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December 2020:
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Voor
een leven van gebed. Dat onze persoonlijke relatie met Jezus Christus gevoed
wordt door het Woord van God en een
leven van gebed.

Januari 2021:
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Menselijke broederlijkheid
Dat de Heer ons de genade geeft om
in volle broederlijkheid met onze
broeders en zusters van andere religies te leven, biddend voor elkaar en
open voor iedereen.

Gods Blijde boodschap!
“Vrede en liefde voor alle mensen van goede wil.”

Onze zusters gekleed in klederdrachten uit vijf continenten op Wereldmissiedag 18 oktober dit jaar

Kerstwens 2020
Wie had vorig jaar met Kerst kunnen denken dat het Covid19 virus
zo’n grote pandemie zou worden
die ons dagelijks leven zou gaan
beheersen.
Velen van u zullen misschien
noodgedwongen de kerstdagen
alleen moeten doorbrengen. Weet
dan dat wij in gebed met u verbonden zijn. Voor de kribbe in onze kapel
zullen wij al onze abonnees en weldoeners gedenken in ons gebed.
Tevens wordt er zoals elk jaar een noveen van H.H.Missen gecelebreerd
ter intentie van u.
Vrede blijft een belangrijke zaak.
‘Vrede voor alle mensen van goede wil’, zo zeggen de engelen in de kerstnacht dat de Heer Jezus geboren wordt.
Mogen ook wij tot die mensen behoren waarin God welbehagen heeft,
en ook vredelievend zijn.
Wij wensen al onze lezers en weldoeners een mooie en gezegende kersttijd toe. Bedankt bij deze ook voor al uw steun aan de missionerende
Kerk.

Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar
Uw dankbare Missiezusters van St. Petrus Claver

Kerstmis houdt in: betrokkenheid
Vrede, verdraagzaamheid en eensgezindheid zijn kernwaarden in een wereld die slechts begrip schijnt te hebben voor geweld, haat en verdeeldheid.
Eerstgenoemde begrippen zijn waarden, ontleend aan Kerstmis, die ons
er aan herinneren dat de geboorte van
Christus het belang van betrokkenheid
bij alles wat wij zijn en doen in het centrum van onze aandacht plaatst.
Ons leven steunt op twee pijlers, namelijk de drang om te presteren en het
verlangen om verbanden te leggen, om
ergens bij te horen.
En gedurende ons hele leven, wisselen
wij van de ene naar de andere pijler.
De meeste samenlevingen in de oudheid hechtten meer waarde aan betrokkenheid dan aan prestaties.
Zeer zorgvuldig werd er op toegezien
dat niemand dermate eerzuchtig werd,
om succes te hebben, dat de familie of
de stam uit elkaar viel.
In de laatste decennia is echter dit
waardebegrip ‘samenhorigheid’ opgeofferd aan persoonsverheerlijking.
Wij zijn vandaag de dag veel individualistischer geworden.
Een van de verhaallijnen van het kerstverhaal is dat God de ‘menselijke weg’
kiest, zoals de Evangeliën dit beschrijven, door geboren te worden in een familie van mensen met de daarbij behorende relatiepatronen voor wat betreft
verwantschap en beschaving.
Gedurende eeuwen en dwars door beschavingen heen heeft de viering van
Kerstmis zich toegespitst op het leggen
van verbindingen en het samenzijn.
Waar iemand ook mag zijn, men gaat

naar huis om met zijn geliefden bij elkaar te zijn voor het feest.
Zodra families zich verzamelen rond
de tafel om het Kerstmaal met elkaar
te delen, worden vijandelijkheden vergeten of ten minste verdoezeld, ruzies
worden opgelost en er worden beslissingen genomen om weer helemaal opnieuw te beginnen.
Ten minste gedurende een week in het
jaar is het gezang van de engelen: “Vrede op aarde voor de mensen van goede wil” een ideaal dat moet worden tot
stand gebracht.
Hoe kunnen wij vrede en goede verstandhoudingen bevorderen in ons dagelijks leven?
Immers: alleen op deze wijze kunnen
wij duurzame ontwikkeling, zorg voor
de omgeving en persoonlijke ontplooiing laten plaatsvinden.
Hier volgen enkele mogelijkheden:
1. Heb ontzag voor letterlijk elk mens
zonder onderscheid of vooroordeel,
2. Beoefen geweldloosheid en verwerp
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Kerstmis houdt in: betrokkenheid
elke vorm van geweld (in woord, li-		
chamelijk, seksueel, maatschap
pelijk dan wel economisch…) in het
bijzonder met betrekking tot de
meest kansarmen en kwetsbaren,
zoals kinderen en jongvolwassenen.
3. Deel je tijd en jouw bezit vanuit een
mentale instelling van gulheid, met
als doel een eind te maken aan uit
sluiting en onderdrukking.
4. Bewaar het evenwicht tussen de
natuur en de planeet.
Verspil niet en vernietig niet, maar
streef altijd naar hergebruik en herstel. Stimuleer verantwoord consumentengedrag.
5. Breng nieuwe vormen van saam-
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horigheid tot stand door middel van
democratische uitgangspunten,
vooral samen met degenen die van
alles verstoken zijn.
Kerstmis betekent betrokkenheid.
Moge de waarden van vrede, verdraagzaamheid en saamhorigheid betrokkenheid scheppen die onze samenleving schraagt en opbouwt en die zich
uitbreidt door de hele menselijke gemeenschap heen.
En moge deze Kerstwens op enigerlei
wijze tot stand worden gebracht in het
komende jaar.
Myron. J. Pereira, S.J.

De Afrikaanse vrouw

Zie voor je iemand wandelen, sierlijk
en rechtop, op de rug draagt zij een
bundel, waarschijnlijk bevat deze een
kindje, op het hoofd een grote teil vol
met maïs, tomaten of water, in de hand
een stuk hout of een tas. Altijd glimlachend.
Dit kan niemand anders zijn dan een
Afrikaanse vrouw.
Laten wij proberen om haar leven een
beetje diepgaander te leren kennen.
Vanwege verplichtingen door haar
(schoon)moeder, de echtgenoot dan
wel de meesteres van het huis is het leven van een Afrikaanse vrouw tamelijk
lastig.
In Afrika werken vooral de vrouwen en
de kinderen en daardoor verdienen zij
veel waardering.
De vrouw, en dan vooral als zij moeder
of de echtgenote is, moet voor dag en

dauw vooraf alle maaltijden klaarmaken.
Hier zijn geen kooktoestellen op elektriciteit of gas; het zijn eenvoudige bakken van ijzer of aardewerk waarin men
hout legt, men steekt het vuur aan en
hierboven op, plaatst men een steelpan
om de maaltijd te kunnen maken.
Om het vuur brandend te kunnen houden is het nodig om heftig met een tot
dat doel gevlochten waaier te zwaaien.
De Afrikaanse kokkin begint met zeer
vroeg de maaltijd klaar te maken zo tegen 6 uur `s morgens.
Als zij niet naar haar werk gaat, moet zij
rond het middaguur wederom het vuur
aansteken voor de lunch; en gewoonlijk
`s avonds voor het avondeten.
Als zij werk heeft maakt zij `s morgens
de maaltijden klaar voor de gehele dag.
Gewoonlijk wordt er Tô gemaakt dit
is een pap van maïs gekookt in water
waaraan sauzen worden toegevoegd;
ofwel rijst met droge boontjes gebakken in olie.
Maar de Afrikaanse vrouw maakt niet
alleen de maaltijden klaar.
In de functie van moeder verzorgt zij
haar kinderen. Als haar kindje klein is
draagt zij hem altijd op de rug.
Dit is de meest praktische manier, omdat het kleintje dan niet huilt, altijd bij
zijn moeder is en niet alleen wordt gelaten.
En de vrouw moet bovendien werken
op het veld.
Om dit te kunnen doen verlaat zij het
huis vóór zonsopgang, zij verzorgt de
gewassen, werkt op het veld en begiet
de planten; wanneer zij naar huis terug84
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gaat maakt zij de maaltijd klaar voor het
gezin en handelt de huishoudelijke karweien af: het wasgoed, de schoonmaak,
de keuken en de zorg voor de kinderen.
Zij heeft werk buitenshuis en na terugkomst moet zij zich wijden aan het huis,
aan de tuinen, het water uit de put, die
niet altijd in de buurt is; het transport
in blikken van 10 tot 20 liter, op het
hoofd en met de glimlach op de lippen.
Het werk van de vrouwen buitenshuis
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Afgezien van het huis, op
de velden of op de markt
is het mogelijk vrouwen
aan te treffen die werken
op het postkantoor, soms
op school, in de ziekenhuizen, op de universiteit
of op kantoor.
Hun werk is echter altijd
veeleisender en zwaarder
dan dat van de mannen.
De plaatselijke markt begint elke dag tegen de
avond.
Voor de markt moeten de
vrouwen een plaatselijk
bier klaarmaken, dan wel
gemalen boontjes
die worden gestoomd met
meel en zout, verschillende soorten beschuit of
andere typisch Afrikaanse
producten.
Zij doen hun gehele handel in een grote teil en
vervoeren deze geheel
vanzelfsprekend op het
hoofd naar de aangewezen plaats op de markt.
Waar halen zij zoveel kracht, weerstand
en ook behendigheid vandaan?
Het is niet gemakkelijk om een enorm
gewicht op het hoofd te dragen zonder
deze te laten omkiepen, en niet zelden
met een zoontje op de rug!
Vrouwelijke gratie
De dames die wat ouder zijn hebben
niet zo `n uitgebreide garderobe.
Gewoonlijk zijn zij eenvoudig gekleed,
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gehuld in kleurrijke stoffen, kenmerkend voor die plaats en dragen zij plastic Japanse sandalen.
De jongere vrouwen hebben vanuit
zichzelf hiervoor meer aandacht; zij kleden zich heel kleurrijk en in verschillende stijlen, bedoeld als “casual”.
In werkelijkheid toonbeeld van een
uniek meesterschap.
De dames uit de steden zijn elegant tot
op het punt waarop zij aandacht trekken en zij het verlangen om bewonderd
te worden, opwekken.
Hun kleurrijke kleding is van een ingenieuze snit met daarbij gevoegd een
hoofdbedekking waaraan alle zorg is
besteed met een enorme geraffineerdheid en gratie.
Verder kunnen de sieraden zoals de
armband, de oorbellen, het halskettinkje of de koralen niet ontbreken.
Sommige vrouwen proberen de Europese stijlen aan te nemen en daarom
dragen zij vaker een bloes en een rok

in dezelfde kleur, ofwel tegelijkertijd de
twee stijlen, kleding volgens de Europese snit maar met Afrikaanse stoffen.
In één woord de Afrikaanse vrouwen
zijn zeer chic.
Een ander aspect waaraan zij veel aandacht geven is het kapsel.
Men zegt wel eens dat hun natuurlijke
haren vol zijn en breekbaar, maar de
vrouwen hebben heel graag lang haar
en zij steken deze op in een grote knot
dan wel in een honderdtal vlechten.
Soms is het moeilijk om dezelfde dame
te herkennen want elke week ‘wisselt
het kapsel’.
Bij deze dus de vele aspecten van de
Afrikaanse vrouw.
Volgens haar zelf werkt zij voortdurend
maar altijd met een glimlach en is zij
buitengewoon gracieus; zij is de mooiste bloem van Afrika!
door Margherita K. Tomaszewska
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Missionarissen danken

Het nieuwe dak van de kapel in Sankera.

Groeten van Holy Ghost College, Sankera, Nigeria. Bijgevoegd is een foto van
de kapel zoals ze nu is terwijl ik u schrijf
- 4 september 2020. De arbeiders hebben het werk in bijna twee weken gedaan. We zullen er aanstaande zondag
op 6 september 2020 de eerste heilige
mis in houden. Er moet nog wat werk
worden verzet voordat de dakbedekking
is voltooid, zodra dat is gebeurd, zal ik
een rapport geven over de voltooiing
ervan. Accepteer onze dankbaarheid.
Met gebedsvolle wensen,
Pastoor Kuha INDYER, CSSp,
Sankera, Nigeria.

Onze langverwachte droom is uitgekomen. Het heeft jaren geduurd omdat
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we steeds zonder fondsen zaten en oplossingen moesten vinden. Uiteindelijk
bracht onze bisschop hoop en uitzicht.
Hij stelde namelijk voor, om u om een
bijdrage te vragen. Eindelijk konden we
met de gekregen bijdrage het internaat
volledig restaureren. De gebouwen
verkeerden werkelijk in een erbarmelijke toestand en een restauratie werd
onvermijdelijk. De kinderen die in het
hostel verblijven komen uit arme gezinnen dus van die kant was weinig hulp te
verwachten. Wij zijn u allen zeer dankbaar en wij zullen ook de kinderen eraan blijven herinneren dat zij voor u en
uw weldoeners bidden.
Zr. Suzanne, overste, H.Hart
klooster, Chilaw, Sri Lanka.

Missionarissen danken

Het opgeknapte hostel in Chilaw.

Wij zijn allen zo dankbaar voor uw hulp
in deze zo belangrijke zaak die de arme
kinderen heeft geholpen om in een
prettige en schone omgeving te kunnen
Situatie van vóór de restauratie.

leven en studeren.
Moge God u zegenen,
Mgr. D. Valence Mendis,
Bisschop van Chilaw,
Sri Lanka
De slaapzaal na de opknapbeurt.
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Een held in de supermarkt

Het gebeurde in een supermarkt in
Italië. Ik draag het rode hemd als
een trofee. Het is de kleding van
alle bedienden van de supermarkt.
Ik hou van het hemd, het is de kleur
van mijn nieuwe leven. Drie jaar geleden kwam ik uit Nigeria, waar ik
mijn broers heb achtergelaten. Tot
enkele dagen geleden, bedelde ik
aan de overzijde van een andere supermarkt van dezelfde keten, in een
ander deel van de stad.
Dan is het gebeurd.
Die zaterdagmorgen kwam iemand
binnen, die het geld wilde van de kassierster: hij bedreigde haar en ik ben
tussen beide gekomen. Ik dacht nooit
dat ik dat zou kunnen, een diefstal verhinderen! Ik heb impulsief gereageerd,
zonder na te denken, en het is pas later
dat ik mij gerealiseerd heb wat ik had
gedaan.
De dief was een man van 28 jaar. Ikzelf
ben naar Italië gekomen om werk te
zoeken, en zij die stelen, kan ik niet uitstaan. Ik heb de kassierster zien schrikken en ik ben tussen beide gekomen,
nadien heeft de politie hem aangehouden.
Dan, om mij te bedanken, heeft de
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directrice mij werk aangeboden hier,
maar enkel in de voormiddag. Wij hebben een deal gesloten: in september
begin ik in de namiddag cursus te volgen om Italiaans te leren, want ik ken
de taal nog niet zo goed. ’s Morgens
draag ik mijn rode hemd en ga ik naar
de supermarkt. Ik begin om 7h30, ik vul
de rekken, ik verifieer de vervaldata en
ik werk in de voorraad.
Ik heb zopas mijn verblijfsvergunning
vernieuwd, die verviel in 2020, dus heb
ik de tijd om een kleine studio te zoeken en te huren. En ik denk er aan om
mijn rij-examen te halen, maar slechts
één zaak tegelijk. Maar nu denk ik nog
niet aan die dingen, ik moet tonen dat
ik wil werken, ik moet bewijzen dat ik er
toe in staat ben.
Geschreven door Antonio Ferra
in “il Piccolo Missionario”
(de kleine missionaris)

OP KORTE
Waarborg sacramenten bij
Covid 19
De voorzitter van de Amerikaanse
bisschoppen
Conferentie,
Aartsbisschop Thomas G. Wenski
uit Miami, juicht de acties van HHS toe om de
toegang tot spirituele zorg
tijdens een pandemie te
garanderen
“Jezus Christus, arts van
onze ziel en ons lichaam,
gaf ons de sacramenten
om Gods genade en genezing over te brengen”,
aldus
aartsbisschop
Thomas Wenski na een
aankondiging door het
Bureau voor Mensenrechten van het Amerikaanse ministerie van
Volksgezondheid en Human Services. “Het is van
het allergrootste belang
dat onze regering, volksgezondheidsautoriteiten
en zorgverleners ernaar
streven de vrijheid van
de gelovigen om de sacramenten te ontvangen
respecteren.”
USCCB
- WASHINGTON. Het ministerie van Volksgezondheid en Human Services
(HHS OCR) heeft naar
aanleiding van twee ontvangen klachten maatregelen genomen om ervoor
te zorgen dat ziekenhuis-
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patiënten toegang hebben tot spirituele zorg
tijdens de COVID-19
pandemie. In elk geval
had het ziekenhuis in
kwestie, onder verwijzing
naar veiligheidsprotocollen die het had ingesteld
om de verspreiding van
het nieuwe coronavirus
te voorkomen, een verzoek afgewezen aan een
priester om een patiënt
te bezoeken om een sacrament te bedienen - in
één geval de doop en in
het andere, zalving van de
zieken. Zich baserend op
begeleiding van de Centra voor Medicaid en Medicare Services om ervoor
te zorgen dat patiënten
toegang houden tot spirituele zorg, werkte HHS
OCR snel samen met
de ziekenhuizen om een
veilige manier te vinden
voor patiënten om de sacramenten te ontvangen.
De volledige verklaring
van aartsbisschop Wenski volgt: “Jezus Christus,
geneesheer van onze ziel
en ons lichaam, gaf ons
de sacramenten om Gods
genade en genezing over
te brengen. Zoals paus
Franciscus heeft opgemerkt, zijn de sacramenten ‘de aanwezigheid van

Jezus Christus in ons’.
Zonder hen zijn we verwijderd van God, de bron
van ons wezen en onze
betekenis. Het is dus
van het allergrootste belang dat onze regeringen,
volksgezondheidsautoriteiten en zorgverleners
ernaar streven de vrijheid
van de gelovigen om de
sacramenten te ontvangen, respecteren.
“COVID-19 vereist dat we
onze fysieke interacties
tot op zekere hoogte beperken of aanpassen om
de risico’s voor de fysieke
gezondheid te verminderen. Medische experts
spelen een natuurlijke
rol bij deze inspanning,
maar moeten vermijden
om fysieke interacties bij
religieuze oefeningen te
behandelen als onnodige of onaanvaardbare risico’s omdat ze religieus
zijn. Een goed begrip van
het menselijk welzijn is,
goed voor de gezondheid
van lichaam en ziel. “
Caïro
De Egyptische regering
heeft onlangs een nieuw
decreet
uitgevaardigd
waarin zij erkent dat nog
eens 45 kerken en 55 aangrenzende gebouwen vol90
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ledig voldoen aan de bepalingen die de bouw van
christelijke gebedshuizen
regelen. Dit verhoogt het
aantal kerken en kerkelijke gebouwen dat is gebouwd zonder de benodigde vergunningen sinds
het proces van
‘legalisering’ van
kerken in
het verleden tot
een totaal van
1.738. De
frequentie van
de vergaderingen van
de bevoegde autoriteiten
die de procedures goedkeuren die bevestigen
dat de christelijke kerken
volledig voldoen aan de
normen voor de bouw
van dergelijke gebouwen,
toont de vastberadenheid
aan, waarmee de Egyptische autoriteiten het regularisatieproject uitvoeren. Het herzienings- en
legalisatieproces begon
met de goedkeuring van
de nieuwe wet inzake de
bouw en het beheer van
gebedshuizen, die op 30
91
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augustus 2016 door het
Egyptische
parlement
werd bekrachtigd. Sindsdien is de verantwoordelijke regeringscommissie
17 keer bijeengekomen.
Er zijn nog meer vergunningen afgegeven om ker-

ken en kerkelijke gebouwen te legaliseren die tot
dusverre als geheel of gedeeltelijk vanuit juridisch
oogpunt als illegaal werden beschouwd. In de afgelopen decennia zijn er
in heel Egypte spontaan
veel kerken en kapellen
gebouwd zonder de vereiste vergunningen. Zelfs
vandaag de dag worden
deze gebouwen, gebouwd
door lokale christelijke
gemeenschappen zonder
wettelijke toestemming,
van tijd tot tijd gebruikt

door islamitische groeperingen als voorwendsel
voor sektarisch geweld.
De wet op gebedshuizen
van augustus 2016 betekende een objectieve
stap voorwaarts voor de
Egyptische
christelijke
gemeenschappen
in
vergelijking
met de zogenaamde ‘10 regels’ die
in
1934
werden
toegevoegd aan
de Ottomaanse
wetgeving
door het ministerie van
Binnenlandse Zaken, die
onder meer de bouw van
nieuwe kerken dichtbij
scholen, grachten, overheidsgebouwen, spoorwegen en woonwijken
verbood. In veel gevallen
had de strikte toepassing
van deze regels de bouw
van kerken verhinderd
in steden en dorpen die
door christenen werden
bewoond, met name op
het platteland van Boven-Egypte.
Agenzia Fides

Vissers op mensen in Thailand

Pater Adriano Pelosin.

Pater Adriano Pelosin, lid van het Pauselijk Instituut voor Buitenlandse Missies (PIME) en overste van het Thaise
Instituut voor Missionarissen werkt
langer dan vier decades in Thailand.
Hij schrijft over het dagelijks leven in
de achterbuurten van Bangkok en hoe
daden van vriendelijkheid mensen aan
het geloof brachten.
De Thaise Kerk heeft zijn bereidwilligheid getoond ‘een arme Kerk voor de
armen’ te zijn, de richtlijnen volgend
van Paus Franciscus in zijn encycliek
Evangelii Gaudium. Soms begint evangelisatie met werken van barmhartigheid. Na veel moeilijkheden heeft
de Heilige Geest een kleine gemeenschap van ongeveer 20 parochianen
gecreëerd, in de parochie van de H.
Marcus, waar ik vier jaar gediend heb.
De groep komt elke Zondag om 3 uur

bij elkaar om het Evangelie van de dag
te lezen en te bespreken. Om ongeveer
4 uur gaan we naar de wijken in Pathum
Thani, dat deel is van het noordelijk
hoofdstedelijk gebied van Bangkok.
Hier wonen de meest verlatenen: ouderen, wezen, alcoholisten, drugsverslaafden, . . . De groep gaat met plezier en
komt enige uren later terug met zelfs
meer plezier. Zij die wij bezoeken zijn
Boeddhisten. In december bezoeken
we de Katholieke gezinnen in de parochie; voor ongeveer 50 gezinnen brengen we een beeldje van het Kind Jezus
mee, wisselen Kerstwensen uit en bespreken de Advent-lezingen. De groep
verzorgt ook activiteiten voor kinderen en bezoekt door het jaar gevangenen.
Weer, medische noodsituaties en andere onvoorziene omstandigheden kunnen onoverkomelijke obstakels vormen
voor hen die trachten te overleven in de
achterbuurten van Thailand. Afgelopen
maart, toen ik terugkwam van een wandeling in de tuin, zag ik de mangobomen
twee maanden te laat bloeien, een teken van klimaat-verandering. Ik zag ook
dat het grote kanaal, dat water aanvoert
om de rijstvelden en landbouwgronden
te irrigeren, bijna droog staat - een ander teken van een dreigende droogte. In
tegenstelling hiermee ondergingen wij
vijf jaar geleden een overstroming van
Bijbelse proporties, die het leven voor
de boeren moeilijk maakte.
Niet lang geleden vergezelde ik Kan,
een katholieke jurist, naar de Lat Lum
Kew achterbuurt, in Pathum Thani. Wij
ontmoetten een gemeenschap van 400
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gezinnen, bedreigd met uitzetting, ondanks dat ze op het land meer dan een
eeuw woonden. Niemand anders wilde
naar hun probleem luisteren.
De mensen worden geconfronteerd met
een aantal uitdagingen: de politieke situatie is niet veranderd - we leven nog
steeds onder een militaire dictatuur,
de kosten van levensonderhoud blijven
stijgen, en woekeraars maken fortuin
ten koste van menselijke ellende. Zij lenen geld uit tegen 20% dagelijkse rente. De armen verliezen het beetje dat zij
hebben, want ze kunnen noch de rente noch het kapitaal betalen. Vrouwen
- alleenstaande moeders, weduwen
en grootmoeders - lopen het grootste
risico. Begin vorig jaar betaalde ik de
schulden van verscheidene mensen af,
hoofdzakelijk grootmoeders die met
hun kleinkinderen wonen. De redenen
van hun schulden variëren van ongelukken, plotseling overlijden, gevangenschap van het hoofd van het gezin
tot een zakelijke mislukking. Degenen
93

die achterbleven konden niet langer de
afbetalingen op fiets, huis of gereedschap betalen.
Mevr. Rerai, weduwe, woonde alleen
met haar enig overlevende kind in een
huisje zonder water en electriciteit. Zij
had twee van haar kinderen begraven,
die aan tuberculose gestorven waren.
Mevr. Rerai leed veel pijn maar wilde
niet naar een ziekenhuis. Ze kon zich de
kosten niet veroorloven: haar ouders
hadden haar bij de geboorte niet ingeschreven voor het staatsburgerschap,
en alleen inwoners hebben recht op gratis medische zorg. Meneer Sammat en
zijn zoon, vrienden van de missiepost,
reisden door half Thailand gedurende
meer dan tien dagen op zoek naar haar
broers om voor de autoriteiten te getuigen dat Rerai hun zuster was. Ze heeft
nu een persoonsbewijs en heeft dus
recht op gratis medische zorg. Sindsdien is ze geopereerd aan darmkanker.
Ari, 44, is een andere weduwe die niemand had om hulp te vragen. Om haar
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huis te bereiken
moest ik me door
een nauw steegje wurmen. Twee
fabrieken blokkeerden eigenlijk
de toegang naar
haar hok, dat gebouwd was op
een klein stukje
openbaar grondgebied. De dikke
muren van één
van de fabrieken rukten op naar een
stuk van dat land. Ari’s vader is ernstig ziek met diabetes en heeft pijnlijke
plekken op zijn benen. Hij kreeg geen
gratis medische zorg omdat ook zijn
ouders vergaten zijn geboorte aan te
geven. Een jonge katholieke jurist, klaar
voor het seminarie, nam zijn geval van
staatsburgerschap op zich.
Een jonge moslim, bekeerd tot het
christendom en een jonge boeddhist,
twee jaar geleden gedoopt, zochten
getuigen om zijn nationaliteit te bewijzen en reisden naar zijn geboorteplaats om contact op te nemen met
het lokale Regiokantoor. Na maanden
werk werd Ari’s vader officieel erkend
als Thai burger met het recht op openbare gezondheidszorg en een pensioen.
Een jaar later is zijn huid genezen. Ari
ging heen en weer naar het ziekenhuis
toen haar vader verpleegd werd. In dezelfde tijd kwamen zij en haar zus naar
de catechese om zich voor te bereiden
op het Doopsel. ‘’Niemand bekommerde zich ooit om ons zoals jullie katholieken hebben gedaan,’’ zei Ari tijdens

een Zondagse catechese les. ‘’Dit
doet mij geloven
dat jullie God de
ware God is.’’
Enige van Ari’s
buren waren handelaren in verdovende middelen.
Zij
probeerden
haar uit haar kleine achterbuurthuisje te gooien
om haar plaats in te nemen. Mijn goede
vriend Pater Antonio Curti, parochiepriester in San Lorenzo, Collina, in Bologna, Italië, haalde geld op om Ari’s
huis weer op te bouwen, samen met 17
andere huisjes op het terrein van de
Wat Cheng Boeddhistische tempel. De
abt van de tempel is de broer van een
vriend van ons die bekeerd is tot het katholicisme. Een aantal keren moest ik
borg staan voor mensen. Eén van hen
was Mevrouw Noi. Zij was opgesloten
omdat ze geld dat ze van een woekeraar geleend had, niet had terugbetaald. Ik zorgde voor haar vrijlating onder borgstelling. Later vond de rechter
haar onschuldig aan de aanklacht. Een
boeddhistische Meester zei me, “Moge
Heilige Dingen in de hemel U helpen.”
We gaan door met het bouwen van huizen en renoveren van huizen voor de
armen in de Lat Lum Kew wijk. David,
die het project leidt, is een Iraanse politieke vluchteling. Hij was moslim. Hij
bekeerde zich tot het katholicisme en
studeert nu voor priester. Hij is 50 en
heeft zichzelf, lichaam en ziel, toege94
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wijd aan de armen. Veel armen hier zijn
bejaard en ziek.
Enige vrienden van ons helpen op een
school in Pathum Thani. De school
heeft meer dan 100 leerlingen maar niet
veel leraren. De klassen gaan van kleuterschool tot bovenbouw. Nok, een jongeman die recent arriveerde, helpt met
het geven van onderwijs. Hij liep stage
op een hotelschool en wil nu helpen als
dankzegging voor zijn opleiding. Art is
een ander die helpt op school. Hij heeft
een graad in de filosofie en geeft les
zonder betaling. Chat, lid van de Lahu
stam, is net bij ons. Hij beëindigde zijn
middelbare school en wil ook op school
helpen.
Vandaag bezoeken vier van mijn medewerkers gevangenen in de Sam Kok
Gevangenis. De gevangenen zijn afkomstig uit de achterbuurten waar zij werken. Zo gauw ik deze brief af heb ga ik
een wees van vier jaar bezoeken in het
ziekenhuis. Hij woont bij zijn grootmoeder en drie neven. Niet iedereen in
Thailand ondervindt zulke problemen,
maar dit is het Thailand waar ik in ondergedompeld ben. Het aantal armen
stijgt; dus ook de sociale problemen.
Maar er is een hoopvolle kant aan het
missiewerk. Een aantal jonge mensen
hebben roeping. Ia, een jong persoon
uit de Mong stam, beëindigde zojuist
de middelbare school en helpt broeder
Pan in de Wat Sake achterbuurt. Tua en
Toey zijn hun eerste jaar in de filosofie
begonnen. Tua, 30, heeft al een graad
in de kunstgeschiedenis en Cultureel
Erfgoed. Hij doceert aan de Rachapat
Universiteit. Hij ontdekte dat de ware
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vreugde van het leven, voor hem, ligt
in de armen dienen. Toen Toey, afgestudeerd in Human Resources Management zijn roeping vond, begon hij
te werken in fabrieken, te helpen meer
rechtvaardigheid en meer begrip en samenwerking tussen arbeiders en werkgevers te stichten. Beiden, hij en Tua
hebben zich aangesloten bij het Thai
Missie Instituut. Afgelopen jaar waren
er negen studenten op het Groot Se-

minarie en een dozijn jeugd die zich
daarop voorbereidt. Met Pasen werden
er 15 catecheten gedoopt. Nog eens 30
bereiden zich voor op de Doop volgend
jaar. Elk weekend verzamelen zich 100
kinderen om naar de verhalen over Jezus te luisteren. Zij weten al hoe te bidden en werken van barmhartigheid uit
te voeren, speciaal voor zieken en ouderen.
Zo is het leven van de Kerk in Thailand.
Er zijn genoeg vissen bij de kust. Help
ons de netten binnen te halen en de
vissen naar Jezus te brengen.
Christus is waarlijk opgestaan en is onder ons!
Pater Adriano Pelosin

NODEN & AANVRAGEN

Vietnam - onderwijs
Ik ben priester Jos Nguyen Ngoc Ngoan
verantwoordelijk voor de Dien Bien parrochie in het bisdom Hung Hoa.
Ik ben op 9 september 2015 door onze
bisschop als pastoor aangesteld van de
Dien Bien parochie.
De meesten van mijn parochianen behoren tot de etnische Hmoob minderheid. Ze zijn erg arm. Over het algemeen
hebben ze geen toegang tot het onderwijs.
Dat willen wij uiteraard veranderen.

Onze parochie zorgt nu voor 57 arme
studenten die tot de Hmoob stam horen. Dat betekent dat wij zowel voor het
studiegeld als voor hun dagelijks onderhoud zorgen. Onze kosten gaan dus
naar schoolgeld, medische verzekering,
medicijnen enz. Ook van hun ouders
wordt een bijdrage gevraagd die uiteraard klein is. De totale jaarlijkse kosten zijn 236.550.000 VND iets meer dan
10.000 $ USA.
Wij zoeken een hulp van ongeveer 6.000
$. Uw steun is van vitaal belang voor de
toekomst van deze jongeren.
Wees verzekerd van onze dagelijkse gebeden voor u.
Pastoor Joseph Nguyen Ngoc Ngoan
Dien Bien, Hung Hoa, Vietnam.
Goedgekeurd door de bisschop
van Hung Hoa, Mgr. Joan Vu Tat.
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Gunsten:
Schenking uit dankbaarheid, voor de missie, € 350,-. G.H.J.v.D.

Exc. Em. Mgr. Dr. Adr. Simonis –SASSENHEIM
Onze medezuster: Moeder Maria Moryl overleden te St.Paul (U.S.A.)
op 2 november 2020.
Zij was in haar 65ste levensjaar en in het 44ste van haar kloosterleven.
Zij was onze Generale Overste van 2007 tot 2019.
Dhr. Drs. S.W. en Mevr. J. de Leeuw – BERKEL-ENSCHOT
Dhr. H.F. en Mvr. G.Th. Rikkink-Grote Punt - BEUNINGEN OV
Dhr. G.H.F. Janssen – BOXMEER
Dhr. A.H. ten Heggeler - DELDEN
Mvr. G.M. Beernink-Borggreve - DE LUTTE
Dhr. M.J. van den Akker – ERP
Dhr. J.J. Steegh - GRUBBENVORST
Dhr. Ing. G.W. en Mvr. K.M. Verhoeven-Stoffers – HEEZE (beide)
Dhr. en Mvr. J.J. Spekreis-Heijnen – HERKENBOSCH
Dhr. K.A. Jenneskens - HORST
Dhr. /Mevr. M.E.W. Schreurs – LEVEROY
Mvr. M.W.H. Dassen – MAASTRICHT
Mvr. Reneerkens-Pieters – MAASTRICHT
Dhr. P.J. Rousseau - MAASTRICHT
Mvr. H.W.M.G. Stallenberg-Jacobs - MEERSSEN
Mvr. A. van Oosterhout – MOOK
Mvr. C.A. van der Heijden-Strik - NOOTDORP
Dhr. J.G. Cremers – OBBICHT
Dhr. A.E. Greenwood - PANNINGEN
Dhr. J.H.S. Schreurs - POSTERHOLT
Dhr. P. Greidanus - RUURLO
Dhr. H. en Mevr. J. Gransier-Damen – SUSTEREN
Mvr. J.F. Broekman - TEGELEN
Mvr. S.J.M. Huberts-Boots - TEGELEN
Mvr. P.J.M. Ketels – TEGELEN
Dhr. H.J.M. Don - ZWAAG

“Eer aan God in den hoge en op aarde vrede
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”
Lucas 2, 14

