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Bij de voorpagina:
Kaapverdië, met foto Zalige Stichteres Maria Theresia
Ledóchowska.

Bij de achterpagina:
Foto SSPC

Oktober 2021:
Gebedsintentie voor de
evangelisatie: Missionaire leerlingen Dat
iedere gedoopte zich in missionaire
beschikbaarheid inzet voor de evangelisatie door te getuigen van een
leven waarin het Evangelie doorklinkt.

November 2021:
Algemene gebedsintentie: Mensen die lijden
aan depressie Dat mensen die lijden
aan een depressie of burn-out, steun
vinden en licht dat hen openstelt voor
het leven.

Honderd Jaar Sterfdag in 2022
Volgend jaar 6 juli 2022 zal het precies
100 jaar geleden zijn dat onze Stichteres
naar haar Schepper is teruggekeerd na
een heilig leven geheel te hebben opgeofferd voor de bevrijding van mensen
die slachtoffer waren van slavernij en
onrecht en voor de verspreiding van het
Evangelie in het bijzonder in Afrika.
Over de hele wereld hebben we dit jubileumjaar van 6 juli 2021 tot 6 juli 2022
feestelijk geopend met een speciale toewijding. En elke dag bidden we over de
hele wereld dit gebed voor alle leden van
onze congregatie; zusters, vrijwilligers,
abonnees en weldoeners.
Toewijding van onze zusters met vrijwilligers in
Oeganda in hun kapel.

Missiezusters van St. Petrus Claver

1922 - 6 juli - 2022
Op 6 juli 2022 ting wijzen. De zalige Maria Theresia
is het 100 jaar Ledóchowska heeft ons veel te geven:
geleden sinds onwankelbaar Godsvertrouwen, enhet
heen- gagement voor de menselijke waargaan naar de digheid, steun aan vrouwen en vrouEeuwigheid wenrechten, inzet voor de armsten en
van de Za- behoeftigen. Dat alles is het gevolg van
lige
Maria haar diep geloof en voert door daden
T h e r e s i a van naastenliefde naar God.
Ledóchows- Zo willen wij de zalige Maria Theresia
ka. Zij werd Ledóchowska dankbaar zijn voor haar
geboren op aansporing, God in het alledaagse en
29 april 1863 in Loosdorf, Neder-Oos- in de armsten te zoeken en te vinden.
tenrijk, als dochter van graaf Anton Dat omvat geloof in God en aandacht
Ledóchowski en zijn echtgenote, Jo- voor de tekens van de tijd.
sephine Salis-Zizers. Op 6 juli 1922
overleed zij op 59-jarige leeftijd Gunsten:
te Tekens van de tijd
Uit dankbaarheid,
€ 25,-. had
Mvr.Maria
W.-S.
Rome.
Reeds kleindochter,
tijdens haar leven
Door vele missionarissen en door de Theresia Ledóchowska de belangrijkAfrikanen zelf werd haar tijdens haar heid van de leken bij de verkondiging
leven de titel “Moeder der Afrikanen” van het geloof ingezien en zich tijdens
gegeven. Het is de mooiste uitdrukking haar missiewerk (St. Petrus Claver Sovoor haar onvermoeibare ijver en last, daliteit voor Afrikaanse missies) ingedie zij op zich genomen had.
zet. In de komende uitgaven van ons
Eerw. Pastoor
Rinke
de Vreeze,
BRAAMT
Om
haar
inzet
voor
de
behoeftigen
tijdschrift: Echo uit Afrika en andere
Dhr. J.J.H. Huppertz - BOCHOLTZ
voort
had(Beiden)
Maria– BREUGEL
Theresia een werelddelen, zullen wij meer over haar
Dhr. ente
Mvr.zetten,
A.P.A. Stultiens
Dhr. A.M.J. Kummeling - DIDAM
vereniging
voor
de
Afrikaanse
missies en haar werk publiceren in dit HerdenMvr. C.M.M. v/d Waart-Sax van der Weijden - ’s-GRAVENHAGE
Mvr. A. Oud Molenaar-GROOTEBROEK
gesticht,
waaruit de congregatie van de kingsjaar. Ik nodig al onze lezers harDhr. Drs. W.H.P. Meessen – HOENSBROEK
Missiezusters
van de H. Petrus Claver telijk uit, om zich vertrouwd te maken
Dhr. J.H. Hendriks - LITHOIJEN
Dhr.
H.C.A.
van
Quekelberghe
- SAS VAN GENT
gegroeid is. De zuster-gemeenschap
met de persoon en de zending van de
Dhr./Mvr. J.A. van Schagen - SINT-MAARTEN
heeft
totSomers
vandaag
de opdracht, het le- zalige Maria Theresia Ledóchowska.
Dhr. M.H.
- ULESTRATEN
Dhr. H.J. Carboex
venswerk
van- VAALS
de stichteres voort te zet- Ik ben overtuigd, dat zij ons een nieuwe
Mvr. M.H.G. Pluymen-Jacobs - VOERENDAAL
ten.
weg van geloofsverkondiging in de wereld en een nieuwe methode zal onthulDankbaarheid
len bij de ondersteuning der armsten
De huidige tijd is vol veranderingen en en uitgestotenen.
onzekerheden, die ons allen beïnvloe- In dankbaarheid zijn wij in dagelijks geden en kunnen beangstigen. Daarom bed met jullie verbonden,
hebben wij voorbeelden nodig, die ons
idealen voorstellen en de juiste richZr. Barbara Tabian SSPC.
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Maar dat kan alleen als we voldoende
fondsen vinden. Uw congregatie heeft
ons in ieder geval al zoveel geholpen
dat we het aandurven om met de bouw
te beginnen. Wij zullen ons altijd aan u
blijven herinneren als het kerkgebouw
er eenmaal staat. Wees verzekerd van
ons gebed voor u allen.
Pastoor Louis Malama,
Rundu, Namibië.
Beste missiezusters van St. Petrus Claver.
Afgelopen week zijn we gestart met de
bouw van onze kerk ter ere van de Heilige Petrus Claver, uw Patroon!
We hopen dat de feestelijke opening kan
plaatsvinden op 9 september dit jaar.

Ik heb uw gift in 2020 ontvangen en nu
volgt een rapport over het eindresultaat. We hebben van u 1.880 euro ontvangen om een kantoor in te richten in
het bisschopshuis waar de documentatie en organisatie van alle 40 parochies
kunnen worden gecentraliseerd. Ook

Zr. Theresa Thu Nguyen aan het werk met de aangeschafte apparatuur.
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omvat het bisdom nog drie religieuze
congregaties.
Er is in deze vele groepen ook een talen barrière. De groepen kunnen sommige dingen niet uitwisselen omdat ze
de taal van de ander niet kennen. Onze
secretaresse schrijft alles in het Engels.
Zo kunnen we beter zaken organiseren
en kunnen we de verschillende groepen
in ons bisdom ten dienste staan.
Ik zelf ben de secretaresse en werk nu
met veel plezier en goede apparatuur
voor ons bisdom in samenwerking met
onze bisschop, Mgr. Alphonsus Nguyen
Huu Long.
Zr. Theresa Thu Nguyen,
Vinh, Vietnam.

families wonen nu veilig in een permanent verblijf, beschut ook tegen
alle weersomstandigheden.
Wij zijn u uitermate dankbaar.
Moge God uw steun aan die arme
mensen, belonen.
Foto’s van de drie huisjes gebouwd in dit jaar voor de armen.

Ik ben priester John Pham Huu Dien
van de Cai Nhum parochie in het
Vinh Long bisdom.
We hebben de 4.000 Amerikaanse
dollars ontvangen in mei 2021. Dat
werd in onze valuta 92.100.000 VND.
De lokale contributie vanuit onze
parochie was 73.000.000 VND.
Vanaf mei dit jaar hebben we met
hulp van onze parochianen drie
huizen kunnen bouwen voor de allerarmsten in onze parochie. Drie
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P. John Pham Huu Dien,
Cai Nhum, Vietnam.

Doe wat Hij u zeggen zal

Toen ik klein was, heeft mijn moeder
mij geleerd elke avond drie wees-gegroetjes tot Maria te bidden vóór het
slapengaan. In het begin kwam ze in
mijn kamer en zette ze zich bij mijn
bed en wij baden samen. Nadien was
ik gewoon om ze alleen te bidden en
ik doe het vandaag nog. Dit gebed te
leren was belangrijk voor mij en ik
zet de ouders aan om het met liefde
te leren aan hun kinderen, want wat
aangeleerd wordt in de kinderjaren,
laat altijd zijn sporen na.
Tijdens mijn opgroeien en mijn jeugd,
vooral toen ik mijn thuis verlaten had
om te gaan studeren in Zaragossa, heb
ik stilaan het geloof verlaten en ben ik
zelfs enkele jaren niet meer naar de H.
Mis gegaan, maar toch heb ik nooit de
drie-weesgegroetjes overgeslagen vóór

het slapengaan. Ik heb altijd gedacht
dat de Maagd Maria deze onzichtbare
en discrete draad was, die mij verhinderde om te ver van het geloof te verwijderen, om eens terug te keren naar
de Bron van het leven, die Jezus is, en
missionaris te worden.
Zo is het ‘werk’ van Maria in de Kerk:
de mensen leiden naar Jezus; ons haar
Zoon te tonen en aan ons te herhalen,
steeds opnieuw, deze woorden die zij
heeft uitgesproken op de bruiloft van
Cana: “doet alles wat Hij u zeggen zal”.
Ik verzeker u dat Maria niet zoekt in de
belangstelling te staan of de voornaamste te zijn, zij weet dat al haar rijkdom
er in bestaat Jezus te bezitten en het is
naar Hem dat zij ons wil leiden, indien
wij luisteren naar haar raad van Moeder.
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De rozenkrans
Toen in 1997 de wegen als missionaris
mij naar Kinshasa (RDC république démocratique du Congo) leidden, heb ik
met vreugde de grote godsvrucht ontdekt van de Congolezen voor de Maagd
Maria. In alle parochies van de stad
bestaat er een ‘grot’, een stille plaats
naast de kerk, meestal in de schaduw
van de bomen, met een beeld van Maria. Meestal staan er banken in beton,
waar de mensen samenkomen om de
rozenkrans te bidden. Het gaat over
wat men noemt de mysteries, wat niets
te maken heeft met fantasie of magie.
Bij ieder mysterie herinneren wij een
passage van het leven van Jezus, vervolgens bidden wij een Onze Vader en tien
wees-gegroeten.
Tijdens mijn kinderjaren werd de rozenkrans soms thuis gebeden en ik vond
dat zo vervelend dat, wanneer men
mij niet in het oog hield, ik verdween.
Nochtans, mettertijd, en vooral tijdens
mijn jaren in Afrika, leerde ik ervan te
houden en vooral om het samen met
andere mensen te bidden. In mijn communiteit in Kinshasa, hadden wij de
gewoonte om het ’s avonds bij zons-
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ondergang te doen, rustig wandelend
in de tuin. Het was één van de mooiste
ogenblikken van de dag, wanneer, met
Maria, wij ons uitrustten van hetgeen
wij tijdens de dag gedaan en beleefd
hadden.
Ik kan ook zeggen dat heel veel goede
en toegewijde mensen, die ik in mijn
missiepost ontmoet heb, een grote devotie koesterden voor Maria. In mijn parochie Isiro waren de meest toegewijde
moeders van de catechese, van de hulp
aan de armen en van ander nederig en
ondankbaar werk zoals het poetsen van
de kerk, lid van de groep van ‘het Marialegioen’: de zogenaamde ‘mamans
légionnaires’.
De maanden mei en oktober zijn de
maanden van Maria. Een uitgelezen
moment om de liefdesband met Maria
te creëren, te versterken of zich geheel
toe te wijden aan Maria, de Moeder van
Jezus en haar te vragen om ons altijd
haar Zoon te tonen. Mijn moeder is ook
gestorven in de maand mei. Het is met
een dankbaar hart dat ik mij met vreugde herinner dat ik, tijdens de laatste jaren van haar leven, toen zij erg ziek was,
mij naar haar ziekbed begaf om samen
de drie wees-gegroetjes te bidden met
haar. Liefde wordt betaald met liefde.
Pater Enrique Bayo,
Aguiluchos Mayo 2021
En indien jullie
pater
Enrique
nu eens zouden
nadoen:
iedere avond drie
wees-gegroetjes?

OP KORTE
‘Momenteel kunnen we
alleen maar bidden’,
zegt de Amerikaanse
militaire aartsbisschop
over Afghanistan
“De val van Afghanistan
en het vertrek van de
gekozen leiders zijn een
reden tot bezorgdheid,
vanwege de mogelijke
ontkenning van mensenrechten, met name
voor vrouwen en meisjes”, zei aartsbisschop
Timothy Broglio. “Mijn
twee bezoeken aan het
land bevestigden mijn
indruk met betrekking tot
de offers, zelfs de dood,
die zijn gebracht door
veel leden van de strijdkrachten en burgers die
streven naar stabiliteit
en vrede voor de mensen daar. Op dit moment
kunnen we echter alleen
bidden voor het Afghaanse volk.”
Catholic Culture
Twee zusters gedood
in Zuid-Soedan nadat
voertuig in hinderlaag
liep
Kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris
van het Vaticaan, heeft
een pauselijk telegram
ondertekend waarin hij
zijn diepe droefheid uit-

GOLF

drukt over de moord op
zusters Mary Daniel Abut
en Regina Roba. Volgens
het rapport overleefden
zeven andere zusters de
aanslag op de bus waarin
ze zaten.
CNS - 18 augustus
Het begon allemaal met
een dappere non, een
garage en $ 200
In 1981 durfde Moeder
Angelica ‘het belachelijke te doen, zodat God
het wonderbaarlijke kan
volbrengen’ door de
kloostergarage van haar
Clarissen in Irondale,
Alabama, om te vormen
tot een katholieke televisiestudio die slechts
4 uur per dag uitzendt.
Tegenwoordig omspant
EWTN de wereld met een
boodschap van waarheid en is het een baken
van licht in een wereld
die elke dag donkerder wordt. Vandaag de
dag blijft de missie van
EWTN hetzelfde als 40
jaar geleden toen een
moedige non ja zei tegen
God en haar vertrouwen
stelde in Zijn Voorzienigheid. Op kerstavond 2001
kreeg Moeder Angelica
een slopende beroerte
en een hersenbloeding

Moeder Angelica

waardoor ze niet meer
kon praten. In 2009 kende paus Benedictus XVI
aan Moeder de prestigieuze Pro Ecclesia et
Pontifice-medaille toe.
Moeder Angelica stierf
op Paaszondag 2016, een
vrouw wiens grote geloof
miljoenen mensen over
de hele wereld blijft inspireren.
Van de oorspronkelijke
vier uur zenden per dag
naar 24 uur per dag; van
alleen vooraf opgenomen programma’s tot
liveprogramma’s in de
VS en over de hele wereld; van één netwerk in
het Engels naar 11 netwerken die in meerdere
talen uitzenden; van radiodiensten die in binnen- en buitenland worden uitgezonden naar
de grootste katholieke
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Missie: Sabdio
website in de VS, evenals
de EWTN-religieuze catalogus; van 60.000 woningen tot meer dan 310
miljoen woningen in 145
landen en gebieden; van
een reeks kleine pamfletten tot elektronische
en gedrukte nieuwsdiensten, waaronder de krant
“The National Catholic
Register” en twee wereldwijde nieuwsdiensten; en
een uitgeverij - het netwerk blijft groeien.
En dat allemaal omdat
een kloosterzuster ‘ja’ zei
tegen Jezus. EWTN
Zuidoost-Azië bestrijdt
‘s werelds hoogste aantal Covid-19-sterfgevallen
De Internationale Federatie van Rode Kruis- en
Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) roept rijkere landen op om hun
miljoenen
overtollige
vaccindoses dringend te
delen met landen in Zuidoost-Azië. Zuidoost-Azië
kampt met ‘s werelds
hoogste dodental door
Covid-19,
veroorzaakt
door de Delta-variant en
de ongelijke wereldwijde
distributie van vaccins.
Ziekenhuizen
blijven
overweldigd door re71

cordstijgingen in Zuidoost-Azië, van Vietnam
tot Maleisië en Myanmar,
terwijl de angst voor groter lijden en verlies van
mensenlevens toeneemt
met Covid-19 die zich
van steden naar landelijke en regionale gebieden
verspreidt.
Recordsterfgevallen. In
de afgelopen twee weken
heeft Zuidoost-Azië een
record aantal sterfgevallen (38.522) als gevolg

van Covid-19 geregistreerd, bijna twee keer
zoveel als Noord-Amerika, volgens het Covid-19-datadashboard
van de John Hopkins
University. “Deze Covid19-golf, veroorzaakt door
de Delta-variant, eist
een tragische tol van gezinnen in Zuidoost-Azië
en het is nog lang niet
voorbij”, zegt Alexander
Matheou, directeur van
IFRC Asia Pacific. “We

vrezen dat als het virus
zich van steden naar regionale en landelijke gebieden verspreidt, er nog
veel meer levens zullen
verloren gaan onder de
niet-gevaccineerden”,
waarschuwde hij.
Matheou betreurde de
oneerlijke toegang tot
vaccinaties en wees erop
dat, hoewel ze in de rijkere landen in recordtempo
zijn, veel Zuidoost-Aziatische landen een klein
deel van de bevolking
volledig hebben gevaccineerd en ver achterblijven. Het Verenigd Koninkrijk heeft
60 procent van zijn
bevolking
volledig
gevaccineerd, terwijl
Nederland 85 procent
vertegenwoordigt en
de Verenigde Staten 50
procent, volgens Our
World in Data van Oxford
University,
bijgewerkt
tot 16 augustus. Daarentegen hebben Indonesië en de Filippijnen, de
dichtstbevolkte landen
in Zuidoost-Azië, slechts
ongeveer 10-11 procent
van hun bevolking volledig gevaccineerd, terwijl
Vietnam onder de 2 procent zit.
(Bron: IFRC) Door de
stafverslaggever
van Vatican News

Jongeren & missie

Kinderen uit Azië
Dient uit Cambodja
Hallo, hoe gaat het?
Wij begroeten elkaar hier door onze
handen gevouwen als voor gebed voor
onze borst te houden.
Ik heet Dient, ben 14 jaar en kom uit
Battambang in Cambodja. Ik bezoek
hier elke dag het Arrupe-centrum. Het
is een inrichting van de katholieke Kerk,
waar mensen met en zonder beperking
samenleven en naar school kunnen
gaan. Ik heb enkele jaren geleden door
een ongeval mijn rechterbeen verloren. Het is zo gegaan: ik moest voor
mijn moeder maïs voor het middageten
halen. Op het veld had ik de mooiste
maïskolven uitgezocht, die ik kon vinden. Maar onder de aarde lag nog een
landmijn van de oorlog. Ik had ze niet
gezien, en door er op te trappen is ze
geëxplodeerd. Zij had mijn rechterbeen
versplinterd, en sindsdien draag ik een
beenprothese. In het begin was ik daarvoor zeer beschaamd en wilde ik het
huis niet uit, omdat ik maar één been
had. Maar sedert ik in het Arrupe-centrum verblijf, heb ik opnieuw goede
moed. Hier heb ik geleerd dat men ook

met een handicap bijna alles kan doen.
De jongens spelen altijd samen voetbal. Wie niet met de benen kan schieten, gebruikt toch zijn handen, of slaat
met zijn krukken naar de bal.
Wij meisjes dansen liever in de dansgroep. Bij het dansen zit ik in een rolstoel. Meisjes met en zonder beperking
dansen samen, thans oefenen wij een
Cambodjaanse zege-dans. Deze was
vroeger enkel voor gasten van de koning bestemd. Bij het dansen strooiden de danseressen bloesemblaadjes
over de gasten, zo werden de bezoekers
gezegend. Onze lerares is zeer streng,
maar dat is positief. Wij zijn echt goed
geworden en kunnen al zeer vaak optreden, ook in Spanje, Korea en Australië!
Iedereen vindt het geweldig, dat mensen met en zonder beperking samen zo
succesvol dansen. Zij vinden onze bloesem-zegedans uit Cambodja heel mooi.
Dat maakt mij heel fier. Wanneer wij niet
voor een optreden oefenen, moeten wij
de zalen en onze kamer poetsen en ook
onze kleding wassen. In de namiddag
moet ik ook leren voor de school. Maar
er blijft altijd nog genoeg tijd om met
de andere meisjes in de tuin te vertoeven, over mooie jongens te kletsen en
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een keer niets te doen.
Cambodja is een land in Zuid-Azië. Het
is meer dan vier keer de grootte van Nederland en heeft bijna evenveel inwoners (16,5 miljoen), die bijna allen de
Khmer-taal spreken.
Slechts weinig inwoners behoren tot
een minderheid. Daarvan zijn de meesten Vietnamezen. De staatsgodsdienst
is boeddhisme.
Samen met Laos en Vietnam was Cambodja lange tijd een Frans-Indochina-kolonie onder de naam Frans-Indochina. Sinds 1954 is Cambodja echter
een onafhankelijk land. Na 1970 was
het land een dictatuur onder bijzonder
slecht communisme. Later kreeg Cambodja opnieuw een koning.
Cambodja bestaat vooral uit landbouwgebied, waar veel rijst geteeld
wordt. Ook sesam en katoen komen uit
Cambodja. De belangrijkste rivier is de
Mekong, die door Vietnam en dan in de
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Zuid-Chinese zee uitmondt. Cambodja
heeft ook een kust aan deze zee.
In Cambodja leven meer dan 16 miljoen mensen, die gemiddeld rond de
22 jaar zijn. De bevolking is dus zeer
jong. De meeste mensen zijn Khmer,
dat is de oorspronkelijke bevolking van
Cambodja. Bijna 85 tot 90 % behoren
tot deze gemeenschap.
5% zijn Vietnamezen. 3% zijn Cham en
1% zijn Chinezen. Daarbij komen nog
enkele bergvolkeren, die men tot de
minderheden rekent. Dikwijls noemt
men deze mensen ook “hoogland-Khmer”. Zij trekken deels met hun dieren
als herder rond, bebouwen echter ook
het land met rijst en groenten.
De meeste mensen in Cambodja zijn
boeddhisten, er zijn echter ook enkele moslims en weinig christenen. Het
boeddhisme was tot 1995 staatsgodsdienst.

De meeste Cambodjanen spreken Khmer als moedertaal. Maar in de steden
kennen velen ook een vreemde taal,
voor mij is dat de Franse taal. Cambodja was namelijk vroeger deel van Indochina. Inmiddels spreken ook enkelen
Engels. Er wordt eveneens Vietnamees
en Chinees gesproken. De minderheden in Cambodja spreken hun eigen
taal. Basisvoeding is gekookte rijst, vis
en groenten. Als culinaire specialiteit
geldt gebraden slang (het verbruik per
persoon aan vis en slangenvlees ligt
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op ongeveer 50 kg per jaar). In de bevloeide rijst- en gewassen velden leven
bijzonder veel niet-giftige soorten, die
op vele markten verkocht worden. Het
klimaat is erg verschillend. In laag gelegen gebieden zijn de jaartemperaturen
het meest stabiel en is de neerslag matig. In het droog-seizoen van september
tot april heersen hoge temperaturen en
de zon schijnt doorgaans 8 uren. Van
mei tot september waait de wind uit het
zuidoosten, de overige tijd van het jaar
vanuit noord tot noordoost. In het regenseizoen is het zwoel en vochtig: het
tropische regenwoud bedekt de regenrijke westelijke zijde van de bergen. De
vegetatie van het centrale binnenland
wordt door moesson- en droogte wouden begroeid, wiens bomen hun bladeren verliezen tijdens het droog seizoen.
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Het gezin van Vijitha

Sri Lanka, de verering van een Tamil
hindu voor de Moeder Gods: dankzij
Haar ben ik moeder geworden
17 jaar lang hebben Vijitha en haar man,
overlevenden van de burgeroorlog, tevergeefs gehoopt, een kindje te krijgen.
Dan bad de vrouw, zoals ook in andere moeilijke tijden van haar leven, tot
Moeder Maria en begon naar de kerk te
gaan. De Maagd Maria “verhoorde mijn
gebed en schonk mij een mooi kindje”.
Het werd door allen in het dorp “dochter van de Moeder Gods” genoemd.
“Ik ben vele moeilijkheden in mijn leven tegengekomen”, vertelt de vrouw,

“maar ik heb altijd troost gevonden
in de verering van Moeder Maria. Na
17 jaar gebeden te hebben, schonk zij
mijn man en mij een wondermooi klein
meisje, dat ons leven gelukkig en tevreden maakt.”
Vijitha, 42, leeft in het dorp Mullivikkal
Oost in de wijk Mullathiva (Noord-provincie). Het gebied is vooral Tamil en
werd door de burgeroorlog sterk in het
conflict meegetrokken. “Dat blijft ons
geboortedorp”, vertelt zij, “ondanks dat
wij onze huizen in het conflict verloren
hebben. Thans leven wij in voorlopige
hutten, waarin het erg moeilijk wonen
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is, als het zeer warm is.”
Het leven van deze vrouw is sinds haar
kindertijd moeilijk: “toen ik drie jaar
oud was, verloor ik mijn moeder en
mijn vader hertrouwde. Met zijn nieuwe
vrouw had hij zes kinderen, jongens en
meisjes, maar ik had geen goede relatie met hen. Daarom begon ik mij tot
de Moeder Gods te wenden. Ik heb heel
erg onder de situatie geleden, maar ik
dacht, zelfs als zij mij niet willen, heb
ik de grootste moeder van allen, Maria,
bij mij.”
Na haar studies werkte Vijitha in een
door Jezuïeten-paters geleid rehabilitatie-centrum. In juni 1994 trouwde
zij met Anandarasa, een man van haar
leeftijd, die van beroep visser is. Na
enkele jaren huwelijk hadden zij nog
Het dorp Mullivikkal.
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steeds geen kinderen en bad zij, om
een kind te kunnen krijgen. Ten einde raad wendde zij zich tot de Moeder Gods en bad zij “om ons een kind
te schenken”. “Mettertijd groeide mijn
geloof en ik vertrouwde Haar veel gebeurtenissen toe, die in onze familie
plaats vonden.” Vijitha begon ook naar
de H. Mis te gaan. “Na 17 jaar”, gaat ze
verder, “verhoorde Moeder Maria mijn
gebed en ik werd zwanger. Ik was erg
gelukkig en mijn man was zorgzaam
en liefdevol voor mij. Na negen maanden heb ik vorig jaar een klein meisje
ter wereld gebracht.” Het kleine meisje
werd Tibexcha genoemd, maar in het
dorp noemen de dorpsbewoners haar:
“dochter van de Moeder Gods.”
AsiaNews, Melani Manel Perera

Toen de auto kapot ging
dichtbij onze kerk bevindt. Na controle
deelde mij de mechanieker mee dat de
wagen binnen een uur klaar zou zijn.

Pater Cristoforo Zebik, missionaris in
Yirol, Zuid-Soedan bericht:
Enkele dagen geleden vertrok ik voor
een bezoek aan de aangrenzende kapel
van Matbar. Ik vierde daar de H. Mis, en
nadat ik met de mensen gefeest en gesproken had, vertrok ik weer. In Soedan
is het in deze tijd heel erg warm: de zon
breekt iedere lichamelijke weerstand
en laat ons volledig uitgeput, verhit en
bedekt met stof achter.
Halverwege op de weg naar huis had een
grote kuil in de straat de schokdemper
van mijn auto letterlijk weggeblazen,
waardoor één van de wielen afgebroken
was. U kunt zich mijn paniek voorstellen! Ik stopte aan de straatrand, maar
nadat ik de schade had onderzocht,
dacht ik, dat ik toch nog thuis zou geraken, zonder hulp. Uit bitterheid en vertwijfeling vroeg ik mij af: “waarom is mij
dat overkomen? Ik kon al thuis zijn, mij
aan de ventilator uitrusten….” Nutteloze vragen: de schokdemper was enkel
maar gebroken. Ik stapte in mijn auto
en begon langzaam verder te rijden. In
mijn hoofd kwam telkens de bedenking:
“heeft de Heer mij vergeten? Houdt Hij
niet meer van mij?” Na twee uur kom
ik op mijn bestemming en begaf mij op
weg naar de autowerkplaats, die zich

De ontmoeting met Marta
Ik zette mij iets verder neer en dronk
wat thee. Het viel mij op, dat een kleine jongen, ongeveer 11 jaar oud, rondhing tussen de mechaniekers. Hij was
barvoets en droeg een T-shirt en broek,
besmeurd met smeerolie. De mechaniekers riepen voortdurend naar hem
en zeiden, wat hij moest doen. Ik vroeg,
waarom die jongen daar en niet in de
school was en wie zich om hem bekommerde. De mechaniekers vroegen mij
lachend: “wat denkt U? Is hij een jongen
of een meisje?” Ik antwoordde, dat hij
qua uiterlijk en zijn bewegingen te oordelen zeker een jongen was. Zij schaterden! “Het is een meisje!”
Het werd mij duidelijk, dat de Heer
gans bijzondere wegen gaat, om mensen te bereiken, die Hem nabij zijn! Dat
kleine meisje heette Marta Acieng, en
zij zou graag een waardig leven leiden,
haar honger stillen, studeren en een
paar fatsoenlijke schoenen en kleding
hebben. Diezelfde monteurs verzekeren
mij dat het goed zou zijn, als ze naar
school zou gaan, in plaats van op straat
te leven. Voor een meisje is het leven op
straat moeilijk en gevaarlijk, en Marta
werkte in de werkplaats voor een gering
inkomen, dat het haar mogelijk maakte,
te leven en haar zuster, die ouder is dan
zij, te helpen.
Marta’s nieuwe leven
Nadat ik Marta had aangeboden met
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Toen de auto kapot ging

mij thee te drinken, begon zij mij over
zichzelf te vertellen. Haar ouders trokken naar Khartoem. Samen met haar
zuster en haar grootmoeder leeft zij in
Yirol. Alles laat haar volledig onverschillig. Zij werkt, om geld te verdienen
en riskeert dagelijks geslagen en uitgebuit te worden. Er zijn geen andere
meisjes of vrouwen in de buurt. Zij leeft
onder de straatkinderen en heeft de gewoonte daarom overgenomen zich volgens hen te kleden en te bewegen, om
te overleven en zich in geval van nood
te kunnen verdedigen.
Omdat ik het lot van de straatkinderen
in de slums van Nairobi ken, - zij prostitueren zich vaak en worden, getroffen door aids, geslagen en uitgebuit –
daarom kon ik niet onverschillig blijven
voor het lot van Marta. Ik bezocht haar
zuster en haar grootmoeder, om hen te
vragen, zich om haar te bekommeren.
Met haar inkomen kon Marta de helft
van het schoolgeld betalen; ik vulde
de andere helft aan en kocht haar een
schooluniform, een kleed en een jas,
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zoals de andere meisjes zich kleden; zij
heeft nu ook haar boekentas en enkele
schriften. En zo veranderde Marta’s leven van de ene dag op de andere.
De tekens van God zien
Nu werkt Marta niet meer, zij gaat naar
school. Maar God had nog een ander
geschenk voor Marta in petto: een Poolse familie zou Marta helpen. En ik heb
niet geaarzeld, Marta’s grootmoeder en
zuster op hun verantwoordelijkheid te
wijzen: dat zij er mee moeten voor zorgen, dat Marta niet opnieuw op straat
moet terugkeren.
Ik begreep, dat het de Heer was, die
mijn auto op die dag deed stoppen,
waardoor ik Marta kon treffen, en ik
dankte Hem. Wij neigen er dikwijls toe,
over de onvoorziene omstandigheden,
die wij tegenkomen, misnoegd te zijn
en snel de Heer de schuld te geven,
zonder te beseffen, dat Hij door zulke
moeilijkheden tot ons spreekt en ons
leidt.

NODEN & AANVRAGEN

Hartelijke groeten van P. Anselm Tarimo
en alle paters van de Apostelen van Jezus - Provincie in Tanzania.
Wij hopen dat u met Gods bescherming
in goede gezondheid blijft. De pandemie van Covid-19 is nog niet uitgeraasd
en gaat de hele wereld over. Er wordt
niet alleen veel schade geleden op het
vlak van de gezondheid maar ook economisch worden velen slachtoffer door
de nodige maatregelen.
Ook hier in Tanzania lijden vele mensen
onder de vreselijke pandemie en haar
gevolgen. Velen van hen wenden zich
tot ons voor hulp, vooral voor voedsel.
Maar wij zijn een Afrikaanse congregatie, vooral werkzaam in Tanzania, Kenia
en Oeganda, en derhalve zelf ook niet
rijk.

Daarom willen wij u speciaal voor deze
hulp aan de getroffenen om een gift
vragen, zodat onze paters de mensen
kunnen helpen om te overleven.
P. Anselm Tarimo,
‘Apostles of Jesus Missionaries’,
Tanzania.
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