zijn
de toekomst van onze maatschappij
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Missionarissen danken

Jeugd leren positief te denken.

en kerk. Daarom investeren wij veel in chieraad en natuurlijk de jongeren zelf.
hun vorming. Wij proberen hen te vormen in het dragen van verantwoording, P. Mathias Pascal Cipoli IMC,
in positief denken, zelfkennis, broe- Aartsbisdom Kinshasa, St. Hilaire Paderlijkheid en saamhorigheid vooral rochie, Congo Dem.
als christenen samen.
Wij hopen dat de zomerkampen een grote impact hebben op hun verdere leven.
Bovendien geven
wij de jongeren
een positieve bezigheid tijdens
hun vakantietijd.
Hierbij stuur ik u
enkele foto’s van
het zomerkamp
welk u mee heeft
helpen realiseren door middel
van uw bijdrage.
Wij zijn u uitermate dankbaar
mede
namens
onze
paro3

Advocaten van de slaven
Slavernij is een maatschappelijk verschijnsel waarvan de kern is: afhankelijkheid.
Deze is gebaseerd op het feit dat een zekere groep van mensen als bezit van andere mensen, dan wel groepen van mensen, dan wel instellingen kan fungeren,
waarbij laatstgenoemden vrijelijk over
hen kunnen beschikken dan wel kunnen
verkopen.
Een slaaf is niet gebonden aan leeftijd en
vele wegen leiden tot de slavernij.
Gedurende zijn leven was de heilige Petrus Claver (1580 – 1654) een van de
beroemdste tegenstanders van slavernij.
In die tijd was de haven van Cartagena
in Columbia, dat zijn werkterrein was,
een belangrijke draaischijf van de Afrikaanse slavenhandel.
Als hij vernam dat een schip met slaven de haven naderde, ging Petrus Claver bedelen om voedsel en medicijnen
voordat hij aan boord ging.
Hij verstrekte voedsel en medicijnen
aan degenen die de reis hadden overleefd.
Het was het eerste teken van menslievendheid dat zij tegen kwamen na losgescheurd te zijn van hun families en
uit hun huizen te zijn gesleurd.
Petrus Claver ontmoette
jaarlijks minstens 10.000 Afrikanen.
Later wanneer de slaven waren overgebracht naar hun tijdelijk onderkomen in
het kader van inspectie en verkoop, gaf
hij hen enig basisonderricht met behulp van vertalers en door middel van
prenten.

H. Petrus Claver

In de tijd dat de schepen niet in de
haven waren, bezocht hij de plantages
waarbij hij pastorale hulp verschafte
alsmede verder onderricht.
Gedurende de 40 jaar dat hij in Cartagena werkte, doopte Petrus Claver meer
dan 300.000 Afrikaanse slaven.
Meer dan 200 jaar later was het thema
‘slavernij’ het belangrijkste onderwerp
van de pastorale brief van kardinaal
Charles Lavigerie in Algerije.
Hij stichtte de Congregatie van de Afrikaanse Missionarissen (de witte paters)
teneinde de slavernij te bestrijden en
om Afrikanen onderwijs en hulp te geven.
Ondanks zijn leeftijd en afnemende gezondheid bezocht hij de hoofdsteden in
Europa waarbij hij de afschuwwekken4

Advocaten van de slaven
de beelden van de slavernij besprak en
waarbij hij opriep tot de oprichting van
organisaties om deze te bestrijden.
Maria Theresia Ledóchowska ontdekte haar levensopdracht na de geschriften van kardinaal Lavigerie gelezen te
hebben. Aan hem was door paus Leo
XIII, vanwege zijn vurige Anti-Slavernij
-Veldtocht, de opdracht toevertrouwd
tot evangelisatie van Afrika.
De eerste stappen van Maria Theresia
bestonden er in om contacten te leggen
met missionarissen in Afrika en om een
organisatie op te zetten om giften te
verzamelen om hun werk te ondersteunen.
In dit kader zette zij een briefwisseling
op met missionarissen en stichtte het
maandblad ‘Echo uit Afrika’ waarin zij
de lezer deelgenoot maakte van de wederwaardigheden van de missionarissen.
H. Petrus Claver bij een stervende Afrikaanse slaaf.

De Zaligverklaarde Maria Theresia Ledóchowska.

Zij gebruikte haar schrijftalent om een
groot aantal artikelen te schrijven,
waarbij zij wees op de verschrikkingen
van de mensenhandel.
Onder invloed van kardinaal Lavigerie
vestigde zij comités
om de slavernij te bestrijden.
Zij reisde ook intensief
door Europa waarbij
zij congressen en conferenties organiseerde waarvan het thema
was: de bestrijding van
slavernij.
Samengesteld door
Zr. Monika Zwiek,
SSPC
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OP KORTE
De Indonesische president sluit zich aan bij
christenen bij het vieren van kerst
President Joko Widodo
trad op 27 december in
Bogor toe tot katholieken
en protestanten voor de
nationale kerstvieringen,
met als thema 'vriendschap'. De president benadrukte dat de Staat
religieuze vrijheid garandeert.
Hij sprak over de principes van harmonie, cohesie en diversiteit waarop
de meest dichtbevolkte
moslimnatie ter wereld
is gebaseerd.
President Joko Widodo
nam deel aan de viering
met ongeveer 10.000 katholieken en protestanten in Bogor's Sentul
International
Convention Centre, provincie
West-Java. Ook verschillende overheidsfunctionarissen
vergezelden
hem.
Het thema van het evenement
gesponsord
door de Katholieke Bisschoppenconferentie
van Indonesië (KWI) en
de Council of Churches
in Indonesia (BGA) was
"Laten we vrienden zijn
voor iedereen", ontleend

GOLF

aan het evangelie van Johannes (15: 14-15).
Het initiatief bestond
uit twee delen. Na de
Heilige Mis gevierd door
KWI-president,
volgde kardinaal Ignatius
Suharyo, aartsbisschop
van Jakarta, de festiviteiten.
Kardinaal Suharyo gaf
commentaar op het thema vriendschap en legde
uit dat het een erkenning
was van het feit dat zij
als Indonesiërs het gevoel hebben dat hun gevoel van broederschap
en goede sociale relaties
zijn verstoord door haatredes, die lang niet waren gehoord, maar die nu
plotseling weer lijken terug te komen. Het andere
probleem is, identiteitspolitiek, die intolerantie
verspreidt.
President Widodo sprak
de deelnemers toe en
zei dat kerstvieringen de
beste gelegenheid bieden om sociale cohesie
te herhalen.
"Dit is het moment waarop we goede sociale relaties vieren," zei de president. “We zijn geroepen
om onze dankbaarheid
voor onze diversiteit te
vieren en te tonen. Zo'n

geweldige
diversiteit
heeft ons als natie verenigd.”
"We moeten zo'n goede
sociale eenheid handhaven, die we al tientallen
jaren kunnen garanderen," merkte hij op, hoewel hij eraan toevoegt
dat "dingen volatiel kunnen worden vanwege
vele provocaties die ons
zouden kunnen splitsen."
"De Pancasila garandeert
de vrijheid om een religie aan te nemen en dat
mensen vrij zijn om hun
geloof te uiten," legde de
president uit. "Ik wil hier
nogmaals herhalen dat
de Staat deze rechten garandeert."
De Pancasila zijn de 5
principes die de filosofische en politieke ideologie van de Indonesische
Staat vormen en zorgen
voor eenheid te midden
van religieus pluralisme
in een officieel seculier
systeem.
Beperkingen aan de
christelijke eredienst:
Widodo's
verklaring
kwam na de recente controverses over vrijheid
van aanbidding voor religieuze minderheden in
een land waar ongeveer
87% van de bevolking de
66

Maria
troost
OP
KORTE
GOLF
Jongeren
& Missie
islam belijdt. In het jaar
2019 konden sommige
katholieke en protestantse gemeenschappen
geen kerstgebeden en
diensten houden vanwege juridische obstakels.
Lokale leiders hadden
hun toestemming geweigerd om hun feesten te
houden.
Twee protestantse gemeenschappen
op
West-Java, konden opnieuw geen
Kerstmis
vieren
in
2019 in hun
kerken. Jarenlang is
hun
het
recht ontzegd om religieuze activiteiten te verrichten in
hun respectieve erediensten vanwege vermeende schendingen van vergunningen. Hoewel het
Hooggerechtshof in het
voordeel van de christenen oordeelde, vertragen
de lokale autoriteiten de
uitvoering van het besluit.
Robin Gomes, Bron:
AsiaNews
Oudste kerk in Ethiopië
In de stoffige hooglan7

den van Noord-Ethiopië
heeft een team van archeologen onlangs de
oudste bekende christelijke kerk in Afrika ten
zuiden van de Sahara
ontdekt, een vondst die
nieuw licht werpt op een
van de meest raadselachtige koninkrijken van de
Oude Wereld - en de verrassend vroege bekering
tot het christendom.
Een internationale verza-

meling wetenschappers
ontdekte de kerk 30 mijl
ten noordoosten van Aksum, de hoofdstad van
het Aksumite-koninkrijk,
een
handelsimperium
dat in de eerste eeuw na
Christus ontstond en een
groot deel van Oost-Afrika en West-Arabië zou
gaan domineren. Door
middel van koolwaterstof daterende artefacten ontdekt in de kerk,
concludeerden de onderzoekers dat de struc-

tuur werd gebouwd in de
vierde eeuw na Christus,
ongeveer dezelfde tijd
toen de Romeinse keizer
Constantijn I het Christendom legaliseerde in
313 CE en vervolgens bekeerde op zijn sterfbed in
337 CE. De ontdekking
van de kerk en de inhoud
ervan bevestigen de
Ethiopische traditie dat
het christendom op een
vroege datum arriveerde
in een gebied bijna
3000 mijl van Rome.
De vondst suggereert
dat de nieuwe religie
zich snel verspreidde
via
langeafstandshandelsnetwerken
die de Middellandse
Zee via de Rode Zee
met Afrika en ZuidAzië verbond, en nieuw
licht werpt op een belangrijk tijdperk waarover
historici weinig weten.
"Het rijk van Aksum was
een van 's werelds meest
invloedrijke oude beschavingen, maar het
blijft een van de minst
bekende," zegt Michael
Harrower van Johns
Hopkins University, de
archeoloog die het team
leidt.
Andrew Lawler
Samenvatting

De mensen-vleermuis

Bij de Kikuyu, een bevolkingsgroep
in Kenia, heeft voor het inwijdingsritueel, een bijzondere plechtigheid
plaats. Het gaat over een ritueel van
waarheid of verdediging van de waarheid. De dorpsoudste verzamelt jongens en meisjes en doet hen neerzitten
in een ronde kring. In het midden legt
hij één of enkele dode vleermuizen.
De ouderling neemt plechtig het woord.
“Ziet u de vleermuizen? Zij zullen verdwijnen zoals zij die een slecht leven
leiden en nooit de waarheid zeggen. Zeker, gij zijt nog jong, soms hebt ge kleine leugens verteld. Weldra zult gij allen
deelnemen aan de inwijdingsritus, en
zult gij ook volwassenen worden. Eén
van de taken van de volwassene is een
mens te zijn die de waarheid laat komen van het hart naar de geest en van
de geest naar de tong. De volwassene
verbloemt niet de woorden en bevuilt
niet de waarheid. Welnu, kijkt naar de
vleermuizen en luistert naar mijn woorden.

Muis of vogel?
En de ouderling verheft de stem en vertelt: “Op een nacht vertrok een vleermuis zoals gewoonlijk, maar in een
verstrooid ogenblik vloog zij in volle
snelheid tegen een boom en viel dood
op de grond. Een vos passeerde al snuffelend. Hij stopte en keek naar de dode
vleermuis: “Dit beest lijkt me dood!
Dacht hij. Ja, het is echt dood! Wij moeten het onmiddellijk begraven! Ik moet
zijn ouders zien! Maar tot welke familie behoort hij? Hij heeft het gezicht
van een muis maar hij heeft vleugels.
Behoort hij tot de muizen of tot de vogels?” De vos, meer verward dan ooit,
dacht hardop. Uiteindelijk, besloot hij
de familie van de vogels te roepen.
Toen zij het nieuws hoorden, haasten
vogels van alle soort zich naar de plaats
van het ongeval. Men kon het verdriet
van hun gezicht aﬂezen. “Maar welke
klucht? Waarom hebt gij ons dit aangedaan op deze manier? Dat arme schepsel behoort niet bij ons” protesteerden
de vogels in koor. “Maar het heeft vleugels”, verdedigde de vos zich.
“Maar bekijk zijn snuit. Het is een muis,
antwoordden zij. Roep de familie van
de muizen.”
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De mensen-vleermuis

Een muis met vleugels?
De muizen haastten zich met honderden van overal in het bos: “maar zij
is niet van onze familie, riepen zij erg
kwaad. En de vos: “Kijk goed, zij heeft

hetzelfde gezicht als u!” “Maar hebt gij
al een muis gezien met vleugels?” riep
met gezag het hoofd van de muizen.
De vogels besloten dus te vertrekken en
vlogen weg. Ook de muizen, erg kwaad,
vertrokken. De vos vervolgde zijn weg,
hardop herhalend: “muis of vogel?”
De vleermuis werd verlaten en vergeten. In de nacht kwamen andere roofdieren die het skelet verdeelden en zo
de vleermuis deden verdwijnen.
9

Niet de waarheid verloochenen
De dorpsoudste Kamau besloot: “Zie
daar het einde van degene die de anderen tracht te bedriegen met een dubbel
gezicht en een dubbel leven. Vroeg of
laat valt de leugenaar in een valstrik,
die hijzelf heeft gespannen voor de
anderen en wordt begraven in de put
die hijzelf heeft gegraven. In feite, die
de waarheid bedriegt zal nooit een oprechte man zijn, nooit een respectabele
vrouw. Zij zullen als vleermuizen zijn”.
Pater Teresino Serra,
Il “Piccolo Missionario”,
maart 2019

Eenvoudige dingen
Eenvoudige dingen op waarde
schatten
De Comboni Pater Luis
Carlos leefde enkele weken samen met het Ndebele volk in Zimbabwe.
Hij vertelt ons over zijn
ervaringen:
De reden van mijn oponthoud van vijf weken
bij de Ndebele was dat ik
buiten een missie moest
Het Ndebele volk is beroemd om de mooie kleurrijke kleding en behuizing.
leven zonder enig comfort.
Daarbij had ik twee hoofddoelen: Ik wilde mijn van Afrikaanse vrouwen op elk gebied
kennis van de taal verdiepen en de Afrikaanse ver uitsteekt boven dat wat men zich op
manier van leven beter leren kennen. De er- het eerste gezicht voorstelt. Hun werk
varing was heel positief en verrijkend. Omdat is niet alleen een mogelijkheid tot prohet ook onmogelijk voor me is alles wat ik mee- ductie en kostwinning, maar stelt eermaakte in de vele uren die ik doorbracht bij de der de existentie en het overleven van
gezinnen te beschrijven, schilder ik jullie enige miljoenen gezinnen zeker. Voor hen is
eenvoudige inzichten die ik in deze weken heb water een ‘luxeartikel’ en het gebruik
een heilige rite.
verkregen.
Ontdekken
Het eerste dat ik opmerkte was, dat je
hier leeft zonder afhankelijk van de klok
te zijn.
Van het moment af dat je hier ontwaakt
-van ochtendgloren met kraaiende hanen- tot het gaan slapen, is het de zon
die het dagritme bepaalt. Ook besefte
ik dat kinderen de rijkdom en trots zijn
van elke familie. Zij zijn hun toekomst,
ook als er geen heldere en veelbelovende toekomst in beeld is. Ik genoot van
hun nabijheid die mijn hart vulde met
hun vreugde. Ik besefte ook dat het werk

Op waarde schatten
Hier leerde ik de eenvoudigste dingen,
die men toch niet altijd krijgt, op waarde schatten: thee met melk en suiker,
tomaten, een verfrissende meloen, een
zoete aardappel, een pompoen of geroosterde aardnoten.
Het gesprek bij het vuur, vooral tijdens
de koele nachten van het jaar, is hier
kostbare tijd van het samenzijn, die in
onze families gewoonlijk voor de televisie wordt doorgebracht. Ik heb talrijke
werkuren op de velden van de Ndebele doorgebracht en heb iedere ochtend
10

Eenvoudige dingen
duizenden maïskolven met de hand gesneden, heb mijn dorst met water gelest dat ‘een zekere smaak’ en de kleur
van klei had.
Dit waren allemaal verrijkende ervaringen. Net zo als ook het hout hakken
voor het nachtvuur - met blaren op je
handen bij gebrek aan ervaring met
het gebruik van de bijl. Of het urenlang
zitten op een krukje en de moeite zijn
onbehagen te verbergen, ofschoon men
nog nauwelijks kan zitten. Ook het vieren van een Heilige Mis met een handvol kinderen en volwassenen na een
urenlange voettocht was voor mij een
uitdaging.
Ophouden
Je houdt op met iedere persoon die je
op straat tegenkomt te groeten, hoewel
je ze niet kent. Door duizenden verbaas-
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de ogen word je gadegeslagen. Op een
zinderende hete dag bemerk je bij het
betreden van een leem- of strohut de
koelte. Je klimt op een wagen die door
koeien getrokken wordt. Bij het lopen
volg ik met vertrouwen de voetsporen
van hen die voor mij op blote voeten
dezelfde stoffige weg zijn gegaan. Bij
het spel van de kinderen raad ik hun
identiteit…In dit alles was bovendien
de sfeer van het Evangelie aanwezig,
ofschoon het Woord hier nog niet aangekomen is.
Ik voelde me te midden van de Ndebele als een teken, een aanwezigheid, een
getuigenis, een blijde boodschap, ook
als ik nog niet in staat ben ze in hun
taal te verkondigen.
P. Luis Carlos Rilova, Zimbabwe

Getuigen tegen een hoge prijs
kent, prijsgegeven. En dan nog hebben
wij geen angst om vervolgd te worden.
Maar op grond van ernstige gebeurtenissen in de voorbije jaren, stellen wij
ons vele vragen: “Wie zijn wij? Hebben
wij nog het recht ons Pakistani te noemen?”.

De dagelijkse lijdensweg van de christenen in Pakistan, hier uitgedrukt met de
woorden van een jonge vrouw uit Lahore, die thans in Rome studeert, om de
eerste vrouw te worden, die voor de pastorale opleiding van leken verantwoordelijk zal zijn.
Jezus zegt: “Wanneer de wereld U haat,
weet, dat zij mij eerder voor u gehaat
heeft” (Joh 15,18). Deze woorden zijn
een bemoediging voor ons christenen
in Pakistan, die ondanks alle bedreiging
en uitdagingen in een vijandig gezinde
omgeving leven en ons geloof belijden.
Pakistan is een islamitische Staat, die
97% moslims en 3 % religieuze minderheden telt. De christenen maken
slechts 1,6% uit van de totale bevolking
(180.000.000). Alhoewel wij sinds duizenden jaren in dit land leven, worden
wij als immigranten beschouwd. In ons
eigen vaderland worden wij als tweederangs burgers behandeld en hebben
niet de volledige burgerrechten.
En toch verstoppen wij ons niet. Wij
gaan iedere dag zonder angst voor
aanslagen (zoals in de voorbije jaren
gebeurd is) naar de Heilige Mis. Wij
hebben namen, die onze identiteit als
‘Masih’, dat in het Urdu, Christus bete-

Het is niet eenvoudig, christen te zijn.
Ik behoor tot een gemeenschap van
15.000 mensen in de regio Lahore. Wij
zijn allen actieve gelovigen in de gemeenschap. Iedere zondag zijn er drie
H.Missen en vaak kan de kerk de gelovigen niet allemaal opvangen, zodat wij
in het park moeten uitwijken. Ook als
onze middelen beperkt zijn, delen alle
gelovigen met de priester het weinige
dat wij hebben en delen vrijwillig met
de sociale werken. Maar het is niet eenvoudig, een christen in Pakistan te zijn.
Om ons geloof te beleven, brengen
wij alles wat wij hebben in gevaar: ons
werk, ons huis, de familie en ons eigen
leven. En dan nog zijn wij standvastig
en is ons geloof sterk. Dat bewijzen vele
verhalen – niet enkel sommige grote
persoonlijkheden zoals Shahbaz Bhatti,
de katholieke minister voor minderheden in de Pakistaanse Bondsregering,
die tot offer van Moslim fanatiekelingen werd. Zo een geschiedenis van
heldhaftigheid, verhaalt ook het relaas
van mijn vriendin Amira.
Amira
Onder de studenten aan een verpleegstersschool was zij de enige christen.
Met andere meisjes, moslima’s, leefde de 22-jarige op het college van de
12
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school, waar zij een kleine kamer had.
Amira was een zeer vrome christen. In
haar kamer las zij dagelijks de Bijbel en
’s avonds bad zij voor het slapen gaan
de rozenkrans. Maar zij deed alles in
stilte en lette er op, dat haar religieuze
praktijken op geen enkele wijze de andere meisjes stoorde. Korte tijd na haar
aanvang in het college bracht Amira
een kort bezoek aan haar familie. Van
dat bezoek bracht zij een kalender mee
met religieuze tekeningen, die zij in
haar kamer boven haar bed hing. Toen
zij op een dag in haar kamer kwam,
lagen de kalender en de Bijbel op de
grond. Zij zweeg en klaagde niet. Dat
stond de andere studenten niet aan:
zodat zij een nieuw plan beraamden.
Zij trokken bladzijden uit de koran en
wierpen die voor het bed van Amira, om
haar te kunnen beschuldigen en haar
13

geen uitweg te laten. Bij de directrice
van het college, die ook moslima was,
klaagden zij haar aan van blasfemie.
Vervolgens werd de plaatselijke Mullah
(islamitische leider) verwittigd.
Eerlijke directrice
Daar bij beschuldiging van blasfemie
de doodstraf staat zonder bijkomend
onderzoek, had Amira niet de mogelijkheid te reageren, om haar onschuld te
bewijzen. Doch de schooldirectrice had
ingezien, dat het meisje onschuldig was
en leverde haar niet uit aan de Mullah,
doch stuurde haar naar huis. Daarop
werd zij van de Mullah sterk onder druk
gezet. Zij moest minstens uit de school
verwijderd en niet meer ergens anders
in een openbare school toegelaten worden.
Na zulk een belevenis, konden zich kon-
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den zich vele mensen van het geloof afwenden. Velen konden zich afvragen, of
het de moeite was, getuige van Christus
te zijn. Echter niet zo bij Amira. Zij wist,
dat God andere plannen met haar had.
Zo gaf zij haar droom, verpleegster te
worden, op en schreef zich bij het katholiek Pastoraalinstituut in Multan in,
om een gediplomeerde godsdienstlerares aan een katholieke private school
te worden. Daar wil zij haar geloof met
kinderen delen, goed wetend, dat zich
daar dezelfde moeilijkheden zouden
voordoen.
Een zware beproeving
Ik moet hindernissen en situaties meemaken, waardoor mijn geloof op de
proef gesteld wordt. Ik groeide in een
zeer vrome familie op en men leerde
mij, toen ik nog klein was, dat wij christenen het licht van de wereld en het

zout van de aarde moeten zijn. Ik ging
naar het katholiek onderwijs. Met mijn
familie ging ik regelmatig naar de kerk
en mijn ouders moedigden mij aan in
de parochie mee te werken. Mijn vader die direkteur was van het centrum voor
Catechese in Karachi - en ik verzuimden geen enkele godsdienstles en exercitiën. Dat alles hielp mij in het geloof
volwassen te worden.
Toen ik ouder werd en in het werkelijke
leven uit het beschermde milieu van de
christelijke omgeving trad, kwam ik in
een wereld, waarin ik begreep dat mijn
geloof dagelijks op de proef zou gesteld
worden. Wanneer ik een openbare naaien stikschool bezocht, waar ik de enige christelijke leerling was, werden mij
vaak moeilijke en vooringenomen vragen gesteld. Mijn medeleerlingen bevroegen mij over de Vasten voor Pasen,
over ons geloof in ‘drie Goden’ (zoals
14
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zij de H. Drieëenheid interpreteren) of
waarom onze priesters niet huwen en
nog veel meer. Het was zeer stressvol,
elke dag de juiste woorden te vinden
om deze vragen te beantwoorden. Ik
vermeed uit te wijden op hun vragen
uit vrees dat uit mijn woorden een beschuldiging van blasfemie zou spruiten.
Geloofsopvoeding
Nu heb ik besloten in het domein van
de catechese te werken. Niet met kinderen, maar met volwassenen, die ook
hulp nodig hebben, om in het geloof
volwassen te worden. De ernstige economische en politieke crisis in Pakistan
duwt vele christenen in een extreme armoede en doet het fundamentalisme en
terrorisme toenemen. Daardoor groeien veel van onze jongeren inderdaad op
in onwetendheid van hun eigen godsdienst. Dikwijls ontbreekt ons ook het
materiaal voor de catechese. Het is zeer
duidelijk, hoe dringend een betere geloofsopvoeding is. Daadwerkelijk komt
een christen in moeilijkheden, wanneer
hij zijn eigen overtuigingen en katholieke praktijk moet verdedigen, want hij is
weinig daarop voorbereid, “rede en antwoord te geven op de Hoop, die hem
vervult”, zoals de apostel Petrus zegt.
Ik heb twee jaren lang aan het pastoraalcentrum Dar-ul-Kalam in Lahore
gewerkt, doch mijn vorming had een
verdieping nodig. Daarom had ik dankzij de ondersteuning van mijn bisschop
de mogelijkheid, mij aan de pauselijke
universiteit in Rome in te schrijven.
Hier studeer ik sinds enige maanden
met volle overgave catechese. Paus
15
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Johannes Paulus II, in 2004 tot heilige
‘gekroond’, bekrachtigde: “Het waardevolste geschenk, dat de Kerk van de
moderne wereld, die verward en angstig is, kan aanbieden, is de christenen
zo te vormen, dat zij zelfverzekerd in
hun geloof worden”.
In het teken van het Kruis
Dat is de opgave, die ik graag in mijn
land zou overnemen, om een bijdrage
tot verandering te bekomen. Na het
beëindigen van mijn studies, keer ik
naar Pakistan terug, waar ik de eerste
vrouw zal zijn, die aan de vorming van
leken op een pastoraal instituut, zal
bijdragen. Tot mijn universiteitscursus
behoort ook de interreligieuze dialoog.
In Pakistan bestaan daadwerkelijk vormen van dialoog, maar die worden in
de regel in de hoogste rangen gevoerd.
Daarom moet ik mij ter bevordering van
de dialoog onder de eenvoudige gelovigen onder aan de basis inzetten. Dan
pas, wanneer de eenvoudige gelovigen
elkaar de hand geven, zullen de dingen
pas echt kunnen veranderen. Tot dan
leven wij, apostelen van Jezus in dit
land, in het teken van het Kruis.
Z.I.Neno

NODEN & AANVRAGEN

School Gehandicapten – Vietnam
Ik ben Zr. Mary Nguyen Thi Bich Hoa,
generale overste van de Immaculate
Zusters en ik zou u graag het volgende
project voorleggen dat u hopelijk wilt
steunen. Wij zijn in 1958 gesticht door
bisschop Marcel Piquet van het diocees
Nha Trang, voor pastorale en sociale bijstand in het bisdom. Momenteel
hebben wij 64 communiteiten en 388
zusters. Wij werken in 6 bisdommen,
waarvan vier in Vietnam en twee daarbuiten op het gebied van catecheseonderricht, zangkoren, beheren van parochies, ziekencommunie, zorg voor de
armen, zorg voor onderwijs van gehandicapten kinderen etc. Wij beheren een
school in Khiet Tam bij Nha Trang. De
school heeft zes klaslokalen voor zo’n
70 gehandicapte kinderen. Wij zorgen
voor hen ongeacht hun religie, ook medisch. Maar de school is uit zijn voegen
gegroeid. Ook kunnen we niet zoveel
kinderen opnemen als we zouden willen. Rijkere ouders kunnen hun kinderen naar verder gelegen instituten brengen maar de armere hebben daar
niet de financiële draagkracht
voor. We zijn nu van plan om een
nieuwe school te bouwen van drie
verdiepingen voor ongeveer 150
kinderen. Bijgevoegd vindt u een
schets van een architect. Het gebouw zal naast een fysioruimte
ook een paar kamers voor de zusters hebben. De totale kosten zijn
beraamd op 308.000 USA dollar.
Voorzien:

Onze congregatie:
Ouders:		
Lokale weldoeners:
Italiaanse Bisschoppen
conferentie: 		
ACN:		
Koch Stichting:

100.000
15.000
38.000
60.000
30.000
15.000

Dat betekent dat we 285.000 dollar
verwachten. Ontbreekt dus nog 23.000
dollar. Aan u willen wij een bedrag van
10.000 dollar vragen. En we zullen voor
het resterende bedrag nog andere organisaties vragen.
Bij voorbaat dank voor elke gift die u
ons wilt schenken. Moge God u allen
ervoor zegenen.
Zr. Mary Nguyen Thi Bich Hoa
Met goedkeuring van bisschop
Mgr. Joseph Vo Duc Minh,
Nha Trang, Vietnam.

Een schets van de architect van het nieuw
te bouwen Gehandicapten Instituut.
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Gunsten:
Voor herstel zieke baby,

Onze medezuster:
Zr. Matilde Reis Borges overleden te Buenos Aires
(Argentinië) op 15 december 2019.
Zij was in haar 99ste levensjaar en in het 63ste van
haar kloosterleven.
Zeereerw. Frater D.S.M. Meddens - HAELEN
Dhr. H.G. Tulp – AMSTERDAM
Dhr. D.F. en Mw. F.A.H. van den Hurk – BAARN
Dhr. H.G. van Wietmarschen - GEERTRUIDENBERG
Dhr./Mvr. L.H. Hommes - ‘s-GRAVENHAGE
Mvr. P.F.H. Spee-Crouzen – MAASTRICHT
Dhr. R.A. Sevriens – NUTH
Dhr. B.W.J. en Mvr. F.M.J. Ellenbroek-Janssen NIJMEGEN (beide overleden)
Dhr. J. Meeles – ROTTERDAM
Mvr. H.A. Lassauw-Souren - SCHIN OP GEUL
Dhr. G. Haagmans- SITTARD
Dhr./Mvr. B.J. Rutjes – STEENDEREN
Dhr. J.G.E. Huids - VALKENBURG LB
Dhr. B.J. Laan – VENHUIZEN
Dhr. L.L.J. Basten - VENRAY
Dhr. J.Th. Steltenpool – WOGNUM

25 €

J.v.J.

‘…U lest hun dorst met een stroom van vreugde,
want bij u is de bron van leven,
door uw licht zien wij licht’
Psalm 36: 6-10

