87E JAARGANG • NUMMER 4 • juli - augustus 2020 • TWEEMAANDELIJKS

Bij de voorpagina:
Zr. Klaudia, pas geprofest, in
Kaapverdië.

Bij de achterpagina:
Onze zusters leren ook gitaar
spelen vooral handig bij ons
apostolaat met jongeren.

Augustus 2020:
Gebedsintentie voor de evangelisatie: De
maritieme wereld Voor allen die werken
op zee en ervan moeten leven, zoals
zeelieden, vissers en hun gezinnen.

September 2020:
Algemene gebedsintentie: Respect hulpbronnen planeet Dat de hulpbronnen van
onze planeet niet geplunderd worden, maar op een rechtvaardige en
respectvolle manier worden gedeeld.

Onze Generale Overste sinds september 2019
Bij het laatste kapittel van onze congregatie, is Zr. Selin tot onze
Generale Overste benoemd.

Oude Problemen in de Nieuwe Wereld
is even ernstig en onmenselijk als de
andere. Ondanks ons gebrek aan beschikbare informatie uit sommige streken van de wereld, zijn de praktijken
enorm uitgebreid en waarschijnlijk onderschat. Volgens recente statistieken,
kunnen er meer dan 40 miljoen mensen, mannen – maar vooral vrouwen en
kinderen – zijn, die lijden als gevolg van
slavernij.
Terwijl wij deze tragische realiteit zien,
kan niemand zijn handen in onschuld
wassen zonder in zekere zin medeplichtig te zijn aan deze misdaad tegen de
mensheid. De eerste taak, die zou moeGunsten:ten worden opgelegd, is een strategie
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ten voordele van dezen die in slaven
veranderd zijn: hun rechten te verdedigen en te verhinderen dat corrupte
overheid en criminelen aan het gerecht
ontsnappen. Het is niet voldoende
voor sommige staten en internationale
organisaties een harde politiek aan te
nemen om de uitbuiting van mensen te
straffen, als de oorzaken – de diepste
wortels van het probleem – niet worden aangepakt. Wanneer landen lijden
onder extreme armoede, geweld, en
corruptie, noch de economie, noch het
wettelijk kader, noch de basisinfrastructuur effectief zijn; dan falen zij in het garanderen van de veiligheid of essentiële
rechten. In deze zin is het gemakkelijker voor daders van deze misdaden om
straffeloos verder te doen. Meer nog,
daar is een sociologisch feit: de georganiseerde misdaad kiest zijn slachtoffers bij dezen, die weinig bestaansmiddelen hebben en weinig hoop voor de
toekomst. Het basisantwoord ligt in het
scheppen van mogelijkheden voor integrale menselijke ontwikkeling, die start

met kwaliteitsopvoeding: dit is de kern,
kwaliteitsvolle opvoeding van de vroegste kindsheid, en vervolgens nieuwe
mogelijkheden te scheppen voor groei
door werkgelegenheid.
Opvoeding en werkgelegenheid.
Deze immense taak, die moed vraagt,
geduld, en doorzettingsvermogen,
vraagt een gemeenschappelijke en globale inspanning. Kerken moeten daarin een rol spelen. Terwijl individuen en
groepen schaamteloos met slavernij
omgaan, zijn wij Christenen – samen
- geroepen om meer samenwerking te
ontwikkelen, om alle vormen van ongelijkheid te overwinnen, alle vormen
van discriminatie, dat is precies wat
het mogelijk maakt voor een mens om
een ander mens tot slaaf te maken. Een
gemeenschappelijke inzet om deze uitdaging aan te gaan zal een waardevolle
hulp zijn tot opbouw van een vernieuwde maatschappij, gericht naar vrijheid,
rechtvaardigheid en vrede.
Paus Franciscus
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Bouw Multifunctioneel huis – Vietnam als volwassenen kunnen hier catechese
ontvangen en het analfabetisme uitroeien en andere cursussen volgen die
bijdragen aan de algemene ontwikkeling. Zo gaat de geestelijke en materiële
gesteltenis van de parochianen in een
positieve manier vooruit.
Moge God u zegenen voor uw bijstand.
Nogmaals veel dank,
Pastoor Peter Nguyen Minh Triet,
Tan Tien, Lagi Town,
Binh Thuan, Vietnam.
Ik ben priester Peter Nguyen Minh Triet,
pastoor van de Truyen Tin parochie in
het Phan Thiet bisdom. Ik zend u dit
rapport samen met wat foto’s en wil u
mijn dankbaarheid nogmaals tot uitdrukking brengen.
Ik heb wat geld moeten lenen voor de
bouw maar gelukkig kan ik nu al mijn
schulden vereffenen dankzij uw gift van
8.000 $.
De afmetingen van het gebouw zijn 20
bij 13 meter en 4,5 meter hoog, dus
260m2.
Het bevat 4 klaslokalen. Kinderen zowel
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Voedsel kinderen - Namibië
Nadat we het geld ontvangen hebben,
zijn we meteen gestart met voedsel aan
te schaffen tezamen met mondmaskers
en handgel en ander ontsmettingsmateriaal.
Het voedsel wordt tweemaal per dag
aan de meest kwetsbare kinderen uitgedeeld om 10.00 uur en om 16.00 uur.
In het totaal zijn er 37 kinderen uit arme
families.
Uit naam van deze kinderen en hun ouders wil ik uw congregatie en al uw wel-
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doeners hartelijk danken.
U heeft vele levens van jonge kinderen
hier in Rundu verbeterd.
Bijgevoegd vindt u enkele foto’s.

P. Louis Malama SDB,
Don Bosco Jongeren Centrum,
Rundu, Namibië.

ven u de garantie dat ze gecelebreerd
zullen worden volgens de intenties van
de bijgevoegde namen. Ook bidden wij
voor u allen en uw levende en overleden weldoeners. Heel hartelijk dank
zusters voor deze indirecte steun aan
onze priesters, in de verschillende arme
parochies werkzaam. Vooral in deze
moeilijke tijd van de Corona Pandemie
kunt u verzekerd zijn van ons dagelijks
gebed voor u.
P. Francis Jeyaseelan CR
Usan, Mirusuvil, Sri Lanka

H.Mis intenties – Sri Lanka
Groeten en beloofd gebed van de Rozenkrans Paters uit Colombo, Sri Lanka.
Wij hebben de H.Mis intenties met alle
bijgevoegde namen ontvangen. Wij ge52
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Een leven ten dienste van de
missie in Afrika
De apostolisch vicaris van Gambela in
Ethiopië, Mgr. Angelo Moreschi, stierf
op 24 maart in Brescia (Italië), ten gevolge van het coronavirus.
Hij verbleef in het instituut van de Salesianen in Nave, zijn thuisstad, omwille van gezondheidsproblemen, die
hem gedwongen hadden, zijn geliefde Afrikaanse missies te verlaten. Hij
hoopte er te kunnen terugkeren. Spijtig
genoeg ging zijn toestand erg achteruit,
opname in het ziekenhuis werd noodzakelijk, en hij stierf. Pater Joseph Mullugeta vertelde aan Fides: “Zijn liefde en
dienst voor de armen en sociale rechtvaardigheid zijn een laatste erfenis en
inspiratie voor ons allen”.
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Zijn missionaire opdracht begon in
Dilla (Ethiopië) in 1983, waar de Salesianen een missie overnamen van de
Comboni missionarissen, die daar begonnen waren in 1973.
Vele nieuwe initiatieven werden verder
opgezet: een middelbare school, een
seminarie en een weeshuis. Bovendien
ontwikkelde Pater Angelo een uitgebreid landbouwproject. Hoe dan ook,
zijn grootste inzet was pastoraal als
parochiepriester. Hij bouwde talloze
kapellen vooral in de omtrek en in de
bergstreek, waardoor het aantal catechumenen en gelovigen erg steeg.
Pater Joseph Mullugeta vertelt verder:
“Sinds zijn aankomst in Gambela besteedde hij zijn tijd en energie vooral
aan het volk dienen zonder onderscheid
van ras, religie, cultuur en leeftijd, hij
wijdde zijn hele leven aan de missie.
Dit liet de katholieke kerk toe een groot
aantal parochies en kapellen te openen
in de streek. Hij werkte hard in pastorale en sociale ontwikkelingsprogramma’s”.
De apostolisch nuntius, mgr. Silvano
Maria Tomas, zei: “ de aankomst van pater Moreschi betekende de omvorming
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van de katholieke kerk in Gambela volgens een welbepaalde methodologie,
water voor de landbouw en voedselproductie, dorpsontwikkeling en primaire
evangelisatie.”
“Wij danken hem voor zijn dienst voor
het heilig volk van God en voor zijn
trouw aan de Heer Jezus Christus.
Moge hij in vrede rusten!”
Angelo Moreschi was geboren in Nave
op 13 juni 1952. Hij legde zijn eerste
religieuze geloften af bij de Salesianen
op 1 september 1974, zijn eeuwige geloften in Cremisan (Israël) op 15 augustus 1980. Hij werd priester gewijd op 2
oktober 1982 in Brescia en vertrok in
1983 als missionaris naar Ethiopië. Hij
was parochiepriester en directeur in

Dilla, was provinciaal raadgever voor de
Salesiaanse vice-provincie van Afrika,
Ethiopië-Erithrea. Hij was aangesteld
als eerste apostolisch prefect van Gambela in 2000 en later werd hij apostolisch vicaris benoemd van Gambela,
en werd bisschop gewijd op 31 januari
2010. Een Salesiaans agentschap vermeldde dat Mgr. Moreschi tijdens zijn
missie steeds de Salesiaanse ijver verder belichaamde. Tijdens zijn bezoeken
aan de dorpen, kwam hij aan in een lawaaierig oud vehikel, of per motorboot
bij de gemeenschappen langs de boorden van de Baro-rivier, wanneer de straten waren overstroomd en onmiddellijk
begon hij multivitaminen-koekjes uit te
delen aan de ondervoede kinderen.
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Jongeren & Missie
Hallo, Ik heet Solongo. Mijn naam komt uit
het Mongools en betekent ‘regenboog’. Mooi
toch?
Hebben jullie ooit van Mongolië gehoord? Het
is een land tussen Rusland en China, en is bijna 38 keer zo groot als Nederland!
Als wij elkaar tegenkomen groeten wij met een
hoofdknik. Het vriendelijke glimlachen daarbij
is heel belangrijk. Ik woon in een tehuis voor
straatkinderen in Ulaanbaatar, de hoofdstad
van Mongolië. Toen ik nog heel klein was,
hebben onbekenden me hierheen gebracht. Natuurlijk herinner ik me daar niets meer van.
Daarvoor heb ik altijd nog de warme deken
waarin ik gewikkeld was. Ik stel me voor dat
deze eerder van mijn moeder geweest is. Van
mijn moeder kan ik me nauwelijks iets herinneren. Ze was nog heel jong toen ze mij kreeg.
Men heeft mij verteld dat zij niet voor
mij kon zorgen en dat ze op straat geleefd heeft terwijl ze geen opleiding en
geen geld had. Een echte woning kon ze
zich ook niet veroorloven. Ik weet niet
wat ze nu doet. Soms ben ik daarom
heel treurig en wens dat ze mij komt bezoeken. Dan zou ze kunnen zien dat het
goed met me gaat. Hier gaat het echt
goed met me en ik ben blij dat ik niet
op straat hoef te bevriezen. 's Winters
kan het in Mongolië tot min 30 graden
worden! Dat kan niemand zonder dikke jas, broek, handschoenen, sjaal en
muts uithouden. Ik heb mijn eigen bed
in een slaapzaal en krijg regelmatig iets
te eten. Het liefst eet ik stoofvlees. Dat
is een traditioneel gerecht. Het is lekker en het vult. Broertjes en zusjes heb
ik weliswaar niet, maar de andere kinderen zijn een beetje als mijn familie.
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Ik ben heel blij dat ik hier kan wonen.
Ik zing daarom bij iedere gelegenheid.
Daarover verheugen de mensen zich.
Alle kinderen uit ons tehuis kunnen hier
ook naar school gaan. 's Morgens leren
we lezen en schrijven en rekenen, en 's
middags kunnen we bijvoorbeeld naar
computercursussen gaan. Ik ben nog
niet zo goed op school, maar ik mag de
eerste klas rustig nog eens overdoen.
Later wil ik een goed beroep hebben,
zodat ik mijn eigen kinderen goed kan
verzorgen. Het fijnste in mijn leven hier
is dat er warm water om te douchen is !
Kindermissiewerk
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De oase
Hectiek, stress, gejaagdheid – de moderne mens
lijdt daaronder. Dat alles
vreet aan een mens. Zeker, maar dat was reeds
ook zo zo’n honderd jaar
geleden. Maar deze geschiedkundige terugblik
helpt ons vandaag niet
verder. Maar het geeft
ons wel een middeltje tegen onze over-hectische
levenswijze. Houdt U
vast: gaat u gewoon eens
– op een gewone dag, bij
het inkopen in een voetgangerszone – in een kerk
binnen, ja, werkelijk, om
te bidden of slechts om
even te rusten, om uit te
rusten. Of misschien als
toerist in plaats van de
kerk te bekijken, rustig
in een bank plaatsnemen. Zelfs diegenen die
ver verwijderd zijn van
de Kerk, of ongelovigen
zijn uitgenodigd. Geen
angst, slechts moed. U
wordt aan de kerkdeur
niet afgesnauwd. Open
de kerkdeur, zet u op een
kerkstoel of in een kerkbank. Ademt u verder.
Deze stilte, deze rust.
Deze volkomen afwezigheid van opgewondenheid. U kunt het bloed
in uw oren horen ruisen.

Het ongewone maakt u
misschien wat zenuwachtig. De vinger weg
van de smartphone. Niet
aan de boodschappenlijst denken. Eenvoudig
alles over u heen laten
komen. Ingetogen in
deze bijzondere plaats.
In de kerkbank zitten –
ergens gaat het Klik: al
het hectische, de stress,
de gejaagdheid zal van u
afvallen zoals een oude
mantel. Doet dat goed?
Ja, dat doet goed! Een
herbronnen voor het geteisterde gemoed. Een
oase van rust te midden
het gejaagde alledaagse.
Welness voor de ziel. De
Kerk. Mooi, dat zij dat
geeft.
Jürgen Benisch

Ethisch Vaccin
Kerkleiders dringen er bij
wetenschappers op aan
om een ethisch COVID
19-vaccin te ontwikkelen.
Kardinaal Antonio Cañizares Llovera uit Valencia, Spanje, zei dat onderzoek naar een vaccin
dat afkomstig is van geaborteerde kinderen ‘het
werk van de duivel’ is.
De USCCB heeft er bij de
gelovigen op aangedrongen om een CO19-vaccin
zonder abortus te eisen,
en een woordvoerder van
de Pauselijke Academie
voor het Leven zei op
15 juni dat de academie
werkt aan een verklaring.
CNS
Eerste kerk Havana
De eerste kerk die op
staatseigendom in Havana is gebouwd - en gewijd
is aan Johannes Paulus II
- is een realiteit sinds 29
mei 2020.
Als Ricardo Mínguez
spreekt, beginnen zijn
ogen te tranen als hij
zich de ontberingen en
het lijden herinnert dat
hij en zijn gemeenschap
hebben
meegemaakt.
Ricardo was de ‘koster’
van de tijdelijke kerk een dak en muren van
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metalen platen - die al
werd gebruikt door de
gelovigen op dezelfde
plek waar de nieuwe kerk
werd gebouwd. Ze wachten hier al meer dan 25
jaar op, en veel van degenen die aan deze onderneming zijn begonnen
“hebben het land verlaten of zijn al niet meer bij
ons”, zegt deze oudere
Cubaanse heer. Ricardo
heeft het over de katholieke gemeenschap
in de buitenwijk van
Antonio
Guiteras,
een gemeenschap
van ongeveer honderd personen die in
1993 voor het eerst
werd gevormd in de
achtertuin van een
privéwoning in deze buitenwijk aan de rand van
Havana.
De nieuwe kerk is gewijd
aan paus Johannes Paulus II
Dit is de eerste katholieke kerk ooit in Havana - en slechts de tweede in het hele land - die
gebouwd is op land dat
sinds de revolutie van
1969 door de staat is verleend. Ze is opgedragen
aan de H. Paus Johannes
Paulus, omdat diens bezoek aan Cuba in 1998
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een “voor en na” moment
markeerde in de situatie
van de katholieke kerk in
deze Caribische natie, en
in de relaties tussen het
Vaticaan en het Cubaanse regime.
Maria Lozano
Kerk in Nood
Trappistinnen
Damascus (AsiaNews)
Het Syrische volk verhongert als gevolg van

‘niet-duurzame’ internationale sancties
Het economische embargo is het wapen van een
‘wereldwijd systeem van
financiën en geopolitiek’.
Het gebruikt volkeren en
naties als ‘pionnen voor
hun eigen belang’. De
Trappisten
zusters in
Azeir merken op dat mensen ‘sterven door verhongering’, niet alleen door
het coronavirus. Apotheken zijn gesloten, er zijn
geen medicijnen. Na de
gevechten vindt momen-

teel een ‘economische
oorlog’ plaats. Syriërs
bevinden zich in een ‘onhoudbare situatie’
Volgens de zusters is de
burgerbevolking steeds
vaker het slachtoffer van
wereldmachtsspellen.
Vanuit hun klooster in
het kleine Maronitische
dorp in het midden van
West-Syrië, gelegen tussen de steden Tartous
en Homs, klagen de
trappistinnen over de
barre omstandigheden
waaronder
mensen
te maken krijgen met
conﬂicten, een economisch embargo en de
COVID-19-pandemie.
“De mensen om ons
heen sterven van de
honger en sterven aan
ziekten”, schrijft de overste, zuster Marta, “niet
omdat er een virus is!
Maar omdat ze geen reguliere medicijnen meer
tegen diabetes, hoge
bloeddruk, kanker, hartaandoeningen kunnen
vinden.”
“Sommigen
proberen andere wegen
te bewandelen, een ‘humanistische economie’
gebaseerd op cultuur,
moraal, menselijke visie.
Volg deze nieuwe paden.”
AsianNews

Een geweldig geschenk
Toen de novicen Maria da Conceição
van de Kaapverdische eilanden en
Klaudia uit Polen in Rome hun eerste
geloften aflegden, bevestigden zij formeel door deze ritus hun vrije en vreugdevolle “Heer, hier ben ik!” als navolger
van Jezus in de congregatie van Petrus
Claver.
Het ontstaan van de roeping
De roeping tot het gewijde leven is
een vrij en edelmoedig geschenk
van de Vader, dat op het ogenblik van het doopsel, of nog eerder, in de allereerste ogenblikken
van het biologisch leven van een
man of een vrouw, als een zaad in
het hart geplant wordt: “nog eer
Ik u in de moederschoot vormde,
nog vooraleer Ik u uit de moederschoot liet geboren worden, heb
Ik u geheiligd (vgl. Jer 1.5). Dankzij
dit geschenk kan je leven bloeien,
groeien en vrucht dragen en zo Gods
liefdesplan verwerkelijkt worden.
De roeping is een oproep, die God tot
enkelen richt, om aan het leven van Zijn
zoon deel te nemen, om Hem intensiever na te volgen en na te bootsen. Het
is een uitnodiging, die aangenomen of
geweigerd kan worden, terwijl God Zijn
plan voorstelt, maar niet afdwingt.
Een geschenk, dat groeit
Zoals het zaad, om te kiemen en te
groeien water, aarde en zon nodig heeft,
zo heeft het geschenk van de roeping,
om zich te ontwikkelen en te bloeien,
een open hart nodig voor het Woord
des Levens. Het moet door de genade

Zr.Klaudia en Zr. Maria ondertekenen hun Eeuwige Geloften na ze te hebben uitgesproken.

van God gezuiverd en gevoed worden,
door het leren en het voorbeeld van
hen, die ons in geloof voorgingen en
het heeft het licht van de H. Geest nodig, Die innerlijk verlicht en ons geleidelijk dichter naar Jezus voert.
De bijzondere roeping
Zuster Maria da Conceição had de genade, in een diep religieuze familie
geboren te worden en te leven, aktief
te kunnen deelnemen aan het leven
van de parochie en ook als catechiste
te werken. Tijdens haar studie sociologie echter ontdekte zij geleidelijk in
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haar binnenste een gevoel van gemis,
een verlangen, dat zij niet tot zwijgen
kon brengen en haar onrustig maakte.
Door de Voorzienigheid ontmoette zij
de missiezusters van de Heilige Petrus
Claver. De beslissing zuster te worden
en de behoeftige broeders en zusters
in de missies te helpen, trof haar door
het lezen van de biografie van de zalige
Maria Teresa Ledóchowska, stichteres
van de Zusters van Petrus Claver. Het
voorbeeld van de stichteres, haar vrijgevigheid tot zelfs de opgave van een
welgesteld leven in adellijke kringen,
haar daadkracht, haar schrijverstalent
in dienst van de armen stellen, van diegenen die geen stem hebben, meer bepaald de zusters en broeders in het verre Afrika, zijn voor Maria da Conceição
een inspiratiebron geweest en hebben
haar daartoe aangezet, alles achter zich
te laten, om haar ideaal te volgen.
Verplichting voor altijd
Zuster Klaudia uit Polen had gedurende
de vakantie na de middelbare school,
vóór zij het hoger onderwijs aanving,
beslist een missionaire weg te gaan. De
ontmoeting van de zusters van het missiecentrum van Petrus Claver, tot wie zij
zich gewend had, om informatie daarover te bekomen, voerde haar leven tot
een groot avontuur.
Ook Klaudia zocht naar een hoger en
waarachtig levensdoel, dat haar leven
in de wereld zou rechtvaardigen. Toen
ontdekte zij, dat de Heer haar voorstelde, alles te verlaten om Hem te volgen.
De scheiding van haar familie was hard,
en het vergde grote moed “naar het die59

pe te varen” (vgl. Luc,5.4), maar met
vertrouwen besloot zij, zich door Jezus
te laten liefhebben en te laten leiden,
waarmee Zijn liefde voor ieder mens
zichtbaar wordt.
In etappen naar het doel
De eerste gelofte is een belangrijke stap
in de opleiding, in de weg, die zuster
Maria da Conceição en zuster Klaudia
ingeslagen hebben. Er ging een tweejarig noviciaat aan vooraf, waarin de beide jonge vrouwen de mogelijkheid hadden, Jezus in gebed dichterbij te komen
en Hem in iedere stap van hun leven te
herkennen. Zij konden hun nieuwe familie leren kennen, deels zichzelf zijn
en zich in het dagelijks leven bewijzen,
dat uit gebedsmomenten, studie en arbeid bestaat.
Zuster Agnes uit India heeft anderzijds
met vreugde een belangrijk doel bereikt: het feest van haar 25 jarig jubileum van haar professie, 25 jaar trouw
aan de eeuwige professie van aangenomen verplichtingen. In een congregatie
als de onze kunnen volgende taken werkelijkheid worden: de grenzen van ons
land overschrijden, naar waar de liefde
van Christus ons duwt, ons aanspoort
om overal hulp te bieden, waar leed en
armoede heersen en het Evangelie in
de verste uithoeken te verkondigen. De
zalige stichteres van onze congregatie,
Maria Teresa Ledóchowska, spoort ons
aan op deze weg met de woorden:
Voorwaarts met vreugde, zusters, en de
Heer zal helpen!
Zr. Maria Maciag, SSPC

Verering van de Moeder Gods

Pater Zdzislaw Grad, SVD, bericht uit
Madagaskar, hoe Onze-Lieve-Vrouw
op dit eiland voor de kust van Zuidoost-Afrika – bekend als het rode eiland
– vereerd wordt.
Waarheen ook katholieke missionarissen gingen om de blijde boodschap te
verkondigen, steeds ging het gepaard
met een natuurlijke oproep tot verering
van Maria, wiens ‘vrucht van het Leven’
tot oorzaak van onze verlossing geworden is. Het is interessant te zien, dat
de aard en het wezen hoe dit gebeurd
is, met de persoonlijkheid en de nationaliteit van de missionaris te doen
heeft. Voor hen was het onmogelijk, de
cultuur en vroomheid, waarmee zij opgegroeid waren, uit te schakelen. Hun
cultuur heeft invloed daarop, hoe zij de
geloofsgeheimen verkondigen en getuigen. Vroeger was dat nog veel meer
zichtbaar. Vandaag zijn de missionarissen voorzichtig, het evangelie in een te
sterk persoonlijk cultureel omhulsel in
te kleden. Tegenwoordig verkondigen
zij veel meer eerder objectief.
Karakteristiek is het leven van de zalige
jesuïtenpater Jan Beyzym(°1850). Hij
was één van de eerste poolse missionarissen op het Rode Eiland en stelde zich
bij de aanvang van de XXste eeuw in
de nabijheid van de stad Fianarantsoa,

meer bepaald in het dorp Marana, ten
dienste van de Leprazieken. Op grond
van zijn persoonlijke vroomheid bracht
hij de Zwarte Madonna van Tchestochowa op het Rode Eiland binnen.
Aan Haar had hij zijn hele leven gewijd
en zo bracht hij daar de verering voor
de Zwarte Madonna. Alhoewel hij de
Mariacultus in een zeer poolse vorm invoerde, trok dit de inwoners van Madagaskar werkelijk tot het geloof en naar
de kerk, en werd voor de lijdenden en
zieken een ware troost. Het beeld van
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Verering van de Moeder Gods
Onze Lieve Vrouw werd in de kapel van
het lepracentrum in Marana vereerd.
Het bevindt zich in een houten kader,
dat hijzelf gesneden heeft.
Mijn eerste stappen in de concrete
missiearbeid, bijna 22 jaar geleden in
Madagaskar, begon in het bisdom Mananjary, in het district Pangalanes aan
de zuidkust. Voor de toenmalige bisschop Xavier Tabao, een Malgash van
de Antambahaokastam, was de Mariaverering bijzonder belangrijk. Alle missionarissen, die in zijn bisdom werkten,
werden aangezet om Mariabedevaarten
in de respectievelijke districten, waarin
ze werkzaam waren, te organiseren. Het
bisdom Mananjary had 11 bedevaartscentra. Het gebied van ieder district is
ongeveer zo groot als een pools district.
Vele van deze bedevaarten worden in
onze regio goed aanvaard. Ik denk dat
in dit verband het bisdom Mananjary in
Madagaskar boven de andere uitsteekt.
In alle districten is de jaarlijkse bedevaart een feest van geloof, van gebed
en eenheid voor de christenen. De bedevaartcentra zijn geen plaatsen, waar
oorspronkelijk een wonder gebeurd
is, eerder richten wij aan die plaatsen
grotten op, en de sterke aanwezigheid
van geloof en gebed maakt deze plaatsen heilig en wonderbaar.
Voor het bedevaartfestival komen mensen uit het hele district samen. Dikwijls
komen zij van 24 kilometer ver te voet
door de brousse of reizen per boot over
rivieren, meren of het kanaal van Pangalanes. Op de vigilie, die meerdere
dagen duurt, zijn er H. missen, gebedswaken, catechese en deelname aan de
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feestelijke toewijdingen en processies
voor de Moeder Gods.
Ikzelf organiseerde in het district Pangalanes jaarlijks twee bedevaarten: één
bedevaart naar het Mariacentrum op
een kleine heuvel midden in het district
in het dorp Ambohitsara en een tweede
bedevaart naar het Mariacentrum aan
de oever van het kanaal van Pangalanes
aan de Indische oceaan. Bij de aanvang
was alles zeer bescheiden. Het ontbrak
aan veel, om de bedevaart waardig te
laten plaats vinden. Maar aan geloof,
enthousiasme en vreugde voor een
nieuwe traditie ter ere van de Moeder
Gods, daaraan ontbrak het de jonge
christenen niet.
Daar mijn district aan het water lag, bestond mijn eerste project daarin, een
grote motorboot te kopen, om mensen
en gereedschap te kunnen vervoeren.
De boot werd “Koningin van Pangalanes” genoemd en voer fier over het
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kanaal. Ik benutte deze boot om de
Moeder van Jezus te prijzen en te eren.
Onze Mariaprocessie gedurende de bedevaart werd op het water gedaan: een
grote missieboot, omgeven door traditionele kano’s van Madagaskar. Het was
wondermooi.
Nadat ik mijn thuisland vier jaar niet
gezien had, maakte ik in 1996 mijn eerste vakantie als missionaris. Toen ik
terugkeerde, bracht ik een beeld van
Onze Lieve Vrouw mee, dat een Poolse
landgenoot uit de omgeving van Chodaczow geschilderd had. Dit beeld werd
“wonderbaar” en door het beeld werd
de moeder van Jezus in deze streek bijzonder geëerd. Ik stichtte het district
Pangalanes en deed hier als jonge missionaris en priester veel ervaring op.
Natuurlijk predikte ik niet een typisch
Poolse vroomheid, maar er zijn objectieve vormen van Mariaverering in ons
geloof, die de missionarissen overal ter
wereld van dienst kunnen zijn. Zo ook
ik. Ten eerste bemerkten de nieuw bekeerde christenen en ik, hoe belangrijk
de voorspraak van de Moeder van Jezus
was bij de verschillende vormen van
genezingsgebeden en gebeden om be-

vrijding van hekserij of mijlpalen in geloofsgroei en 90 volwassenen meldden
zich om gedoopt te worden.
Vervolgens moet men begrijpen dat de
bosjesmannen een uiterlijk teken van
geloof nodig hebben, ergens op het lichaam. Vroeger droegen zij magische
amuletten, nu dragen zij ter bescherming of ter sterkte een medaille of een
rozenkrans. Gedurende mijn dienst
verdeelde ik waarschijnlijk duizenden
christelijke devotionalia. Velen plagen
mij daarmee, dat men mijn Pangalanese christenen reeds van ver herkent
– aan alle rozenkransen die zij omhangen. Het is niet slecht zo een getuigenis
respectvol te geven, het is reclame voor
de Moeder Gods en helpt de mensen.
De jaarlijkse bedevaart binnen de tien
districten van het bisdom Mananjary is
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Een missie in Oceanië
een pastorale traditie geworden met de
bisschop, die samen met de christenen
uit de brousse op bezoek komt.
Maar hoe staat het met de andere regio’s van Madagaskar? Volgens mijn
mening wordt de Moeder van Jezus
door alle christenen van Madagaskar
erg vereerd. De vormen van verering
verschillen misschien, maar de verbondenheid is dezelfde.
Één vorm van Mariaverering bestaat
bijvoorbeeld daarin, tot een kerkelijke
groep te behoren, die haar toegewijd is.
Één zo’n groep is ‘de kinderen van Maria’. Zij bestaat uit duizenden vrouwen
en is één van de grootste groeperingen
van Madagaskar. Hun leden dragen dezelfde kleding en een kenteken van Malgasche vroomheid.
Het duidelijkste teken van de grote Mariaverering is echter, dat het feest van
de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria het patroonsfeest is
van de Kerk in Madagaskar. Het weerspiegelt de aanvang van de evangelisering op het Rode Eiland.
Een volgend teken voor de verering van
de Moeder van Jezus is het grote aantal hymnen en religieuze liederen, die
spontaan door het volk voor Haar gecomponeerd werden. Het zingen van
liederen en gospels is een malgash
charisma, dat effectief de harten van de
mensen beroert.
Een wijd verbreide praktijk is, bij verschillende gelegenheden een private
gelofte of belofte aan Maria af te leggen, verbonden met de smeking om
haar voorspraak. Tijdens de heilige
mis komen de mensen, die een inten63

tie hebben, bij de bereiding van de gaven met een symbolisch geldoffer naar
het hoofdaltaar of leggen het neer aan
de voeten van het beeld van Onze Lieve Vrouw. Dat wordt met bijzondere
smeekbeden gedaan.
De kerk in Madagaskar is levendig en
zeer dynamisch. Het geloof wordt zowel
in het persoonlijke als in het openbare leven beleefd, wat tot inspiratie kan
zijn voor andere kerken in de wereld.
Het geloof is hier iets zeer natuurlijks.
Daardoor kan het geschenk van het geloof, dat de Malgash behouden hebben
een waarlijk versterkende werking op de
universele kerk hebben. Moge de Moeder Gods over het eiland waken, waardoor Madagaskar een oase van levendig geloof en hoop blijft!
P. Zdzislaw Grad, SVD,
Bisdom Antananarivo,
MADAGASKAR.

NODEN & AANVRAGEN

Een groep van de vele kinderen die in het kerkgebouw worden opgevangen.

Kindercrèche – Ghana
Hartelijke groeten vanuit het bisdom
Goaso in Ghana. Bijgevoegd vindt u
een project van een van mijn priesters,
Pr. Emmanuel Owusu Amoako. Hij is
momenteel parochiepriester van de
parochie H. Antonius Quasi in Anyimasuso.
Een van zijn nieuwe uitdagingen is het
feit dat veel van de ouders werken en
hun kinderen in een crèche moeten
laten. Maar het aantal kinderen neemt
gestadig toe. Zodoende is er geen
plaats voor alle kinderen. Veel ouders
laten hun kinderen noodgedwongen
alleen thuis of soms bij een moeder
die toevallig niet werkt. Of sommige
moeders die graag willen werken blijven thuis omdat er anders niemand
voor de kinderen is, wat de financiële
situatie van het gezin niet ten goede
komt. Deze situatie beïnvloedt de ge-

meenschap op een negatieve wijze.
Om deze ouders te helpen probeert
de parochie deze kinderen op te vangen in het kerkgebouw. Maar er zijn
maar liefst 64 kinderen die naar de
parochie komen.
Het wordt hoogtijd voor meer structuur en betere faciliteiten voor deze
provisorische opvang.
De plannen liggen klaar. Wij willen een
gebouw met drie klaslokalen. Land is
al klaargemaakt om te beginnen met
de bouw van de crèche. De totale kosten zijn 12.000 $ en wij vragen aan u
een bijdrage van 8.000 $ (±7.110 euro).
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u dit
project kunt ondersteunen. Gods Zegen.
Bisschop Peter K. Atuahene van
Goaso, Ghana.
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Gunsten:
Schenking uit dankbaarheid, voor de missie, € 350,-. G.H.J.v.D.

Mvr. Ph. Deddes-Cortenraad - BUNDE
Dhr. A.H. Petri- BUSSUM
Mvr. H. Bentvelsen-Ballering -DEN HOORN ZH
Dhr. H.G. Beunen - ECHT
Dhr. J.D. Rikkert - GOOR
Mvr. F.F.M. Hopkoper-Heere – HANK
Mvr. L. Stams-Houben - HEERLEN
Dhr. C.F. van der Pas - HEESWIJK-DINTHER
Dhr./Mvr. M.H.J. van Zutphen - HEESWIJK-DINTHER
Mej. A.M. Daalderop - ’s-HERTOGENBOSCH
Dhr. W.L. Serlier - KLUNDERT
Dhr. en Mvr. W. Hambuckers – LIMBRICHT
Mvr. M. Ackermans-Heuts - MAASTRICHT
Mvr. J.P. van der Linden-Oudejans - SCHOORL
Dhr./Mvr.M.C. Jaspers - SINT-WILLEBRORD
Dhr. P.M.J.M.Moonen - STRAMPROY
Dhr. W.B.J.M. Overvelde – TWELLO

‘Prijs de Heer
met tamboerijnen
en dans, prijs
Hem met
snaarinstrumenten
en fluiten.’
Psalm 150

