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Bij de voorpagina:
Zr. Maria da Conceição tijdens het
apostolaat met jongeren.
Foto Kaapverdië

Bij de achterpagina:
Kruisweg in India.

Let op svp:
nieuw e-mail adres!
info@stpetrusclaver.nl

April: 2020:
Algemene gebedsintentie: Bevrijding uit verslaving Dat allen die lijden aan verslaving, geholpen en begeleid worden.

Mei 2020:
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Voor de
diakens Dat de diakens in hun trouwe
dienst aan het Woord en de armen
een bezielend teken mogen zijn voor
de hele Kerk.

De paus legt uit waarom bidden zo belangrijk is . . . :
‘Nog voor dat het een plicht is, brengt het de behoefte tot uitdrukking om
te antwoorden op de liefde van God, . . .
Zie Paaswens volgende pagina.

Paaswens
Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd van
2020: ‘Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat
je steeds opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast in Zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld.’
‘Het Pasen van Jezus is niet een gebeurtenis in het verleden: door
de macht van de Heilige Geest is het altijd actueel en maakt het
ons mogelijk met geloof naar het vlees van Christus in zeer veel lijdenden te kijken en dit aan te raken’, schrijft paus Franciscus.
Bidden
De paus legt uit waarom bidden zo belangrijk is in de Vastentijd: ‘Nog voor dat
het een plicht is, brengt het de behoefte tot uitdrukking om te antwoorden op
de liefde van God, die ons altijd voorafgaat en ons ondersteunt. Een christen
bidt immers in het bewustzijn dat hij onwaardig is bemind te worden. Het gebed zal verschillende vormen kunnen aannemen, maar wat werkelijk telt in de
ogen van God, is dat het zo diep graaft binnen in ons dat het de hardheid van
ons hart doet afbrokkelen om het steeds meer tot Hem en Zijn wil te bekeren.’
Delen
Naast het bidden herinnert de paus er aan om te delen van het eigen
bezit met de meest behoeftigen door middel van een aalmoes. ‘In liefde delen maakt de mens menselijker: vergaren dreigt hem minder menselijk te maken door hem op te sluiten in zijn eigen egoïsme.’ De paus
richt hierna de blik ook op de economie. Hij heeft in de Veertigdagentijd 2020 van 26 tot 28 maart in Assisi jonge economen, ondernemers en
‘changemakers’ bijeengeroepen met het doel bij te dragen aan het ontwerpen van een economie die rechtvaardiger en inclusiever is dan de
huidige. Omzien naar elkaar is een belangrijke waarde van kerkzijn.

Voor al onze lezers en weldoeners een

Zalig Pasen
Uw dankbare Missiezusters van St. Petrus Claver

Turkana

De Turkana (of ook Elgume genoemd)
zijn leden van een Nijlvolk, die in het
Noordwesten van Kenia, ten westen van
het gelijknamige Turkana-meer leven.
Thans zijn er ongeveer 500.000 Turkana, die daarmee ongeveer twee procent
van de bevolking van Kenia uitmaken.
De Turkana zijn bekend voor hun moed
en hun vechtlust, die zich vaak uit in het
aanvallen van andere, aangrenzende
stammen. Men kan de Turkana herkennen aan hun karakteristieke kleding en
hun gebruik van opsmuk onderscheidend van andere nijlvolkeren. De mannen dragen meestal een wijde cape en
brede halsband, een kauwtabakhoorn
en wapens (speer, pijl en boog). De
onderste snijtanden worden meestal
omwille van schoonheidsredenen verwijderd. Oudere mannen dragen vaak
uit knoken of been vervaardigde oorringen en de typische haaropsmuk. Het
achterhoofd lijkt door het smeren van
gekleurde leem blauw, meerdere verven
en veren vervolledigen de versieringen.
De vrouwen daarentegen scheren hun

haren bijna volledig en laten alleen een
streep in het midden staan. Zij dragen
bovendien graag veel parelkettingen.
Wanneer eens uitzonderlijk door overvloedige regenval goede gronden voorhanden zijn, komt het voor dat de Turkana bovendien akkerbouw bedrijven,
om hun dierlijke voedingsbodem uit
te breiden. De Ngiketak-Turkana leven
duurzaam als sedentaire akkerbouwers
aan de Turkwel stroom, verbouwen daar
veldvruchten en fokken vee.
In de laatste jaren worden alleszins
meer Turkana uit noodzaak sedentair,
daar zij door een reeds vijf jaar aanhoudende droogtecatastrofe (daarmee de
ergste sinds 60 jaar) grote delen van
hun kudden verloren hebben. Daar de
Turkana in de huidige harde tijd ook
niet volledig van akkerbouw kunnen
leven, zijn zij door hongersnood bedreigd. Internationale hulporganisaties
zamelen geld in, om de Turkana te ondersteunen. Met het geld zullen in het
bijzonder voedingsmiddelen onder de
hongerige bevolking verdeeld worden,
bronnen worden gebouwd en bovendien vee gekocht worden.
Nariokotome
Nariokotome ligt in Noord-Turkana,
aan de westelijke oever van het Turkana-meer.
Het Turkana-gebied bevindt zich in het
Noord-Westen van Kenya en omvat de
ganse regio van het Turkana-meer met
inbegrip van de Suguta-vallei. Dit land
is een droog en woestijnachtig gebied.
Het Turkana-gebied bestaat overwegend uit plateau’s, waarin bergen, heu18

Turkana
vels en lavakegels torenhoog uitsteken.
Er zijn ook enkele kleine rivieren. Zij
zijn soms vol water voor enkele uren of
meerdere weken, afhankelijk van de regen. Regen is hier zeldzaam en onregelmatig. De temperatuur is nogal gelijkmatig over het jaar verdeeld, tussen 29
en 39 graden met sterke wind van Oost
tot Noord-west.
Voedselprogramma
Het onderwijsniveau is één van de laagste van het hele land. Nu willen wij, de
congregatie van de zusters van MCSPA,
hier een omvangrijk onderwijs-, gezondheids- en voedselproject opbouwen.
Op het gebied van de ontwikkeling van
de landbouw en van watersystemen
evenals voeding zullen wij alle onkosten zelf kunnen dragen. Wij leiden de
Turkana-vrouwen op in brood bakken.
Zij nemen deel aan vele landbouwop-
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leidingen en zij leren planten met hogere voedingswaarde te gebruiken. Ook
het oprichten van visserij-coöperatieven zullen wij aanreiken, waardoor die
Turkana-nomadenfamilies hun eigen
inkomsten economisch kunnen benutten. Naast al deze initiatieven zullen
wij bijdragen aan de verbetering van de
gezondheid, hygiëne en vorming voor
de moeders en hun kinderen van nomadenfamilies in de nabijheid van het
moeder-en-kindcentrum in het noordoosten van Turkana langs het meer en
in de nabijheid van de missiepost van
Nariokotome.
Dit project is gericht op de toekomst,
waardoor de Turkana een zekere zelfstandigheid bereiken en onafhankelijk
van subsidies van de gemeenschap
kunnen leven.
Zr. Lenny Jilo, MCSPA
Nariokotome Centrum
Bisdom Lodwar, Kenia.

Tuberculose
Katholieke
gemeenschap
vecht tegen de verspreiding
van tuberculose
"De Katholieke Medische Vereniging van India leidt een
campagne om gevallen van tuberculose aan te pakken, in samenwerking met de overheid en
andere burgerorgansaties" zegt
redemptorist pater Dr. Mathew
Abraham, directeur-Generaal van de
CHAI.
Ieder uur sterven er 50 mensen aan tuberculose in India. De ziekte doodt iedere dag meer dan 1.200 mensen.
De Katholieke Medische Vereniging
van India wordt gevormd door dokters
en beroepskrachten in de gezondheidszorg, werkzaam in katholieke ziekenhuizen, gezondheidscentra en instituten
in verscheidene katholieke bisdommen
door het land. Het is onderdeel van
een breder netwerk verbonden aan de
Bisschoppenconferentie van India die
bestaat uit 500 ziekenhuizen, meer dan
2.000 eerstelijnsposten en meer dan
200 organisaties die betrokken zijn bij
sociale voorzieningen.
De laatste vier jaar heeft de Vereniging zich geconcentreerd op het versterken van het Nationale Tuberculose
Controle Programma door voorlichting,
mededelingen en maatschappelijke
mobilisatie, verklaart pater Abraham.
CHAI is partner in de samenwerking tussen de Internationale Unie tegen Tuberculose en Unie tegen Longziekten, het Ministerie van Gezondheid

en Familie, en de regering van India,
Centrale Divisie voor tbc. Het programma bewerkstelligt het bereik, de zichtbaarheid en effectiviteit van de strijd
tegen tuberculose, te verbeteren. Het
controle programma, gesteund door
de regering van India, maakt gratis TB
diagnosen voor meer dan 1,5 miljoen
patiënten elk jaar, mogelijk. De activiteiten van het CHAI project voorzien
op districtniveau in bijstand in 96 districten in 10 staten van India - Kerala,
Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu,
Jharkhand, Madhya Pradesh, Punjab,
Chhattisgarh, Utter Pradesh en Nagaland. Dit wordt gedaan door 380 ngo's
en 2.880 vrijwilligers die toezicht houden op campagnes die het bewustzijn
verbeteren in kleine gemeenschappen,
waarvan er vele bestaan uit arme stammen.
India heeft het grootste aantal gevallen van tuberculose ter wereld. Ondertussen is de coalitie in de strijd tegen
aids en aanverwante ziekten, speciaal op het platteland, ook een groter
bewustzijn van tuberculose aan het
scheppen.
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Missionarissen danken
van mensen. Wij werken ook in gezondheidscentra, ziekenhuizen en weeshuizen. Wij zijn momenteel met 450
zusters die in verschillende delen van
Tanzania werken. Ook buiten Tanzania
worden we gevraagd te komen maar wij
zijn diocesane zusters. Wij zijn u uitermate dankbaar voor de steun die we
nodig hadden om een internet-café op
te richten ten behoeve van onze zusters
maar ook voor iedereen die het nodig
heeft. Ik voeg enkele foto’s bij.
U bent van harte welkom om eens te
komen kijken! Met vriendelijke groeten,
Zr. Theresia Chaula,
St. Gertrude klooster, Imiliwaha, Njombe, Tanzania.
Wij zijn zusters benedictinessen van
Njombe, Tanzania. Onze missie is catechese geven aan verschillende groepen

Heel hartelijk dank voor uw steun door
middel van H.Mis-intenties aan onze
congregatie Apostels van Jezus. Ik ben
hier in het meest zuiden van Ethiopië
gestationeerd waar geen goede infrastructuur is. Zo is hier geen elektriciteit
en een slecht wegennet.
Al sinds enkele jaren wordt onze streek
ook nog eens geteisterd door een stammenoorlog die veel dood en ellende
veroorzaakt in het toch al zo arme gedeelte van Ethiopië. De parochies van
onze paters worden overspoeld met
vluchtelingen, meestal moeders met
hun kinderen. De H.Mis intenties worden verdeeld over onze paters AJ in de
verschillende parochies. U kunt verzekerd zijn dat de intenties zorgvuldig
verdeeld en doorgegeven worden. Het
is natuurlijk tegelijkertijd een bron van
Vervolg op pag. 24
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OP KORTE
New Delhi (AsiaNews)
- Een Madhya Pradesh-rechtbank heeft een
groep van acht christenen vrijgesproken op beschuldiging van de ontvoering van 60 kinderen
met als doel hen met geweld tot het christendom
te bekeren.
De verdachten, zes mannen en twee vrouwen,
zijn vrijgelaten door het
strafhof in Ratlam.
De advocaten van ADF
(Alliance Defending Freedom) India, die christenen verdedigen, vertellen
de explosie van vreugde
in de rechtszaal bij het
lezen van de vrijspraak.
Tehmina Arora, directeur
van de groep, zegt: “Er is
eindelijk recht gedaan!”.
De zaak dateert van mei
2017, toen christenen
werden gestopt met de
trein terwijl ze stamkinderen vergezelden naar
een ‘bijbelkamp’ , een zomercentrum in Nagpur.
Ondanks toestemming
van de ouders, scheidde
de politie de kinderen
van de volwassenen en
veroordeelde hen vervolgens voor ‘ontvoering en
gedwongen bekeringen’
volgens de Madhya Pradesh Freedom of Religi-

GOLF

on Act.
De wet, beschouwd als
een ‘draconische’ norm
en bekritiseerd door de
christengemeenschap,
straft iedereen die probeert anderen te bekeren
door geld en andere frauduleuze middelen aan te
bieden met een gevangenisstraf van maximaal
drie jaar en een zware
boete. De straf loopt op
tot vier jaar gevangenisstraf in geval van betrokkenheid van Dalits of tribals.
Aanvankelijk wendden
advocaten zich tot het
hooggerechtshof om de
kinderen met hun families te herenigen. Toen
kregen ze borgtocht na
drie maanden gevangenisstraf. Twee en een half
jaar na de start van het
onderzoek oordeelden
de rechters uiteindelijk
in het voordeel van de
christenen die altijd hebben beweerd onschuldig
te zijn.
Volgens activisten, “is de
moed en het geloof van
de christenen tegen alle
verwachtingen in en hun
vertrouwen in het feit dat
het hof uiteindelijk recht
deed, te bewonderen.
Deze mannen en vrou-

wen bleven vol van genade, ondanks het ongeluk
dat hun was aangericht
door bevooroordeelde
autoriteiten die een vals
verhaal brachten dat
vaak wordt gebruikt om
christenen aan te vallen.“
Hun advocaat Arora benadrukt: “We moeten de
impact van soortgelijke
valse zaken op gezinnen
niet vergeten. Niemand
moet het doelwit worden van hun geloof. Anti-bekerings-wetten zijn
instrumenten om christenen lastig te vallen en
te veroordelen en moeten worden ingetrokken
omdat ze de vrijheid van
godsdienst
beperken,
gegarandeerd door de
grondwet van India. “
februari 2020
Gedenkteken voor 21
christelijke martelaren
onthoofd in Libië
Het heiligdom is te vinden in het kleine dorpje
Al Our, waar de meeste slachtoffers vandaan
kwamen. Het monu-
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ment toont de mannen
geknield met een groot
standbeeld van Christus
achter hen, zijn armen
open in een omhelzing
van redding. Er werd ook
een museum geopend
dat de getuigenissen
van de slachtoffers bewaart. Caïro (AziëNieuws
/ Agentschappen) - De
Egyptische Koptisch-orthodoxe kerk heeft op
zaterdag 15 februari een
gedenkteken ingewijd voor de christelijke mannen die
vijf jaar geleden
in Libië zijn onthoofd.
De 21 christelijke
martelaren
werden gedood door
militanten van de Islamitische Staat op een
strand in Sirte omdat ze
weigerden hun geloof op
te geven.
De mannen, 20 uit Egypte en een uit Ghana, worden geknield getoond,
op bevel van de terroristen, die hen onthoofden
en hun lichamen in een
massagraf gooiden.
Het gedenkteken werd
gebouwd in Al Our, een
klein dorp in de provincie
Minya, van waaruit veel
slachtoffers
kwamen.
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Twee jaar lang opende de
Koptische kerk de kathedraal van de geloofsmartelaren en het thuisland
in hetzelfde dorp, ook op
15 februari, om de slachtoffers te eren. Financiering kwam van de Egyptische regering.
Naast het gedenkteken
opende bisschop H.G.
Bevnotious van Samalut
een museum gewijd aan
de martelaren, met expo-

sities over het leven van
de slachtoffers, vanaf het
moment van hun ontvoering tot de repatriëring
van hun lichamen naar
Egypte. De laatste werden pas twee jaar na het
bloedbad gevonden.
Paus: Carrière, zelfs in
de kerk, is niet Jezus’
weg
Wanneer we onze zichtbaarheid in de kerk, in
onze gemeenschap, een
positie of iets anders
proberen te vergroten, is

dat de manier van de wereld, het is een wereldse
weg, het is niet de manier van Jezus. En deze
verleiding om een klimmer te worden kan ook
met pastors gebeuren
“Maar als een herder dit
pad volgt, is hij geen discipel van Jezus: hij is een
klimmer met een soutane. De verleiding tot
‘carrière’, ‘klimmen’, zelfs
in de kerk, is niet de weg
van Jezus, die vernederingen aanvaardde.
Er is geen nederigheid
zonder vernedering en
daarom vragen we de
Heer om ons er een
paar te sturen om ons
nederig te maken; om
Hem beter te kunnen
navolgen. Het is het pad
dat God heeft gekozen
voor onze redding: het
pad van vernedering.
Paulus drukt het zo duidelijk uit in zijn brief aan
de Filippenzen: ‘Jezus
vernietigde zichzelf tot
de dood, de dood aan
het kruis’. En deze dood
aan het kruis, dit pad van
vernietiging, van vernedering, is ook ons pad,
het pad dat God aan
christenen toont om tot
Hem te kunnen komen “.
Asian News.

Missionarissen danken

De priesters AJ bemoedigen de lokale bevolking.
De stammenoorlog zaait veel ellende.
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Missionarissen danken
nemen wij elk jaar 40 tot 45 kinderen
aan nadat ze een test gedaan hebben
voor de toelating tot de derde graad.
Op die manier willen wij de kinderen
uit arme families die de capaciteiten
hebben, de kans geven op een betere
toekomst voor hen en hun families. Er
melden zich echter elk jaar meer dan
200 kinderen voor de toelatingstest.
We nemen altijd 50% jongens en 50%
meisjes aan. Wij nemen ook slecht één
kind per familie aan zodat vele gezinnen kunnen profiteren. Wij hopen dat u
ook in de toekomst onze kinderen niet
zult vergeten.
Met ons gebed voor u,
P. Michael Chirayath, Navodaya
School en Hostel, Chitwan, Nepal.
Een traditionele dans van de Chepang stam
Het lokale wegennet is erbarmelijk.

inkomen voor de priesters die ook nog
eens de zorg op zich moeten nemen van
de mensen die in hun parochies een
toevlucht gezocht hebben.
Dank u zeer. God lone het u.
P. Pius Prosper Nagawantu AJ,
Apostels van Jezus, Gedelegeerde voor Ethiopië.
Groeten vanuit Nepal. Heel hartelijk
dank voor de bijdrage bestemd voor het
voedselprogramma voor de ‘Chepang
Stam Kinderen’. U kunt verzekerd zijn
van ons gebed voor u en al uw weldoeners die dit mogelijk gemaakt hebben.
Op onze Navodaya School wordt gratis
lesgegeven en in bijbehorend hostel
25

S.O.S. Kinderdorpen wereldwijd

Een voormalig S.O.S.-kind wordt arts
Dokter Mohammad Ariful Haque is in
een S.O.S.Kinderdorp in Bangladesch opgegroeid. Vandaag verzorgt hij
Rohingya-vluchtelingen in zijn vaderland. Hier vertelt de 31-jarige, waarom
hij zich als vrijwilliger engageert.
Ik was twee jaar en half oud, toen de
vloedkatastrofe van 1988 over Bangladesh losbrak. Ik verloor mijn beide ouders en werd door kinderhandelaars
naar India verscheept.
Die mensensmokkelaars wilden mij
in Dubai gaan verkopen. Doch zij werden gevat, omdat mijn schreien op de
luchthaven van Mumbai de politie alarmeerde. Als Stateloos weeskind moest
ik daarna nog jaren, tot in 1995, in India
blijven. Op het einde stak men mij met
12 andere kinderen in de gevangenis.
Daar werden we opgemerkt door leden van S.O.S.-Kinderdorpen India en
zij namen ons onder hun hoede. Niemand van ons wilde in India blijven, wij
wilden eenvoudig naar ons eigen land

terug. Op 19 oktober 1995 keerden wij
dan terug naar Bangladesh. Daar zochten de S.O.S.-medewerkers eerst om
onze familie te vinden- maar in mijn geval en ook bij anderen van onze groep
was dat hopeloos. Zo werden wij in het
S.O.S.-kinderdorp opgenomen. Daar
vonden wij een nieuwe familie met een
S.O.S.-moeder en broers en zusters.
Eindelijk hadden wij een thuis, na onze
lange Odyssee. Op school behaalde ik
goede punten en had het geluk naar het
college te gaan en later geneeskunde te
studeren. Daar ik een studiebeurs had,
ging ik specialiseren voor orthopedisch
chirurg in Caïro (Egypte).
Chirurg is mijn droomberoep. Zo kan ik
mensen helpen. Reeds gedurende mijn
studies engageerde ik mij in mijn vrije
tijd voornamelijk om arme mensen medisch te verzorgen. Mijn grootste droom
is het, een ziekenhuis voor behoeftigen
te bouwen.
Nog gedurende mijn specialisatie-studies in Caïro kreeg ik een oproep: of ik
de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh wilde helpen? Met mijn zakgeld
en de ondersteuning van een vriend
schraapte ik het geld voor een vliegticket bijeen. Ik nam het volgende vliegtuig en ging na de landing dadelijk naar
een vluchtelingenkamp.
In mijn leven heb ik veel lijden en armoede gezien. Maar, wat ik in Ukhiya
beleefde, in het grensgebied in de nabijheid van Cox’Bazar in Bangladesh,
is erger. Velen van de Rohingya-vluchtelingen leven onder verschrikkelijke
omstandigheden. De kinderen en bejaarden lijden het meest. Er ontbreken
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S.O.S. Kinderdorpen wereldwijd
artsen en psychologen. Dat is het namelijk, wat de kinderen nu nodig hebben.
Hun geestelijke kwetsuren zitten diep:
zij moesten zien, hoe mensen omgebracht werden, zij hebben vernietiging
en geweld beleefd. Ik wist dadelijk, wat
zij voelen, omdat ik op hun leeftijd ook
hetzelfde meemaakte.
Normaal behandelt men tussen 35 en
40 patiënten per dag. Hier zijn het er
zelfs tot 70. Hoe kan ik een mens afwijzen, die dringend mijn hulp nodig
heeft?
Op een dag behandelde ik een 6-jarige
jongen, die na de spanning van een lange voetmars flauwgevallen was. De ouders waren in paniek, op grond van het
extreem vochtverlies zweefde het kind
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tussen leven en dood. Op een andere
dag opereerde ik een jongen aan het
been, een ambulante ingreep, en ik verzorgde ook een ander kind van de familie. De ouders waren ontzettend dankbaar en boden mij hun ganse eten aan.
Natuurlijk heb ik dat geweigerd, maar
dat heeft mij diep bewogen.
Ik werk hier als vrijwilliger, omdat ik omwille van mijn eigen verleden mij daartoe verplicht voel: ik ben wat ik vandaag
ben, omdat mij iemand geholpen heeft.
Ik had niets, maar de S.O.S.-Kinderdorpen hebben mij nieuw leven en een
nieuwe toekomst gegeven. Men heeft
mij gevraagd, of ik mij als voorbeeld
zie? Neen! Ik ben gewoon een heel normale mens, die iets wil terug geven.

Kim Andrea

De heilige die uit een familie van
martelaren kwam
‘De koning verzette zich aanvankelijk tegen het executeren van Andrew vanwege
zijn bijzondere persoonlijkheid.’
De eerste Koreaanse katholieke priester en een martelaar voor het geloof,
St Andrew Kim Taegon is een gerenommeerd figuur in de geschiedenis van het
katholicisme in zijn geboorteland.
Andrew werd geboren op 21 augustus
1821 en kwam uit een adellijke familie
van martelaren. In de 19e eeuw werden
katholieken in Korea vervolgd door de
regerende Joseon-dynastie voor het
verlaten van het confucianisme en de
overgrootvader van Andrew, Kim Chinhu Pius, stierf in de gevangenis in 1814
nadat hij was gearresteerd voor zijn be-

kering tot het katholicisme.
De vader van de heilige, Kim Chae-jun
Ignatius, werd ook gemarteld in 1839
voor de beoefening van het geloof.
In 1836, 15 jaar oud, ging Andrew naar
het seminarie in Macau. In 1842 trad
hij op als tolk op een Frans oorlogsschip en was hij toevallig aanwezig bij
de ondertekening van het Nanking-verdrag, dat het einde betekende van de
Eerste Opiumoorlog tussen Groot-Brittannië en China. In 1845 werd Andrew
gewijd in Shanghai. Daarna keerde hij
terug naar Korea en catechiseerde hij 's
nachts lokale gemeenschappen.
Andrew werd in juni 1846 gearresteerd
na een mislukte poging om Franse
missionarissen Korea binnen te smokkelen. Aanvankelijk verzette de koning
zich om Andrew te executeren vanwege zijn heldere persoonlijkheid en brede kennis. Uiteindelijk werd hij echter
ter dood veroordeeld en werd hij op
16 september 1846 aan de oevers van
de Han-rivier nabij Seoul onthoofd, na
langdurige marteling. Zijn laatste woorden waren: “Ik heb contact gehad met
buitenlanders, het was voor mijn religie
en voor mijn God. Het is voor Hem dat
ik sterf. Mijn onsterfelijke leven staat
op het punt te beginnen. Word christen als je na de dood gelukkig wilt zijn,
want God heeft eeuwige kastijdingen in
petto voor degenen die hebben geweigerd Hem te kennen.”
Op 6 mei 1984 werd Andrew heilig verklaard samen met 102 andere Koreaanse martelaren door H. Paus Johannes
Paulus II in Seoul. Tijdens de heiligverklaringsmis merkte de overleden paus
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op: “De prachtige bloei van de kerk in
Korea vandaag is inderdaad de vrucht
van het heroïsche getuigenis van de
martelaren. Zelfs vandaag ondersteunt

hun onsterfelijke geest de christenen in
de Kerk van stilte in het noorden van dit
tragisch verdeelde land.”
Andrew wordt vereerd als de patroonheilige
van
de Koreaanse
geestelijkheid.
In
augustus
2014 bezocht
paus Franciscus de geboorteplaats
van
Andrew in Solmoe tijdens zijn
vierdaagse reis
naar Zuid-Korea.
Conor Gaffey
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Eusèbe
Het was een genade Eusèbe ontmoet
te hebben: hij was één van de eerste catechisten van de missiepost van
Nyeri, gesticht door de missionarissen van de Consolata begin van de
jaren 1900. Hij was ongeveer 80 jaar.
Hij herinnerde zich niet meer precies
in welk jaar hij was geboren. Hij zei
dat God hem op de aarde had gezonden in het jaar van de oude droogte,
dat moet dan 1903 of 1905 zijn geweest.
Hij had sinds enkele jaren het zicht verloren, maar hij was sereen en aanvaardde alles van zijn goede God. Hij zei: “Hij
die enkel kijkt met de ogen en die niet
ziet met het hart, is blind.”
Eusèbe kwam naar de kerk, vergezeld
van Chege, zijn achterkleinzoon. Hij
zette zich neer en iedere dag gaf hij de
zegen aan het kind met dezelfde aanbeveling: “ga naar school met vreugde en
leer nieuwe dingen. Ik, ik ben oud. Wie
kan nieuwe dansen leren aan een oude
man? Ga, ik wacht hier op je.”
Uren in de kerk
Zo bracht hij uren door in de kerk, maar
niet alleen. Iedere morgen kwam een
hele rij mensen hem raad vragen. Dikwijls moest hij helpen om mensen te
verzoenen of families, die verdeeld waren omwille van een erfenis. Hij was de
wijze van de gemeenschap.
Pater Oscar zei al lachend dat de ware
biechtvader van de missie Eusèbe was.
In zijn vrije ogenblikken sprak hij met
God en vertelde Hem alles hardop.
Op een dag was ik toevallig achteraan
in de kerk en hoorde één van zijn gebeden. Hij was een beetje kwaad op

God omdat het lange tijd niet meer geregend had en de oogst in gevaar was.
“Ngay Kihotiothe, God almachtig, wat
voor moeite kost het U om een beetje
regen te laten vallen op onze velden?
Gij zijt de chef van de rivieren en van
de grote meren…grijp de wolken, pers
ze uit, en stuur ons het water! Ik, ik ben
oud, maar de kinderen die Gij hebt laten geboren worden, moeten leven en
de schoonheid van het leven kennen. Ik
verwacht regen voor de kinderen! Stuur
deze regen snel!”
De droom van Eusèbe
Bovenop een groot geloof, had Eusèbe
een droom: de Paus zien!
“Wanneer gij naar uw land gaat, neem
mij mee; ik wil de paus zien en hem
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horen. Sinds ik geboren ben, zijn er 8
pausen geweest. Voor ik ga sterven, wil
ik er één ontmoet hebben. Beloof mij
dat je mij meeneemt? Je weet dat ik nog
kan stappen zonder moe te worden, het
huis van de vriend is nooit ver.”
Mishandeld, maar niet verraden
Ik beloofde hem dat ik het zou doen en
ik loog niet. Ik wist dat Johannes-Paulus
II naar Nairobi kwam in het begin van
de maand mei van dat jaar, in 1980. Ik
moest erin slagen om dit geschenk te
geven aan deze oude catechist, die zoveel geleden had in zijn leven.
Eusèbe was in de gevangenis beland
om de missionarissen verdedigd en beschermd te hebben tijdens de rebellie
van de Kikiyu.
Iemand had hem verraden en ten onrechte aangegeven aan de Engelsen.
Hij kwam terecht in de verschrikkelijke
gevangenis van Kamiti, de meest beruchte mannengevangenis van Kenia,
gebouwd door de kolonialen in de jaren 1950. Die in die hel terecht kwam,

31

Pater Teresino Serra

kwam er niet ongeschonden uit. In de
gevangenis werd hij gefolterd, maar hij
heeft nooit de missionarissen verraden.
Nu kan ik in vrede heengaan
Ik ben de Apostolische Nuntius gaan
opzoeken om hem de gunst te vragen
van een ontmoeting. De nuntius luisterde met aandacht en deed ons dit
geschenk. Eusèbe was zo gelukkig die
7de mei.
Het was jaren geleden dat hij nog buiten zijn dorp geweest was. Hij danste
van vreugde en bad met luide stem:
“Nu kan ik in vrede heengaan. Ik heb de
Paus ontmoet, ik
heb zijn stem gehoord. God wil het
goede met mij, Hij
is goed voor mij!
Asante sana, Bwana Mungu wetu.
Asante sana! Dank
U, Heer, onze God.
Dank U!”
Pater
Teresino Serra
Combonimissionaris

NODEN & AANVRAGEN
voldoende voedsel thuis.
Naast goed onderwijs en het leren van
een vak d.m.v. opleidingen en cursussen, is goed voedsel ook belangrijk.
Wij vragen daarom uw hulp om voor
één jaar al deze hongerige monden te
kunnen voeden.
Zr. Romana Lo Cicero,
Antananarivo, Madagaskar.
Armen kinderen – Madagaskar
Wij zijn vanaf 1961 hier in Madagaskar
werkzaam. Wij zijn de zusters van het
H.Hart van Ragusa. Momenteel hebben
we al 16 communiteiten verspreid over
heel Madagaskar. Wij bezitten ook 15
scholen met een totaal aan 12.700 leerlingen. In Antsirabe hebben we ook nog
een weeshuis met 65 kinderen. Verder
doen we nog aan veel meer apostolaat
zoals o.a. gevangenenbezoek, cursussen
geven enz.
Zoals u weet behoort Madagaskar tot
een van de armste landen ter wereld.
En hier zit het probleem; veel van onze
leerlingen op de scholen krijgen niet
Een lemuur, alleen in Madagaskar voorkomend.

32

Geen nieuwe gunsten.
Wij bidden dagelijks voor al uw intenties
op voorspraak van onze Zalige Moeder.

Dhr. W.G.M. Bosman - ETTEN GLD
Mvr. M.C.T. Ramakers-Jacobs - GEULLE
Mvr. D.G. Hoeksma – HEEG
Dhr. R. en Mvr. M.C.T. Belski-Bok – KERKRADE
(beide overleden)
H.M. Haffmans - PANNINGEN en BAARLO
Mvr. A. Troisfontaine-Asten - PUTH
Dhr. A.M.J. van Casteren - REEK
Mvr. M.M. de Temmerman - ROERMOND
Mvr. M.G. Hegger-VELDEN
Dhr. W.A. van Bragt - ZEVENBERGSCHEN HOEK

‘Het Pasen van Jezus is niet een gebeurtenis in het
verleden: door de macht van de Heilige Geest is het
altijd actueel en maakt het ons mogelijk met geloof
naar het vlees van Christus in zeer veel lijdenden
te kijken en dit aan te raken’, schrijft
paus Franciscus.

