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Bij de voorpagina:
Kind uit Tsjaad, foto SSPC.

Bij de achterpagina:
Eerste Professie in Vietnam van
vier nieuwe zusters. Foto SSPC.

Oktober 2020:
Gebedsintentie voor de evangelisatie: De
missie van de leken in de Kerk. Dat de
leken, vooral vrouwen, krachtens hun
doopsel een groter aandeel op zich
nemen in leidinggevende functies van
de Kerk.

November 2020:
Algemene gebedsintentie: Kunstmatige
intelligentie. Dat de vooruitgang van
robotica en kunstmatige intelligentie
altijd dienstbaar is aan de mensheid

Jezus volgen, is trouw blijven tot het einde.

De drie oudste zusters in ons Moederhuis te Rome;
Zr. Teonita uit Italië, Zr. Lorenza uit Portugal en Zr. Tartizia uit Spanje.
Levende voorbeelden voor ons vormingshuis van jonge zusters!

Kind huwelijken in Kenia

“Ik heb verschillende jonge meisjes van
nomadenfamilies geïnspireerd om religieuze te worden,” zegt zuster Teena. “Ik
vertel hen over het kloosterleven; velen
zijn ertoe aangetrokken. Ik zal hen verder begeleiden tot zij hun droom verwezenlijkt hebben”. De eerste stap is
uitkijken dat de meisjes een vorming
ontvangen, een vereiste voor intrede
in een religieuze congregatie. “Ik leid
hen ook naar het religieuze leven door
raad en spirituele vorming”, verduidelijkt zuster Teena. “Ik ben niet onmiddellijk betrokken bij de opleiding van
de meisjes naar hun roeping, maar ik
leg de beloften uit van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid, en help
hen een persoonlijke relatie met Jezus
te ontwikkelen. Ik geef hen eveneens
mogelijkheden om te spreken met zusters, kloosters te bezoeken, retraites te
volgen, en ik moedig hen aan te bidden
voor de hulp van God in hun beslissing.
“Er is niet voldoende geld om ieder
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kind op te voeden dat ik heb gered uit
arme families, om haar studies verder
te zetten”, zegt zuster Teena. “Ik voel me
zo verdrietig, wanneer ik hen niet kan
helpen. Ik spreek met vrienden in India.
Zij zenden mij geld om schoolonkosten te betalen, maar niet allen kunnen
naar school gaan. Ik ontmoet ook tegenwerking van gemeenschappen omdat ik FGM (Female Genital Mutilation)
bestrijd en gedwongen huwelijken. Ik
hoop dat er een einde komt aan kind
huwelijken en FGM, zodat de streek de
duurzame
ontwikkelingsdoelstelling
van de Verenigde Naties kan realiseren qua gendergelijkheid in 2030. Wij
moeten deze doelen bereiken door de
kindhuwelijken tegen te gaan”, legt de
zuster uit. “Deze jonge meisjes hebben
recht op opvoeding zoals ieder ander
kind”.
“Zr Teena heeft mij aangemoedigd om
in te treden in het klooster”, zegt Ann
Nkatha, die nog op de Middelbare
School zit. “De zuster redde mij van een
vroeg huwelijk nadat mijn ouders een
bruidsschat aanvaardden van een oude
man zonder mijn toestemming. Ik heb
video´s gezien over het werk van de zusters en ontmoette hen wanneer ik vrijaf had. Ik zal één van de eerste meisjes
zijn in de regio, die zuster wordt. Ik wil
niet trouwen. Ik wil ten dienste staan,”
zegt Ann.
“Ik droomde er altijd van een katholieke
zuster te worden”, voegde Lorna Karwitha toe. Zij is afkomstig van het dorp
Lodosoit. “Ik wil ten dienste staan van
kwetsbare mensen de rest van mijn leven. Ik bid God voor sterkte tegen nega-
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tieve invloeden”, zegt ze. “Mijn ouders
stierven toen ik op de Lagere School
zat. Ik werd gedwongen door mijn stiefvader de school te verlaten om zorg te
dragen voor het huishouden en het vee
terwijl de rest van de familie vertrok
naar hun dagelijks werk. Ik wilde ontsnappen aan ‘de verminking’ en een
kind huwelijk, dat geregeld was door
mijn familie. Het was de meest pijnlijke ervaring van mijn leven,” zegt ze. “Ik
liep 50 km om hulp te vinden. Nu wil
ik zuster worden om andere behoeftige
mensen te helpen. Ik wil niet dat andere
weeskinderen of nomadenmeisjes van
mijn streek lijden zoals ik heb geleden.”
De meisjes hebben beloofd elkaar te
steunen met gebed en aanmoediging.
“Wij bidden allen tot God om sterkte
om het leven van zuster Teena te evenaren. Wij bidden dat wij allen zusters
mogen worden wanneer we onze stu-

dies beëindigd hebben,” zegt Lorna.
Door Doreen Ajiambo
Afrika/Midden
Oosten correspondent
Voor het Global Sisters Report

‘Wie is wijs?
Die van iedereen leert.
Wie is een held?
Die zijn driften beteugelt.
Wie is rijk?
Die van vreugde vervuld is om zijn deel.
Wie wordt geëerd?
Die de mensen eer geeft.’
H. Franciscus
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Missionarissen danken

Beste Zusters,
Ik zou graag woorden van dankbaarheid
willen uitspreken voor de steun die u
aan onze seminaristen van het seminarie voor spiritualiteit in Ivano-Frankivsk,
Oekraïne, gegeven heeft. We hebben de
gift vandaag ontvangen en daarom wil
ik u meteen schrijven.
Hierbij vindt u de bevestiging bijgevoegd. De economische situatie in Oekraïne is instabiel en brengt vele men-
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sen tot armoede.
De toename van de belasting op voedingsmiddelen, de quarantaine door
het coronavirus, de oorlog in Oost
Oekraïne, hebben een grote negatieve
invloed ook op onze kerk en voor het
onderhoud van ons seminarie. Daarom
zijn wij zo blij met deze gift van Gods
Voorzienigheid, dank zij u.
Wij danken u voor deze blijk van solidariteit en voor uw vertrouwen.
Bijgevoegd enkele foto’s van onze seminaristen.
Wij waarderen uw gift ten zeerste en beloven ons gebed voor al uw weldoeners
die deze gave mogelijk gemaakt hebben.
De uwe in Christus,
+ Dr. Volodymyr Vijtyshyn
Aartsbisschop en metropoliet van Ivano-Frankivsk, Oekraïne.

Missionarissen danken

“Waarlijk Ik zeg u, alles wat je voor één
der geringsten van Mijn broeders gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan.” Mt.
25,40.
Dankbaarheid vult mijn hart met vreugde. Ik ben zo blij om mijn dankbaarheid
te kunnen uiten voor uw grootmoedigheid die u getoond hebt naar onze mensen. Ik ben geraakt door uw snelle hulp
voor de mensen in nood. Door uw gift
konden wij mensen helpen die met de
honger bedreigd worden. Het Covis-19
virus heeft verreikende gevolgen voor
de armen onder ons. Velen zijn hun
werk kwijt en als dagloner was het al
niet veel wat zij verdienden. Geen geld

betekent voor hen geen eten. Samen
met onze bisschop hebben wij een caritas programma opgezet om deze mensen bij te staan met levensmiddelen.
Uw steun zal altijd herdacht worden in
ons gebed. Ik voeg het rapport en wat
foto’s bij. Laten we bidden dat deze
Pandemie zo snel als mogelijk voorbij
zal zijn.
Met vriendelijke groeten in Christus,
Pr. Paul Raj, Koothavakkam,
Tamil
Nadu, India.
Beste Generale Overste en Missie Secretaresse,
Veel groeten van Pater Chinnappan
Arockiasamy.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik
om u te bedanken voor uw genereuze
bijdrage voor de dakbedekking van ons
priesterhuis in Kenia, in Bissil. Uw bijdrage was een boost en heeft ons speciaal geholpen om de dakbedekking
succesvol te realiseren. Het dak van het
priesterhuis is gemaakt van puur ijzer
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en buizen en de bovenkant van het dak
is bedekt met blauwe ijzeren platen.
De bouwwerkzaamheden zijn gestart in
2017 en hebben door financiële beperkingen veel tijd gekost en zijn onlangs
afgerond met uw genereuze steun. Nu
hebben twee priesters in dat
nieuwe huis hun intrek kunnen
nemen. Nu zou de evangelisatie veel gemakkelijker te doen
zijn temidden van de Masai-nomaden in de provincie Kajiado,
Kenia. Ik blijf altijd dankbaar en
blijf bidden voor uw overleden
zusters Matilde en Emma die
onlangs naar de eeuwige glorie
werden gebracht. Ik zal heilige
misintenties ter ere van hen celebreren.
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De totale som die op onze bankrekening binnenkwam, was 7.000 USD en de
bankkosten waren 15 USD.
Ik wil graag foto’s bijvoegen van de
bouw van het priesterhuis vanaf de eerste steenlegging tot de openingsceremonie. Ik sluit me aan en je zult blij zijn
om de vrucht van je donatie te zien en
je zult ervan genieten.
Nu ben ik overgebracht naar Tanzania
om een nieuwe parochie aan te nemen.
De nieuwe plaats is erg ver van het regionale hoofdkantoor en het is 125 km
naar onze plaats, volledige modderweg
en de nieuwe plaats heet Kashishi. Ik
hoop en geloof dat u de missie op mijn
nieuwe werkplek ook kunt steunen. De
plaats is erg droog en het water is erg
schaars. Kinderen krijgen heel vaak malaria en tyfus. Maar velen zijn veilig met
de hulp van God.
Opnieuw blijf ik trouw aan de missiecoördinator en bedank zuster Viji Kundukulam voor de communicatie en het
nauwgezet opvolgen van het project.
Met liefde en gebeden
P. Chinnappan Arockiasamy,

OP KORTE
Verjaardag
De gemeenschap van Taizé herdenkt de 15e verjaardag van de dood van
Br. Roger.
Aangezien het voor de
Taizé-gemeenschap nu
15 jaar geleden is sinds
broeder Roger stierf,
denkt een Canadees Taizé-lid na over hoe de
nalatenschap van de oprichter voortleeft tot op
de dag van vandaag.
Roger Schütz, bekend als
broeder Roger, werd op 16
augustus 2005 vermoord
in het gemeenschapshuis
in de stad Taizé in de
Franse Bourgogne.
Maar zijn verhaal en invloed daar begonnen, zijn
daar niet geëindigd.
Oecumenisch streven
Br. Roger werd op 12
mei 1915 in de Provence,
Zwitserland, geboren in
een gereformeerd christelijk gezin.
In 1940, toen de Tweede
Wereldoorlog
uitbrak,
voelde broeder Roger dat
God hem riep om degenen die tijdens het conflict leden, te helpen.
Kort daarna kocht hij een
leeg huis in Taizé, toen
een deel van het onbezette Frankrijk, en verstopte
hij christelijke en joodse
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vluchtelingen voordat hij
werd gedwongen de geheime politie van de nazi’s te ontvluchten.
In 1944 keerde hij terug
om de gemeenschap van
Taizé op te richten, een
oecumenische christelijke kloosterbroederschap.
Nu, vijftien jaar na de
dood van broeder Roger,
worden zijn invloed en
geest nog steeds sterk gevoeld door de meer dan
100.000 jonge mensen
die elk jaar naar Taizé komen.
“Mensen komen naar Taizé en zoeken naar Christus, net zoals broeder
Roger naar Christus zocht
en probeerde te leven in
Christus.”
Doorzetten in moeilijke
tijden
Broeder Émile, een lid
van de Taizé-gemeenschap die 30 jaar bij de
stichter woonde, sprak
met Radio Vaticaan over
het leven en de nalatenschap van broeder Roger.
Veel van de jonge mensen
die Taizé tegenwoordig
bezoeken, zijn geboren
nadat hij was overleden
en hebben alleen indirect
over hem gehoord, zegt
broeder Émile.
“Ik denk dat wat hen op-

valt, is dat hij iemand
was die iets begon op een
zeer moeilijk moment in
de geschiedenis van de
wereld, de Tweede Wereldoorlog - 1940 toen
broeder Roger voor het
eerst naar Taizé kwam en in staat was om vol te
houden met hoop,” Broeder Émile.
Als mensen jong zijn,
voegde hij eraan toe, vragen ze zich af of hun idealisme de moeilijkheden
van het leven zal overleven.
“Maar als je iemand ziet
die de moeilijkste gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis
heeft
meegemaakt en hoop en
geloof heeft behouden,
denk ik dat dat hen aanspreekt.”
Devin Watkins
Terugkeer
christenen
Irak
De Iraakse premier dringt
er bij Assyriërs op aan terug te keren naar Irak.
Al-Masdar Nieuws.
In augustus riep de Iraakse premier Mustafa Al-Kazemi op tot de terugkeer
van Iraakse christelijke
immigranten naar hun
land, vooral na de nederlaag van de Islamitische
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Staat (ISIS / IS ).
Al-Kazemi ontving op
zondag patriarch Saint
Louis Raphael I Sako, de
Chaldeeuwse katholieke
patriarch en een aantal
bisschoppen in Bagdad.
Al-Kazemi zei, volgens
een regeringsverklaring,
dat “Irak het land is voor
iedereen, en dat christenen de oorspronkelijke
kinderen van het land
zijn, en dat er geen verschil is tussen de
mensen van hetzelfde land, aangezien
iedereen een partner
is in bouwen aan de
toekomst van Irak.”
Hij voegde eraan toe:
“We zijn serieus bezig
met het bieden van
hulp aan onze christelijke
gezinnen en het oplossen van hun problemen.
We zijn blij als christenen terugkeren naar Irak
en zullen bijdragen aan
de wederopbouw ervan.
Irakezen van alle geloven
verlangen naar een nieuw
Irak dat in vrede gelooft
en het geweld verwerpt.”
Van zijn kant sprak patriarch Sako de hoop uit dat
de ‘aanpak van Al-Kazimi’ de aspiraties van de
mensen zal blijven beantwoorden en haar in staat
71

GOLF

zal stellen om veel van de
uitdagingen waarmee het
land wordt geconfronteerd, aan te pakken.
Hij vervolgde: “De kerk
steunt de stappen van
Al-Kazemi om overal in
Irak veiligheid en stabiliteit te bereiken.”
Patriarch Sako wees erop
dat “christenen trots zijn
op hun Iraakse identiteit, en ze voelen zich
meer gerustgesteld in

het licht van de serieuze behandeling van de
regering-Al-Kazemi met
het christelijke dossier”,
eraan toevoegend dat er
‘een groot aantal van de
christenen is dat wil terugkeren naar Irak.’
Catholica Culture.org
CO VI D - 1 9 - pa n demie
dwingt katholieken in India om ‘hindoeïstische’
crematies toe te passen
Nu het dodental als gevolg van het virus blijft
stijgen, hebben kerklei-

ders toestemming gegeven voor crematies, ook
al wordt deze praktijk
plaatselijk gezien als een
hindoeïstische gewoonte
en niet als een christelijke gewoonte.
Te midden van toenemende sterfgevallen als
gevolg van de verslechterende situatie rond de
COVID-19-pandemie in
India, kiest de plaatselijke kerk met tegenzin
voor crematie in plaats
van traditionele christelijke begrafenis voor
de slachtoffers. De as
wordt wel begraven.
In 1966 werd door paus
Paulus VI de crematie
opnieuw
toegestaan
voor katholieken. Toch
blijft de voorkeur uitgaan
naar het begraven van de
overledenen.
Het dagelijkse dodental
van COVID-19 in India
overschreed op 9 augustus voor het eerst de
1.000, samen met meer
dan 62.000 nieuwe gevallen, waardoor India
de twijfelachtige onderscheiding kreeg dat het
die dag het hoogste aantal gevallen ter wereld registreerde.
Anto Akkara
THRISSUR, India

Jongeren & Missie:
Zuster offert haar leven om schoolkinderen te redden
Op 15 maart 2020 liet
Zuster Henrietta Alokha, administrator van
het
meisjescollege
Bethlehem, in Lagos,
Nigeria het leven bij
het redden van schoolkinderen tijdens een
brand die uitbrak na
een explosie vlakbij.
Het vuur sloeg over op
de school nadat een
truck in botsing kwam met een voorraad gasflessen van een nabijgelegen
raffinaderij, terwijl de leerlingen de
Heilige Mis bijwoonden op school.
De priester, die de Mis opdroeg en
Zuster Henrietta evacueerden de leerlingen weg van de school. Geen enkele
leerling liet het leven, maar Zuster Henrietta, die zocht naar mensen die achtergebleven waren in het gebouw, was
niet in staat zichzelf te redden. In totaal
kwamen 15 mensen om, nadat de omgeving werd afgezocht.
Bisschop Alfred Adewale Martins, van
het aartsbisdom Lagos, zei: “Zuster
Henrietta betaalde de hoogste prijs
met haar leven om de veiligheid van
over de 300 leerlingen te verzekeren.
De gewonden werden verpleegd in verschillende ziekenhuizen van de omgeving.” De aartsbisschop bevestigde dat
de priester niet tussen de doden was.
Hij verzekerde de ouders eveneens dat
het departement onderwijs, samen met
de directeurs van de andere aartsbis-

schoppelijke scholen, overlegden hoe
de meisjes kunnen opgevangen worden
opdat hun studies niet verstoord worden. Hij drukte zijn nabij-zijn uit bij de
families van de overledenen en bad de
Heer diegenen te helpen, die hun huis
verloren hadden.
Zuster Henrietta was lid van de congregatie van de Zusters van het Heilig Hart, de eerste inlandse congregatie in het midwesten van Nigeria. De
congregatie was gesticht in 1975 door
Aartsbisschop Patrick Ebosele Ekpu,
Aartsbisschop-emeritus van Benin city,
Nigeria. Het doel van de congregatie is
te beantwoorden aan de noden van de
jonge Kerk.
Aan de zusters werd opgedragen de
grondoorzaken van armoede uit te roeien, de verbetering van het leven van
de vrouw, en de realisatie van vrede,
rechtvaardigheid, liefde en eenheid te
bewerkstelligen.
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Een moeilijke zending

Elk jaar reist Bisschop Pius Riana Prapdi, van het bisdom Ketapang, naar afgelegen parochies in zijn bisdom, die zijn
gelegen in het zuidelijk punt van West
Kalimantan, aan de Indonesische kant
van het eiland Borneo. Deze pastorale
bezoeken vereisen een goede gezondheid, sterke motivatie, een stoere mentaliteit en een avontuurlijke geest: het
is niet weggelegd voor de zwakkelingen.
Het bisdom is uitgestrekt over meer
dan 20.900 vierkante kilometers jungle-achtige heuvels en eilanden. Vele
van de gemeenschappen op het eiland
kunnen enkel bereikt worden, wanneer
het water van de rivieren hoog genoeg
gestegen is om bevaren te worden per
boot. De bisschop verneemt door het
pastoraal bezoek de problemen van de
bevolking en maakt van de gelegenheid
gebruik de inwoners te bemoedigen
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omdat hun wereld verandert.
De streek waar het bisdom Ketapang
gelegen is, is zo afgelegen dat zelfs
Indonesiërs van andere delen van het
land er onbekend zijn. Het bisdom bestaat uit 20 parochies en 329 staties, of
quasi-parochieadministraties, verloren
in afgelegen jungle en eilanden. In de
eerste vijf jaren dat Mgr. Prapdi bisschop was van Ketapang, was hij niet in
staat geweest om ze allen te bereiken.
“In die tijd hoopte ik in staat te zijn om
mijn droom te vervullen en al de staties
te bezoeken binnen de twee jaar,” aldus
Bisschop Prapdi.
De meeste staties worden slechts door
een priester éénmaal in de drie of vier
maanden bezocht. Op één dag bezocht
Bisschop Prapdi twee parochies: parochie Sandai en de parochie van de Heilige Familie in Sepotong, meer dan 320
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kilometer verwijderd van het stadscentrum van Ketapang. De laatste keer dat
een bisschop de twee parochies nog
bezocht had, was 20 jaar geleden. Om
de missiestaties te bereiken hebben
ze een 4 X 4 jeep nodig. In het regenseizoen slippen de banden op de hellingen en op de modderige wegen van
de jungle in de ‘middle of nowhere’.
De twee staties liggen stroomopwaarts
langs de Laur Rivier vanuit het bisschoppelijk centrum, zodat, wanneer
de weg eindigt, de missionarissen moeten overstappen op een boot of kano.
De reis van de bisschop volgde op een
zware regenbui, zodat het waterpeil van
de rivier hoog genoeg was voor een
kleine rivierboot, en de reistijd zo aanzienlijk kon worden ingekort. “Men kan
de trip maken in ongeveer drie uur met
een smalle motorboot, anders kan het

dagen duren,” legt de bisschop uit. Gedurende het bezoek van een week, dient
de bisschop tientallen kinderen en volwassenen het sacrament van het Heilig
Vormsel toe en wijdt een nieuwe kapel
in een afgelegen dorp in de jungle, dat
de mensen na vier jaar planning en
moeite hebben gebouwd.
Het is noodzakelijk om gezond te zijn:
de wegen en waterlopen kunnen gevaarlijk zijn. Kardinaal Blasius Pujoraharja,
bisschop-emeritus van Ketapang, verhaalt een bijzonder spannende reis die
hij ooit maakte naar de parochie van
sint-Petrus, apostel, waar hij de Mis
moest celebreren. Het pastorale team
had hun truck vast gereden in een smalle modderstroom, die de weg had afgesloten. De bisschop trachtte te voet verder te gaan. “Toen ik verder ging, zonk ik
weg in een oceaan van modder. De situ-
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atie verslechterde toen ik wegzonk tot
aan de knieën en tenslotte niet meer
kon bewegen.” Plaatselijke autoriteiten
moesten helpen om de bisschop uit de
modder te trekken. De priesters van het
bisdom hebben gelijkaardige ervaringen. In al die jaren zijn er verschillende
missionarissen gestorven, terwijl zij de
dorpen trachtten te bereiken. Wanneer
ze tenslotte arriveren, passen de missionarissen zich aan aan de leefomstandigheden, die erg primitief zijn. Er is
geen elektriciteit, stromend water, toiletten, ontvangst van telefoon. Een bad
is niets meer dan een snelle duik in een
rivier, vergeven van krokodillen.
Afgezien van de moeilijke logistiek en
armzalige infrastructuur, heeft het bisdom te maken met groeiende uitdagingen als focus op nieuwe evangelisatie,
de bescherming van het gezin, en het
kwetsbare milieu. De streek, vaak beschouwd als referentie voor de tweede
wereldlong – na het Amazonegebied
– ondergaat drastische wijzigingen
door voortschrijdende ontbossing van
mijnbedrijven en reusachtige palmplantages. Terwijl het bisdom de spirit van Laudato Sí volgt, heeft zij haar
inzet vernieuwd voor grote bekommernis voor het milieu. Families zijn diep
getroffen door de groeiende impact op
het milieu. In het verleden leefden Dayaks in die streek dicht bij de natuur,
zij verplaatsten zich van de ene plaats
naar de ander om te vissen, te jagen
en vruchten en planten te verzamelen.
Vermits de jungle krimpt, geraakt hun
levenswijze in gevaar. Sommigen kunnen niet meer leven van de opbrengst
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van het land en moeten afhangen van
loondienst bij de mijnen en plantages;
anderen worden gelokt naar de plantages met beloften van een gemakkelijker
leven, wat niet strookt met de werkelijkheid. Het milieu beschermen is een
belangrijk deel van het beschermen van
de families.
Bisschop Prapdi maakt gebruik van
zijn bezoeken aan de dorpen om beter onderwijs en gezondheidszorg te
promoten, kinderen aan te moedigen
verder onderwijs te volgen om leraar
en verpleger te worden. Echter, bijna
alle kinderen verlaten de school na de
lagere school of het lager middelbaar.
Meer en meer trekken ze naar de plantages op zoek naar werk en in de hoop
voor, naar hun mening, een beter leven.
Maar dwangarbeid en kinderarbeid zijn
gemeengoed. Kinderen van acht jaar
werken op de plantages, die palmolie
produceren voor de grootste internationale voedings- en cosmeticabedrijven.
“Door geringe toegang tot onderwijs
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en armoedig transport en communicatie-infrastructuur wordt de streek
afgesneden van de rest van de wereld.
De jongere generatie verliest haar oriëntatie in het leven,” zegt bisschop
Prapdi. “Zij worden aangetrokken door
consumptie”. Maar de jobs betalen niet
goed. Hun dromen van een beter leven
met wettelijke uren zijn slechts dromen.”
De families bezoeken is één van de strategieën, die het bisdom lange tijd hanteerde om het geloof van de mensen te
versterken. “De familie is het hart van
de evangelisatie”, zegt Bisschop Prapdi.
“Een andere strategie is juist het tegenovergestelde: een reden voorzien voor
de mensen om samen te komen in de
kerk. Één van de priesters van het bisdom sprak eens met een Dayak katholiek, die hem vroeg of hij de zondagsmis

mocht overslaan omdat de dorpelingen
moesten gaan vissen. In plaats van toe
te stemmen op de vraag, riep de priester de gemeenschap bijeen voor de mis
en bad hij vervolgens voor zegen van
de Heer voor hun visopbrengst. Nadien
bouwde hij een schrijn voor de Heilige
Maagd op het terrein van de parochie
om de parochianen aan te moedigen
om zich in gebed te wenden tot de H.
Maagd en haar hun werk en zorgen toe
te vertrouwen. Het idee was eenvoudig
en had veel succes.”
Ondanks de zeldzame pastorale bezoeken en een onvoldoende aantal priesters en catechisten, staat het volk erg
open voor het Evangelie, dat zich aftekent in het aantal katholieken, dat
gegroeid is van 600 in 1947 tot over de
117.000 vandaag – ongeveer 20% van de
lokale bevolking.
Asian News
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Het volk van het woud evangeliseren

Door Xavier Sartre
Aikumale Alemin, een indiaanse Amerikaan van de Wayana stam, die leeft
in Frans Guyana, studeert voor permament diaken. Alhoewel zijn dorp ver
afgelegen is van de rest van de wereld,
werd hij aangetrokken door het evangelie. Bisschop Emmanuel Lafont van het
bisdom Cayenne en Aikumale verhalen
de geschiedenis van zijn bekering.
Aikumale, 48, is beter gekend als Aiku
Bom. Hij is vader van vier kinderen. Het
is minstens drie uur varen per kano om
Ipokan Ëutë (Freedom City), het dorp
van Aiku, te bereiken. Hij stichtte zes
jaar geleden dit dorp. Zijn ouders zijn
evangelische christenen. Welke religie
zij ook aanhangen, het Amazonevolk
delen een diep geloof en respect voor
de geest van het woud en het water,
twee essentiële elementen van de Amazone. Rivieren zijn de belangrijkste verbinding tussen de dorpen, verspreid in
het Amazonegebied.
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Vijftien jaar geleden werd Aiku lichamelijk en geestelijk ziek. “Alles was negatief geworden voor mij; alles in mijn
wereld was donker geworden”, vertelt
hij. “Ik dacht bij mijzelf: ik zou daarentegen moeten vertrouwen op iets onzichtbaar. Voor de eerste keer in mijn leven
opende ik de bijbel van mijn vader; deze
bijbel was vertaald in het Wyana door
amerikaanse missionerende dominees.
Ik las het blad per blad in een week. Het
bracht mij grote rust. Ik was geestelijk
vernieuwd en ik begon ook lichamelijk
te genezen. Ik begon opnieuw te spelen
met mijn kinderen. Al het negatieve in
mij verbande ik.”
Een week later kwam, als door de Goddelijke Voorzienigheid, de bisschop van
Cayenne, Monseigneur Emmanuel Lafont naar Antecume Pata, het dorp van
Aiku’s ouders, waar hij toen leefde. Het
was niet de eerste keer dat de bisschop
deze plaats, verloren in de jungle, bezocht. Maar deze tocht is niet zomaar
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lichtzinnig te ondernemen. Katholieke
priesters werden niet goed gezien langs
de oevers van de rivier. “Leraren, die
bevriend waren met mij sinds mijn tijd
in Parijs, werkten indertijd in het dorp,
en zij nodigden mij uit om hen te bezoeken in 2004”, legde bisschop Lafont
uit. “Zij stelden mij voor aan Aiku, die
werkte bij het gezondheidscentrum. We
bekeken elkaar van kop tot teen, onze
vriendschap was toen slechts oppervlakkig”, gaat hij verder. “Toen ik een
tweede bezoek aflegde, voelde Aiku zich
een stuk beter, maar toch, onze tweede
ontmoeting startte niet goed: Aiku’s indiaans-amerikaanse hond beet mij.”
Het is een herinnering die de twee
mannen doet lachen. “Aiku bracht mij

naar zijn huis om mij op te peppen,”
zegt Bisschop Lafont. “Toen hij ontdekte dat ik een fidei donum priester ben
geweest in Zuid-Afrika, vroeg hij mij
om hem de bijbel uit te leggen. Ik gaf
Aiku mijn eigen bijbel, die hij sindsdien
steeds opnieuw heeft gelezen.
“Het volgende jaar nodigde Aiku mij uit
om tien dagen met zijn familie door te
brengen in het regenwoud”, zegt Bisschop Lafont. “ ’s Avonds”, gaat hij verder, “vroeg ik hen een verhaal te vertellen van Wayana. Zijn vrouw sprak in de

Wayanataal, terwijl Aiku vertaalde. Dan
zal ik een verhaal vertellen van de bijbel.”
Kort daarna, in 2009, nodigde de
Secours Catholique van Gyana, de Guyaanse tak van de katholieke hulporganisatie Caritas, Aiku uit om deel te nemen aan een sociaal forum in Belem,
Brazilië, als vertegenwoordiger van de
amerikaans-indiaanse bevolking. In
2010 vroeg Bisschop Lafont of hij en
zijn vrouw de synode van de diocesane
kerk in het nabija Guyana zouden willen bijwonen, samen met enkele andere amerikaans-indianen. In die tijd was
Aiku niet gedoopt. “Ik vroeg hem nooit
of hij het Doopsel wilde ontvangen”,
geeft Bisschop Lafont toe. Maar intussen maakte de gedachte aan bekering
haar weg in het hart van Aiku.
“Mijn leven was veranderd”, legt Aiku
uit, terwijl hij de dagen in herinnering
brengt, die volgden op zijn bekering.
“Ten eerste, ik ging naar de evangelische kerk, maar ik voelde mij daar niet
echt welkom. Dan ging ik naar de katholieke kerk en vroeg het doopsel aan. Ik
vroeg aan mijn vrouw om mij te vergezellen”.
“Kerstavond 2012 was een dag om te
onthouden,” zegt Bisschop Lafont, vertellend over zijn terugkeer na zijn verblijf naar het dorp van Aiku. “ Die morgen trouwden Aiku en zijn vrouw in het
gemeentehuis, in de namiddag doopte ik hen, en de Nachtmis droeg ik op
in hun woning, er waren zeven of acht
aanwezigen. De volgende dag, tijdens
de Mis, werd het huwelijk van Aiku kerkelijk ingezegend.”
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Bekeringen in Frans
Guyana zijn eerder
zeldzaam, ook is het
gebruikelijk dat verschillende religies samen bestaan in één
familie. Aiku’s oudste
zoon, 30, is adventist,
heeft dus het geloof
van zijn vrouw aangenomen. En, de overgang van één geloof
naar een ander is niet
altijd
gemakkelijk.
“Wij werden niet goed
ontvangen, zegt Aiku, verwijzend naar
dichtstbijzijnde dorpen langsheen de
rivier, waar hij recent zijn dorp Freedom City heeft uitgebouwd.
“Het
was de eerste keer dat een katholieke
gemeenschap gesticht is aan de rivier.
Niemand heeft een katholiek gezien in
dat deel van het binnenland,” legt Aiku
uit. “De protestanten en de getuigen
van Jehovah in deze dorpen vertellen
hun buren dat de katholieke kerk satanisch is. Zij vervolgen jonge mensen
in de kostschool van Maripasoula, de
dichtst bevolkte streek, omdat ze besloten hebben mij te volgen in het geloof.
Maar een amerikaanse protestantse
dominee, die werkt in het nabijgelegen
Suriname, kwam hen vertellen dat het
geen zin heeft hun christelijke broeders
en zusters te vervolgen. Mijn ouders
aanvaardden niet zo gemakkelijk mijn
bekering”, zegt Aiku, “nu komen ze iedere zondag naar onze kapel in het dorp,
waar ik een gebedshuis heb gebouwd
voor iedereen.”
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Aiku’s weg tot het geloof eindigde niet
met zijn doopsel. Toen hij zijn vorming
beëindigde, voelde hij behoefte om
meer betrokken te zijn in de kerk. Met
ondersteuning van zijn vrouw, is hij nu
een opleiding begonnen tot diaken. Dit
is niet gemakkelijk, te meer daar hij
verschillende uren onderweg is iedere
week per kano en per vliegtuig om de
hoofdstad van Cayenne te bereiken,
waar hij studeert voor het diaconaat.
Bisschop Lafont zegt, terwijl hij spreekt
over de tijd van de bekering van Aiku:
“De studies voor diaken is een nieuwe stap op een lange weg. Dingen gebeuren niet overhaast. De Heer raakte
hem op een bijzondere manier in een
moment van pijn, en het Woord van
God manifesteert zichzelf als een bron
van genezing. Dit individueel geval is
ook representatief voor de weg hoe
het Amazonegebied wordt geëvangeliseerd: met geduldige ontmoetingen en
met geloofsgetuigenis. Langzaamaan
beroert de katholieke kerk de afgesloten rivieren, alzo tracht zij de volkeren
van het Amazonegebied in haar hart te
sluiten.

NODEN & AANVRAGEN
India- straatkinderen en - ouderen
Wij zijn de missionarissen van de H.Teresa van Calcuta MSTC. Ons charisma is;
de onbeminden, beminne. Daarom richt
zich ons apostolaat tot kinderen en ouderen die op straat beland zijn en waar
niemand voor zorgt.
In 2011 zijn we begonnen en nu zijn we
met 28 broeders. Pas in 2019 werden we
een officiele congregatie. Ons aposto-

laat bestaat voornamelijk uit onderwijs
en zorg voor kinderen en ouderen. Als
stichter van deze nieuwe congregatie,
ben ik geinspireerd door de H. Moeder
Teresa van Calcuta en willen we haar
charisma volgen. Momenteel willen we
graag een waardig opvanghuis voor ouderen bouwen in Pooyamkutty, Kothamangalam, Kerala maar eerst moeten
we een stuk grond kopen. Moge wij u
hier een bijdrage voor vragen?
Br. Shaji Thomas MSTC
Pooyamkutty, Ernakulam, Kerala, India.
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Eerste Professie in Vietnam van vier zusters.

God zij geloofd voor deze nieuwe zusters!

