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Juni 2020:
Gebedsintentie voor de evangelisatie: De weg
van het Hart Dat allen die lijden, hun
weg in het leven vinden en zich daarbij
laten raken door het Hart van Jezus.

Juli 2020:
Algemene gebedsintentie: Onze gezinnen
dat de gezinnen van onze tijd omgeven
worden met liefde, respect en goede
raad.

Zr. Elisabeth met jongeren op een ervaringsreis in India.
Missioneren kan ook avontuurlijk zijn!

Klein maar mooi
Een organisatie voor de belangen van
de rickshaw-besuurders; the LORD.
Hoe werkt de LORD praktisch? Het
moto is: ‘Maak de rickshaw-bestuurders
zelfstandig en begeleid de organisatie
LORD!’ Eén van hen werd voorzitter
van ‘LORD’, een ander werd secretaris
en de derde werd schatbewaarder en
een aantal van hen werd lid van het
‘Uitvoerend Comitee’.
Zij functioneren met de hulp en onder
leiding van een directeur. Mister Pinky,
een katholieke leraar, aanvaardde met
blijdschap de functie van directeur van
de LORD, dat de rickshaws zal kopen
en om aan de bestuurders te geven. De
rickshaw blijft eigendom van de LORD
totdat de totale prijs van de rickshaw
is terugbetaald. De bedienden zien toe
dat iedereen binnen de termijn regelmatig op tijd betaalt. Soms is er enige
strubbeling vanwege het bestuur en ook
van de bedienden om de termijnen na
te doen leven vanwege de rickshaw-fietsers, regelmatig te betalen en ze te
doen deelnemen aan de maandelijkse
vergaderingen, waar zij hun problemen
en moeilijkheden kunnen bespreken
en zelf een oplossing zoeken. Ja, ‘help
hen zichzelf te helpen door inspanning’
is het basisprincipe van de ‘Sociale
Actie’. Dus vanuit PLAY is het concept
LORD geboren: het idee leek zo geweldig totdat de obstakels verschenen:
een grote hoop vooroordelen. Toen wij
het programma opstartten, kwamen
verschillende soorten problemen aan
het licht. Het belangrijkste was de vooroordelen. De manier van denken van de
rickshawdrivers was vol vooroordelen
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Twee van de jongerengroep van Zr. Elisabeth in een
Indiase rickshaw.

tegen de christenen. Blijkbaar was het
wijd verspreid bij de Hindufundamentalisten dat zij arm moesten blijven en
verder de arme rickshawfietsers moesten uitbuiten. In het begin stonden de
rickshawfietsers positief tegenover het
program, doch wanneer zij vernamen
dat wij christenen waren, waren zij niet
meer enthousiast. Daar waren wij niet
van op de hoogte. Het was niet gemakkelijk om dit taboe te doorbreken en
het obstakel te overwinnen. Wij willen
niemand daarvoor kwetsen. Deze werkelijkheid is voor ons een uitdaging:
hoe kunnen wij zulke vooroordelen uit
het hoofd van de rickshawfietsers of de
andere armen bannen?
Eerst en vooral om zulke uitdaging het
hoofd te bieden, moeten wij eerst en
vooral bevrijd worden van onze eigen
‘mening’ dat het onmogelijk is de mening van de ander te veranderen. Vooreerst moeten wijzelf bevrijd worden van
het gebrek aan geloof in de Verrezen
Heer, de Levende Heer, Die met ons is.
Het is een uitdaging aan onszelf, en wij
moeten ons afvragen: ‘is er iets onmogelijk bij God?’ Geloof ik oprecht: ‘Niets
is onmogelijk bij God!’ Zelfs als wij enkel de Verrezen Jezus met ons hebben,

Klein maar mooi
zullen zulke uitdagingen zich ombuigen in mogelijkheden, niet alleen om
zulke vooroordelen weg te werken uit
de gedachten van de armen, maar ook
om de verdrukte te verheffen en hem te
bevrijden van zulke onderdrukking. Wij
moeten ‘mensen van geloof zijn; mensen met overtuiging en mensen met het
vaste besluit dat wij nooit zullen opgeven’. Zo doen we verder en beschouwen
de tegenwerking als een uitdaging om
ons eigen geloof in de voorzienigheid
van God te beleven als een opdracht om
de armen te bevrijden, niet alleen van
economische en sociale onderdrukking,
maar veel meer van onderdrukking van
hun eigen vooroordelen. Het was niet
gemakkelijk dit te doorbreken, maar
met voortdurende inspanning, met volharding, slaagden wij erin vijf fietsers te
vinden om vijf rickshaws aan te nemen
van de LORD, en het kwam tot leven,
actief en succesvol!
De parochiepriester zegende de rickshaws en stond ze af op 28 april 2019, de
zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Nadien hadden we allen samen,
ook de rickshawfietsers, een gezellige
lunch. De LORD liet de rickshawdrivers niet in de steek. ‘Begeleiding’ is
het trefwoord, niet alleen bij de vorming maar ook bij de Sociale Actie. De
LORD begeleidt de rickshawdrivers die
iedere maand een vergadering hebben;
zij luistert naar hun problemen, moeilijkheden en obstakels en helpt hen om
zelf oplossingen te zoeken, zij leidt alfabetiseringsprogramma’s en zelf-hulpprogramma’s voor hen en voor hun families. Dit helpt hen af te geraken niet

alleen van hun vooroordelen, maar ook
van hun soms verkeerde ongezonde
praktijken, zoals overdreven veel drinken, bedrog en ander sociaal kwaad,
om zo langzaam hun zelfbeeld en menselijke waardigheid op te krikken. De
LORD geeft constant ondersteuning
aan de rickshawfietsers en hun families
om eerlijk te leven en zo gelukkige gezinnen te creëren. Van het deeltje dat
de fietsers moeten afbetalen, zullen
meer rickshaws gekocht worden. Er zijn
nu meer dan 1000 rickshawdrivers, die
als huurder rijden. Met de afbetalingen
zal de LORD in staat zijn ieder jaar vijf
of zes rickshaws te geven. Hoe lang het
zal duren om al de rickshawdrivers vrij
te kopen is een andere vraag. Het is een
hele lange weg. Alhoewel ‘iets is beter
dan niets’! ‘Klein is mooi!’ ‘Doe wat je
kan vandaag en God zorgt voor de dag
van morgen.’ De PLAY en de LORD
plannen ook om langzaam uit te breiden naar de omliggende dorpen, om zo
langzaam de bevolking om te vormen
en ook de maatschappij. ‘Langzaam
maar zeker wint de race’, PLAY en LORD
zullen Puri omvormen, onder het principe: ‘klein is mooi’ en ik zal doen wat ik
kan en ‘NOOIT OPGEVEN’
Een gemotoriseerde rickshaw.
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Mexico: Catechiste vermoord in de kerk

Martelares Margeli Lang Antonio.

De bisschop benadrukt de inzet voor
vrede. Een catechiste-lesgeefster werd
doodgeschoten in de Acacoyagua-kapel in de staat Chiapas – een nieuw
voorbeeld van hoe het geweld in Mexico een impact heeft op de Katholieke
Kerk.
De bisschop van het bisdom Tapachula zond een video naar Fides over de
verschrikkelijke gebeurtenis: “We waren
slachtoffer van het algemeen verspreid
geweld, dat gebeurt in het land. Zaterdag 15 juni 2019, op het einde van de
opleidingscursus voor catechisten in
de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis, San Marcos Evangelista parochie,
kwamen twee jonge mannen naar binnen en begonnen te schieten. een van
de kogels trof Margeli Lang Antonio,
die vrijwel onmiddellijk overleed. Wij
steunen haar familie van dichtbij. Als
diocesane familie kunnen wij niet voorbij gaan aan deze daden van geweld, die
de sociale en morele aftakeling van de
maatschappij aantonen”. Bisschop Calderon heeft de autoriteiten gevraagd zo
snel mogelijk de daders op te sporen.
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Tijdens een persconferentie op 16 juni
wees de bisschop erop dat “de sociale des oriëntering te wijten is aan een
gebrek van integrale gezondheid van
de gemeenschappen. Wanneer er geen
werk is, wanneer er onrecht is, wanneer
er straffeloosheid is, wanneer er extreme geldzucht is, wanneer mensenlevens waardeloos zijn, wanneer geld in
het middelpunt staat, dan heeft alles
een prijs en wie het geld heeft, is de
enige die de macht heeft…”
Fides heeft het standpunt van de bisschoppenconferentie ontvangen, op
de vergadering van de CEM Presidency met de president van de Republiek,
te beginnen met “broederlijke dialoog
met de wil om samen te werken om een
meer rechtvaardige samenleving op te
bouwen”. De bisschoppen raakten twee
fundamentele thema’s aan: migratienood en de opbouw van vrede.
Wat betreft het eerste: de Katholieke
Kerk doet verder aan zijn inspanningen:
95 bisdommen, 10.000 parochies, meer
dan 130 opvanghuizen en 1000 pastorale werkers in de humanitaire hulp en
voor de verdediging van de mensenrechten.
Het voorzitterschap van de CEM drong
Staat Chiapas in Mexico.

Catechiste vermoord in de kerk

er daarom op aan dat “grotere samenwerking nodig is om de veiligheid van
de migranten te garanderen”.
Wat betreft het tweede punt: de “bisschoppen wensen geld vrij te maken
voor de heropbouw van het sociaal netwerk en de versterking van de rechtsregels, door een vredesplan op te richten
dat luistercentra bevat, centra voor de
verdediging van mensenrechten, begeleiding van slachtoffers, en vredesopvoeding-workshops. Het lijden door
zovele Mexicaanse families door geweld en onveiligheid roept dringend
om onze broederlijke medewerking”, zo
zeggen de bisschoppen.
Het CEM standpunt besluit met te herhalen dat de andere topics eveneens
bediscussieerd werden, en dat de Kerk
wenst verder te werken om haar missie

te vervullen door deel te nemen aan andere domeinen voor het gemeenschappelijk welzijn, waarin de volle beleving
van religieuze vrijheid de democratie
versterkt.
Fides

36

Missionarissen danken

Wij hebben uw gift goed ontvangen op
27 januari 2020. Zoals in de aanvraag
genoemd is, werd het geld besteed
voor medische benodigdheden in het
R.K. Ziekenhuis van Borongo. De coronapandemie heeft veel zaken hier
vertraagd maar nu hebben we dan toch
de hardnodige zaken om goede zorg
aan onze patiënten te kunnen geven
en ook om besmetting van ons personeel te voorkomen. Het ziekenhuis ligt
zo’n 250 km verwijderd van Bertoua, de
aartsbisschopszetel van Kameroen.
Wij danken u opnieuw voor deze geste
van medemenselijkheid. Wees verzekerd van ons gebed voor u allen vooral
in tijden van deze pandemie.
Zr. Marie Mbaho,
Ziekenhuis Borongo, Kameroen.
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Missionarissen danken

Opening van het catechesecentrum in Vietnam.

Ik ben priester Peter Nguyen Vu, pastoor van Dong Lam, in het aartsbisdom
Hue in Vietnam. Uit naam van al mijn
parochianen, wil ik u zeer hartelijk danken voor uw genereuze gift als steun
voor de bouw van het catechesehuis.
Het is intussen al ingewijd zoals u op
bijgaande foto’s kunt zien. Mijn excuses
voor de late berichtgeving van dit rapport. Uw gift van 5.000 Dollar USA was
ongeveer 110.000.000 VND. Uw bijdrage is als volgt besteed: constructiematerialen zoals steen, cement, ijzer, zand
en verf voor een totaal van 109.720.000
VND. Dankzij deze bijdrage waren wij in
staat om de bouw te beëindigen.
Pastoor Peter Nguyen Vu,
Don Lam, Vietnam.
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Missionarissen danken

Zr. Maria de anima Christi van Eijk in Rusland.

Met grote dankbaarheid schrijf ik u om
te bedanken voor uw laatste gift van€
€ 6.430,-. Met uw donatie waren wij in
staat om de vele kinderen die vaak bij
ons zijn alsmede de parochianen uit
Khabarovsk en Komsomolsk van dagelijkse maaltijden te voorzien. Wij konden met uw gift de vele dagelijkse uitgaven bekostigen. Ik moest in Italië zijn
eind vorig jaar en kon zo ook nog andere religieuze voorwerpen en boeken kopen. Ons apostolaat staat nu echter op
een laag pitje. De kinderen en volwassenen kunnen immers door de corona
maatregelen nu niet meer bij ons in het
klooster of de kerk komen.
Heel veel dank voor uw continue steun
aan onze missie hier in het verre oosten
van Rusland. (Samenvatting dankbrief)
M. Maria de anima Christi van Eijk,
Khabarovsk, Rusland.
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OP KORTE
Voedselpakketten voor
de armen in Peru
Lima, Peru, maart 2020
/ (CNA). - Priesters en
vrijwilligers hebben meer
dan 15.000 voedselmanden uitgedeeld aan Peruanen die niet konden werken tijdens de pandemie
van het coronavirus. Pr.
Omar Sánchez Portillo,
secretaris-generaal van
Caritas Lurín en leider
van de Beatitudes Community in de regio, kondigde de distributie aan
van 15.000 voedselmanden aan gezinnen die aan
de zuidkant van de metro
van Lima wonen. Lurín
is een zuidelijk district
van Lima: “Vandaag hebben we al 15.000 voedselmanden uitgedeeld
in de armste en meest
kwetsbare gebieden van
Zuid-Lima. En we gaan
voor nog eens 15.000!”
Voor ongeveer vier dollar
per mand is zijn organisatie in staat om genoeg
mandjes te verzamelen
om de voedselvoorraden
van hongerige gezinnen
aan te vullen.
Sanchez beschreef een
gezin dat werd bijgestaan
door zijn groep, waarbij
negen familieleden in
quarantaine waren ge-

GOLF

plaatst terwijl de vader
van het gezin in het ziekenhuis was opgenomen.
De familie had geen eten
meer tegen de tijd dat
Caritas hen een voedselmand bracht. Vrijwilligers blijven naar verluidt
in quarantaine op het
terrein om te voorkomen
dat ze hun families of andere burgers besmetten.
De Peruaanse regering
riep vanaf 15 maart de
noodtoestand uit, waardoor het reizen in het
land wordt beperkt,
openbare
instellingen
en particuliere bedrijven
worden gesloten en een
thuisbevel wordt afgegeven voor alle inwoners.
Hoewel verwacht wordt
dat isolatie en sociale
afstandsmaatregelen de
verspreiding van de coronaviruspandemie zullen vertragen, zijn dagloners financieel bijzonder
zwaar getroffen.
Zaligverklaring priester
van de Titanic
Toen de Titanic op 15
april 1912 begon te zinken, kreeg priester Thomas Byles twee kansen
om aan boord van een
reddingsboot te gaan.
Maar volgens de passa-

giers aan boord van de
zinkende oceaanstomer
omzeilde hij die kansen
om biecht te horen en
troost en gebeden te bieden aan degenen die aan
boord vastzaten.
Nu, vraagt een priester in
de voormalige kerk van
pastoor Byles in Engeland dat zijn zaligverklaring wordt geopend.
Ongeveer 1.500 mensen
stierven toen de Titanic
in 1912 een ijsberg raakte
en zonk in de Atlantische
Oceaan. Men geloofde
dat het schip destijds
‘onzinkbaar’ was en zodoende ontbraken er voldoende reddingsboten
voor alle passagiers op
zijn eerste reis van Southampton naar New York
City.
Pastoor Byles reisde op
de Titanic om bij de bruiloft van zijn broer in New
York voor te gaan bij de
H.Mis. De 42-jarige Britse priester was tien jaar
eerder in Rome gewijd
en was sinds 1905 parochiepriester in de Saint
Helen’s Church in Essex.
Miss Agnes McCoy, een
passagier van de derde klasse en overlevende van de Titanic, zei
dat pastoor Byles op
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het schip geweest was,
biecht hoorde, met passagiers bad en zijn zegen
gaf toen het schip zonk.
Het getuigenis van McCoy en die van andere
passagiers aan boord
is verzameld op www.
fatherbyles.com.
Helen Mary Mocklare,
een andere passagier uit
de derde klasse, vertelde meer over de laatste
uren van het leven van de
priester.
“Toen
de
crash
kwam, werden we
uit onze kooien gegooid . . . We zagen
vader Byles voor
ons de gang door
komen, met opgeheven hand,” herinnerde
ze zich. “We kenden hem
omdat hij ons verschillende keren aan boord
had bezocht en die ochtend de mis voor ons had
gevierd.”
“Wees kalm, mijn goede
mensen”, zei hij, en daarna ging hij de stuurinrichting rond en gaf absolutie en zegeningen.”
Mocklare vervolgde: “Een
paar mensen om ons
heen raakten erg opgewonden en toen stak de
priester weer zijn hand
op en meteen waren ze
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weer kalm. De passagiers
waren meteen onder de
indruk van de absolute
zelfbeheersing van de
priester.” Ze vertelde dat
een zeeman de priester
waarschuwde voor zijn
gevaar en hem smeekte
om aan boord van een
boot te gaan”. Hoewel de
zeeman hem graag wilde helpen, weigerde de
priester tweemaal te vertrekken.

Pastoor Byles had kunnen worden gered, maar
hij zou niet vertrekken als
er nog één passagier over
was. Passagier Mocklare:
“Nadat ik in de boot was
gestapt, die als laatste
was vertrokken, en we
langzaam verder van het
schip weggingen, hoorde
ik duidelijk de stem van
de priester en de reacties
op zijn gebeden.”
Meer dan een eeuw later,
is pastoor Graham Smith
- de huidige priester bij
priester Byles voormalige
parochie van Saint He-

len’s - de promotor voor
het openen van zijn zaak
voor de zalig verklaring.
In een verklaring aan de
BBC, kondigde pastoor
Smith het begin aan van
het proces dat op weg
gaat naar de heiligverklaring van zijn voorganger, die hij beschouwt als
‘een buitengewone man
die zijn leven voor anderen heeft gegeven’.
Het
heiligverklarings
proces vereist eerst dat
de persoon in kwestie
heroïsch de christelijke
deugden heeft beleefd.
Een wonder dat wordt
toegeschreven aan de
voorbede van het individu moet dan worden
goedgekeurd, wil de titel
‘Zalig’ worden verleend.
Eenmaal zalig verklaard,
zou een ander wonder
vanwege de tussenkomst
van Pr. Byles moeten
worden goedgekeurd om
hem tot heilige te kunnen verklaren.
‘We hopen dat mensen
over de hele wereld tot
hem zullen bidden als ze
in nood zijn, en dat er dan
een wonder gebeurt, dan
kan de zaligverklaring en
later de heiligverklaring
verwezenlijkt worden.
CNA

Jongeren & Missie
of men naar een warm land gaat of naar
een land waar de winter erg streng kan
zijn en waar men dus kleding nodig
heeft, die beschermt tegen de koude.
Het is waar dat men op vele plaatsen
kleding kan kopen, maar wij dragen liever kledij die ons werd geschonken. De
mooie herinneringen van die ons liefhebben en die wij achterlaten, daar willen wij geen afstand van doen.

Naar de missie vertrekken.
Wat neemt de missionaris mee in zijn koffer?
Zijn koffer maken is iets heel persoonlijks en
ieder bergt er in op, wat hij denkt echt nodig te
hebben. Toen je klein was, maakte jouw papa
of mama je rugzak gereed om te gaan kamperen of enkele dagen weg van huis te trekken.
Wanneer je ouder bent, moet je zelf je koffer
inpakken.
De missionaris vertrekt niet voor enkele
dagen, hij blijft vele jaren op de plaats
waar hij werd gezonden, dus hij selecteert goed wat hij in zijn koffer steekt,
maar met aandacht voor het gewicht,
dat door de luchthavens beperkt is. Hij
moet dus datgene meenemen, dat hij
echt nodig heeft.

Persoonlijke souvenirs
Hier kan men een beetje een allegaartje
bedoelen, een pen, een kruisje voor op
een bureau of een familiefoto of een
foto van de ouders van de missionaris
of een foto van het dorp of de stad waar
hij is geboren, een fototoestel om de
mooie dingen uit de omgeving vast te
leggen, een kleine radio, misschien een
geneesmiddel dat hij elke dag nodig
heeft, een bril, een gsm, en zoveel an-

Persoonlijke kleding
Dit item is het meest evident en het eerste, waaraan men denkt vooraleer men
zijn koffers pakt. Het zal veel afhangen
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dere kleine dingen, die iedereen kent.
De bijbel natuurlijk
Het boek van het Woord van God
ontbreekt bij geen enkele missionaris

lijk dagboek, waarin hij de mooiste
momenten vastlegde als een kostbare
schat.
Een draagbare computer
Vandaag reist de missionaris met een
laptop, zelfs als hij hem moet meedragen in de cabine van het vliegtuig.
De oplaadkabel, de USB-stick, de harde schijf, etc. reizen mee. En omdat
in sommige landen van de wereld een
printer moeilijk te vinden is, zal de missionaris die ook meenemen. Ja, ja, voor
het missiewerk is een laptop noodzakelijk. Deze is ook nodig om in contact te
blijven met zijn vrienden en zijn familie.

op het ogenblik van het pakken van de
koffers. Het is de bijbel die hen overal vergezelt, die soms versleten is door
het vele gebruik, die tussen de handen geweest is van de missionarissen
tijdens de vele uren van gebed en bezinning. Aan de binnenkant, tussen
de bladzijden, vindt men briefjes met
aantekeningen en zelfs foto’s, maar het
is het boek, waar God Zijn liefde toont
voor allen.
Boeken en boekjes
Dit is een echt persoonlijk hoofdstuk.
Het zijn boeken die de missionaris dierbaar zijn geworden gedurende zijn missionair leven in om het even welk land
van de wereld. Het zijn boeken die hem
altijd vergezellen omdat ze zeer belangrijk waren op een gegeven ogenblik van
zijn leven. Met hem reizen ook boekjes met aantekeningen, zijn persoon43

Men draagt HEM in het hart!
De koffer van de missionaris is een

mooi voorbeeld dat enkel het essentiële noodzakelijk is. Het meest essentiële
is Jezus, Die men niet in de koffer legt,
maar Die men in het hart draagt. HIJ
reist altijd met ons mee en verlaat ons
nooit. En . . . HIJ reist met de missionaris mee in de cabine van het vliegtuig
...

Bilali, een jonge zwarte slaaf

Pater Alexander le Roy, een missionaris-spiritijn, stichtte de eerste katholieke missie in
Mombasa, Kenia, in 1889. Hieronder vertelt
pater Alexander het verhaal van een slavenjongen, die hij later kon vrijkopen met losgeld
dankzij de vrijgevigheid van een weldoener
die een gift zond naar de uitgeverij van ‘Echo
uit Afrika’, gesticht door Maria Theresia
Ledóchowska.
Twee jaar geleden, toen ik enkele dagen
in Mombasa was, naderde een jonge
15-jarige slaaf mij. Hij vroeg mij hem
vrij te kopen. Ik zou het met plezier
gedaan hebben, maar de eerste voorwaarde voor de vrijkoop van een slaaf
is geld, en dat had ik niet. Ik vertrok een
paar dagen later, en ik vergat Bilali –
een term gebruikt voor een jonge slaaf.
In 1889 keerde ik terug naar Mombasa voor een missie te volbrengen die,
met Gods genade, zou blijven bestaan
en groeien. Gedurende twee maanden
waren een pater en ikzelf bezig met de
bouw van de noodzakelijke gebouwen.
De werklieden, jonge negers, slaven
van de Arabieren, werkten als knechten,
droegen water en mengden cement,
zand, grond, en stenen. Ik was daar om
toezicht te houden, en wanneer nodig,
de afmetingen van de muren af te bakenen. Onze geïmproviseerde metselaars

vergaten soms dat detail.
Op een dag, tijdens ons normale routinewerk, hoorde ik luid roepen vanuit
de straat en mijn naam werd geroepen.
Het was mijn jonge Bilali. Eén van de
soldaten sloeg verschrikkelijk naar hem
om hem te dwingen een karavaan te
volgen, die hem naar het binnenland
van Afrika zou voeren. Toen Bilali mij
zag, schreeuwde hij het uit, zoals hij
twee jaar eerder had gedaan: “Koop
mij, Pater, koop mij!”
Toen ik naar hem ging, stopte het slaan.
Ik nam Bilali mee onder de schaduw
van een vijgenboom en vroeg hem mij
te vertellen over zijn verleden.
Hij vertelde mij het volgende: “Ik ben
geboren in de streek van Mgindo, ver,
ver van Kiloa. Op een dag brak er oorlog uit in ons dorp, dat is de reden
dat ik hier ben. Ik herinner mij dit alles zeer goed, want het gebeurde niet
zo lang geleden. Het was ’s morgens.
Onze huizen werden in brand gestoken; zij hadden brandende maïskolven
vastgebonden op hun pijlen, die zij op
onze huizen schoten, en zij schoten kogels op ons. Bij het zien van het vuur,
rende het angstige volk uit hun huis,
terwijl ze vergaten hun lansen mee te
nemen. Vervolgens greep het gewapend
volk ons vast, één voor één, ze sleepten ons naar de straat, waar we werden
vastgeketend. Mijn vader werd gedood.
Mijn moeder was gewond. Mijn broers
verdwenen zonder nog iets van hen te
horen en ik werd als slaaf meegenomen. Vlug zag ik vele anderen op weg
naar de kust. Verschillende Arabieren
bewaakten ons, wapen in de hand. Wij
44

Bilali, een jonge zwarte slaaf

werden verkocht in Kiloa en op schepen
gegooid. Er waren 20 of 30 op iedere
boot. Er werd ons verteld dat wij werden vervoerd naar de mooie stad Zanzibar, waar we veel kleding en veel rijst
zouden krijgen en iedere dag zouden
kunnen dansen. Hah, dansen! Het laatste dat we op dat ogenblik zouden willen! Op een morgen zagen wij een groot
schip op de golven zonder roeispanen
of zeilen- enkel een beetje rook. De Arabieren vertelden ons: ‘als deze honden
u hier vinden, gooien ze u allen in de
zee. Verberg U!’ Zij zeiden ons te liggen op het dek. Zij gooiden canvas over
ons, waarin ze rijst stockeerden. Het
45

was erg pijnlijk: we hadden geen lucht
of plaats om te bewegen. Een kind lag
op de rug van de moeder, naast mij. Oh,
hoe weende hij!
De Arabier riep: ‘deze worm zal ons verraden. Gooi hem in het water’. Hij greep
het kleine kind, hield de mond van het
kind dicht met zijn grote hand, bond
een ijzeren draad aan zijn voeten en
gooide hem in zee”.
“En de moeder?” vroeg ik.
“Oh, de moeder weende ook, maar
stil!... Ten langen leste voer het grote
schip verder zonder zich aan ons te storen, en zo waren wij in staat van onder
de canvas te komen. De boot voer verder. Wij passeerden Zanzibar, en tenslotte zagen wij Pemba. Dit was de stad
waarheen wij gebracht werden. Daar
zijn vele plantages. De Arabieren hadden slaven nodig om diegenen die stierven te vervangen. Maar het grote schip
dook opnieuw op, en nu, kwam er ook
een kleinere boot tussen. Deze kleinere
boot vaarde ook met rook en was veel
beter dan onze oude boot. Wij kropen
snel onder de canvas, maar de blanke
mannen kwamen ditmaal aan boord. Zij
duwden de rijstzakken opzij en merkten
dat er iets daaronder bewoog. Terwijl de
Arabieren hardop baden, maar Mohammed aanhoorde hen niet, en wij werden
ontdekt. Het was een bloedig gevecht,
maar de blanke mannen waren goed
gewapend? Zij namen de Arabieren en
zeilers gevangen. Zij brachten ons naar
een groter schip en brachten ons naar
de Engelse consul in Zanzibar. De volgende dag zag ik een man in zo’n kleding gelijk u, Pater. Hij nam sommige
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van mijn vrienden mee: hij zei om hen
een goede opvoeding te geven en om
hen te leren bidden zoals hij bad. Hij
vroeg mij of ik met hem wilde meegaan.
Vele keren werd mij verteld dat zwarte
mensen, die met blanke mensen meegaan naar de duivel gaan na hun dood,
dus ging ik niet mee. Later vernam ik
dat dit leugens waren. Waarom ben ik
niet meegegaan met mijn vrienden, die
nu gelukkig zijn? Pater, koop mij!”
“En wat gebeurde verder?” vroeg ik.
“ En dan, diegene die
mij die sprookjes vertelde, adviseerde mij
om hem te vergezellen naar Mombasa,
waar hij mijn vader,
moeder, broer en zus
zou zijn. Dus vertrokken we naar Mombasa. Drie dagen later
verkocht hij mij. Dit is mijn verhaal, het
verhaal van arme Bilali. Daarna werd ik
zevenmaal gedwongen te reizen naar
het binnenland, en nu moet ik opnieuw
gaan. Oh, Pater, koop mij terug, zo kan
ik mijn vrienden terug vinden en kunnen zij mij vertellen hoe ik kan bidden
zoals zij.”
Ik was erg geschokt door deze geschiedenis. Ik vertelde Bilali: ‘kom morgen
terug, ik dacht de hele dag na hierover.
In de avond arriveerde een postboot.
Een brief uit Oostenrijk, van de uitgeverij van ‘Echo uit Afrika’, was bestemd
voor mij. Op de derde bladzijde, las ik
de volgende woorden: ‘ bij deze zend
ik U, Pater, dit bedrag (waarde nu 10
euro), geschonken door een weldoener

van de missie, om een negerslaaf te kopen, zodat hij kan gedoopt worden met
de naam Michaël!’ Mijn hart was vervuld van dankbaarheid.
Welke genadevolle Goddelijke Voorzienigheid had een goed hart in Oostenrijk aangezet om een arme Bilali vrij te
kopen!
Ik leer nu de vroegere slaaf de catechismus. In het begin legde ik hem uit dat
God alles geschapen heeft en dat Hij
voortdurend alles regelt. Hij ziet alles.
En dan vroeg ik hem:
‘vertel mij, Bilali, hoeveel ogen denkt ge dat
God heeft?’
Hij antwoordde: ‘ten
minste vier!’ Ik vroeg:
‘waarom vier?’ ‘Eén vooraan, één achteraan, één
aan beide zijden. Dat is
niet te veel om alles te
zien.’ Ik verbeterde dit niet erg filosofisch argument, en deze morgen herhaalde ik mijn vraag: ‘hoeveel ogen
heeft God dus?’
Hij antwoordde: ‘God heeft slechts één
oog, maar hij kan toch daarmee alles
zien.’ Zo maakte Bilali dus vooruitgang.
Wij zullen Bilali dopen, en hem de
naam Michaël geven. En God die ‘alles
ziet met één oog’, zal weten aan wie Bilali zijn dank, zijn doopsel en zijn naam
verschuldigd is.
En nu, beste lezer, kent U de geschiedenis van de jonge slaaf, Bilali.
Geschreven door
P. Alexander le Roy, voor de lezers
van Echo uit Afrika 15 juni 1893
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Een missie in Oceanië
“Wij zijn eilandbewoners met de eilandbewoners”, zegt
priester Luigi de
Giambattista,
een
Guanella Missionaris, Dienaren van
Liefdadigheid, als hij
de realiteit van zijn
evangelische
inzet
beschrijft op de Solomon Eilanden, aan
FIDES.
De eilandengroep is
sinds 1978 onafhankelijk en heeft een bevolkingsaantal van
ongeveer 650.000, verspreid over 980
eilanden, waarvan er 220 onbewoond
zijn.
Onze missie begon vier jaar geleden, in
augustus 2016, toen wij positief geantwoord hebben op een oproep van het
bisdom Gizo op de eilandengroep. Een
van de ondermijnende factoren waren
de stammenoorlogen die nog niet geheel verdwenen zijn; alsook het gebrek
aan respect voor de vrouw die vaak
slachtoffer is van huishoudelijk geweld.
Ons missiewerk is dan ook vooral hier
op gefocust. In het Jubileumjaar 2016
ontstond het idee om met een Mobiele Heilige Deur vanuit de hoofdstad
naar de meest afgelegen eilanden te
gaan om bruggen van verzoening en
vergeving te bouwen. Onze bisschop
Luciano Capelli heeft er voor gezorgd
dat de Heilige Deur naar elk parochie
is geweest. Telkens werden ook verzoeningsbijeenkomsten gehouden waarin
vetes en onderlinge problemen in de
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leefgemeenschap werden uitgesproken
en men elkaar om vergeving vroeg. Ook
was er gelegenheid tot een persoonlijke
biecht.
22 Kleine christengemeenschappen
zijn aan onze paters toevertrouwd. Dat
betekent dat we meestal de boot moeten nemen. Onze evangelisatie omvat
niet alleen de sacramenten maar ook
menselijke vooruitgang. Ook werken
we intensief samen met de catechisten,
leiders in de dorpen en leraren van de
parochiescholen.
De uitdaging is om de schoonheid van
het evangelie van Jezus bloot te leggen
en het Geloof met het dagelijkse leven
te verbinden.
De christengemeenschap van de Solomoneinlanden is nog relatief jong. Anglicanen vormen ongeveer 40 % van de
bevolking en katholieken 20%. De rest
is verdeeld in kleine meestal christelijke denominaties. Er zijn drie katholieke
bisdommen waarin 87 priesters en 133
religieuzen werken.

NODEN & AANVRAGEN

Meubels en benodigdheden voor formatiehuis in Congo
Ik dank u voor de gift van uw toewijding
aan God en Zijn Kerk. Uw apostolaat is
een geschenk voor de Kerk.
Uw gift is zo welkom voor onze congregatie om voort te kunnen gaan met ons
apostolaat. Neem onze nederige gebeden voor u en uw weldoeners aan als
dank voor deze steun.
Ons vormingshuis in Ibambi, kan nu

eindelijk operationeel worden. Alle
meubels, computers en nog veel meer,
konden worden aangeschaft.
Nogmaals heel veel dank voor deze
steun.
Zr. Elisabetta Kpokpolo PSE,
Generale Overste van de ‘Kleine
Zusters voor de Evangelisatie’,
Wamba, R.D. Congo.

Wat de eb meeneemt
brengt de vloed terug.

Over elke berg leidt een pad,
hoewel het niet altijd zichtbaar is
vanuit de vallei.

Afrikaanse wijsheid

Theodore Roethke

48

Gunsten:
Als dank voor bidden noveen,

Dhr. A.E.C. Bos – BORNE
Dhr. M.L.M. en Mevr. N.M.J. Berbers – BOXMEER
(beide)
Dhr. H.Dols - EINDHOVEN
Dhr. Ing. L.J. en Mevr. P.F. Clement-Mulders – GEERTRUIDENBERG (beide)
Mvr. H.J.W.A. Schouten - GEFFEN
Mvr. E. Duysens-van Sloun - GREVENBICHT
Mvr. H. van Daalen-Le Loux - DE KOOG
Dhr. en Mvr. C.G. Hertog-v/d Zwaan - HEERLEN
Dhr. F.E.Machielsen - HEEZE
Mej. H. Arnold –MAASTRICHT
Dhr. W.H.G. Frederix – MAASTRICHT
Dhr. H.H.G. Haesen- MAASTRICHT
Dhr. A. en Mvr. P. Kwaaitaal-van Ham – MADE (beide)
Mvr. H.C. Wamper-Roozing - NUTH
Dhr. Drs. G. Deems - NIJMEGEN
Dhr. H.A.A.A.M. Onland – OIRSCHOT
Dhr. J.P.W. Keulers - STEIN LB
Dhr. H.W.J. Netelbeek – TILBURG
Dhr. R. Jacobs - URMOND
Dhr. Th.C.M. Geukers-VELSERBROEK
Dhr. Mr. V.A.M. van der Burg - ZEIST
Dhr. E.J.F.M. Haverkort - ZWOLLE

€ 15,-.

G.M.B.

Al onze abonnees en missievrienden wensen wij veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd van de Corona-pandemie.
Weet dat wij elke dag voor u allen bidden.
Missiezusters van St. Petrus Claver

‘Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’
Jeremia 29:11

