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Februari 2022:
Voor de vrouwen van Godgewijd leven Bidden wij voor de vrouwen van Godgewijd leven, in dankbaarheid voor
hun zending en moed: dat zij nieuwe
antwoorden blijven vinden op de
uitdagingen van onze tijd.
Maart 2022:
Voor een christelijk antwoord op bio-ethische uitdagingen Bidden wij dat wij
als christenen tegenover de nieuwe
bio-ethische uitdagingen altijd de
waardigheid van het menselijk leven
verdedigen met gebed en sociale
actie.

ANBI instelling

Wij, Missiezusters van St. Petrus Claver, wensen u allen een Gezegend 2022
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Hoe verdrietig . . .
es. Tweemaal is zij ook in de congregatie gekozen als assistente.

In de zomer van 2019 hebben we nog
haar 60ste Jubileumjaar van de Professie kunnen vieren. Maar in de Kerst van
dat jaar dreigden de donkere wolken
van Covid19 al bijna boven ons land.
Maar tussen alle stormen van het virus konden we manoeuvreren tot eind
2021.
Zr. Margarita Morquillas is een belangrijke zuster voor ons klooster te Maastricht geweest. Jarenlang was zij het gezicht van onze kleine communiteit, ook
omdat zij als overste meestal de leiding
had. Tweemaal is er onder haar leiding,
een Nederlandse ingetreden, die beide gebleven zijn. In 1984 trad de eerste
Nederlandse van de hele congregatie in
en in 1997 de tweede. Beide jonge vrouwen heeft zij spiritueel begeleid, als
postulantenmeesteres, novicemeesteres en zelfs bij één als juniorenmeester-

Als jonge zuster is zij ook naar Colombia, Cali, gestuurd. Daar en ook in Argentinië heeft ze veel meegemaakt,
ook zaken die bij haar later angsten
creëerden. Tot haar 79 ste was zij nog
verantwoordelijk voor de opdrachten
van onze Prokuur in Rome om financiële bijdragen naar de missie te sturen.
Dit deed zij zeer accuraat en met veel
missie ijver. Toen werd ze tachtig en begon langzaam duidelijk te worden dat
ze aan dementie leed. Bij een uitvoerig
onderzoek in het ziekenhuis bleek het
Alzheimer te zijn. Wij waren maar met
drie zusters en in het begin ging het
prima. Ze had nog niet veel hulp nodig van ons tweeën. En wij hadden ons
voorgenomen dat ze altijd bij ons zou
blijven. Maar de laatste jaren werden
te zwaar. Eén van ons werd ziek, ook
omdat het apostolaat en de zorg voor
haar, gewoon teveel werden. Ook haar
post-traumatische ervaringen in Zuid
Amerika, begonnen een grotere rol te
spelen in haar ziekte. Ze kon niet alleen zijn. We konden dus niet de deur
uit. We moesten of voor een oppas zorgen of haar meenemen. Dat meenemen
ging op het laatst ook niet meer. Met
grote pijn in het hart hebben wij haar
laten opnemen in een verzorghuis. Dat
was een moeilijke beslissing maar met
slechts twee zusters al het werk en de
zorg voor haar dat werd echt teveel. Ook
verzekerden de specialisten ons dat het
voor haar ook veel beter zou zijn. Hier
zou ze dag en nacht aandacht en zorg
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Hoe verdrietig . . .

Zomer 2019 60 jarig Jubileumfeest in onze kapel.

krijgen. En dat op loopafstand van ons
klooster. In 5 minuten waren we daar.
En bij het verzorghuis, de Beyart, welk
vroeger van de Broeders van Liefde was
geweest, waren vele broeders en zusters
en er heerst nog een religieuze sfeer.
Haar Spaanse vrolijkheid bleef; zodra
ze muziek hoorde,
begon ze te dansen!
Toen kwam de corona als een venijnige
onverwachte klap.
We waren blij dat we
allemaal tweemaal
gevaccineerd waren
en waanden ons veilig.
Zr. Margarita kon na
negen jaar Alzheimer op het laatst
geen
Nederlands
meer en sinds de
4

afgelopen zomer, ook niet meer lopen. Ook in andere talen, Italiaans en
Spaans (haar moedertaal), moest zij
steeds meer naar woorden zoeken.
Maar ze kende mij nog bij naam.
De Pandemie sloeg onbarmhartig toe
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Op haar kamer op de Beyart te Maastricht.
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Hoe verdrietig . . .
ster zal zijn. Niemand is hier om hier te
blijven. Dit leven op aarde is niet onze
eindbestemming. Maar natuurlijk missen wij degenen die wij liefhebben en
die van ons zijn heengegaan. Eens zullen we elkaar allen weerzien in God.

1983 tweede rij links met zusters en vrijwilligers.

in het verzorghuis te Maastricht. 25 doden waaronder Zr. Margarita. Gelukkig
had men ons gevraagd om te helpen
met het eten geven omdat men de zorg
voor al die zieken niet aankon. Ik heb
haar en mijn eigen vader met beschermende kleding kunnen bijstaan. Ik ging
in quarantaine thuis in het klooster
maar ik heb het wonder boven wonder
niet gekregen! Mijn medezuster heeft
nog een priester kunnen regelen voor
de ziekenzalving een paar dagen voor
haar heengaan. Ook heeft een alerte
verpleegster ons geroepen toen zij zag
dat zuster Margarita stervende was. En
zo zijn mijn medezuster en ik bij haar
sterven en heengaan geweest op 23 november. Ze is heel vredig ingeslapen.
Het was een laatste zucht. Het was als
een heilig moment, de ontmoeting met
God, die zij op aarde al zo beminde.
Wij zijn ervan overtuigd dat zij in de
Hemel voor ons allen een voorspreek-

Zuster Margarita was een God verbonden vrouw. Zij leefde een leven innig
verbonden met Jezus. En waar het hart
van vol was, daar liep de mond van over.
Een van haar uitspraken die mij altijd
bij zullen blijven is: “Och dat is meer
menselijk dan Goddelijk.” In al haar beslissingen had zij God voor ogen. Men
kon haar niet omkopen. Zij keek niet
naar menselijk opzicht en zei de waarheid. Zij was zowel binnen als buiten
het klooster, een geestelijke leidsvrouw
voor velen.
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Tijdens de grote restauratie in 2013,
ondergetekende met Zr. Margarita.
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Kerst 2013, Zr. Leonilde, Zr. Margarita en Zr. Jeanine.

Lieve zuster Margarita tot ziens bij de
Heer. En dank je voor alles wat je hier
op aarde hebt kunnen doen voor de
Kerk, de missie en voor ons en zoveel
andere zielen.
De dag van haar begrafenis, was ook de
begrafenis (na die van haar in dezelfde kerk) van één van onze vrijwilligers,
Mevr. Ria Vernooy, die jarenlang onze
buitenlandse zusters Nederlands geleerd heeft, met het tijdschrift hielp en
ook weleens artikelen voor onze Echo
geschreven heeft. Ook zij verbleef in
hetzelfde verzorghuis.
Ook is nog een medezuster van ons, Zr.
Joan Pullokaran die overste is geweest
te Maastricht van 1991 tot 1994, in India op 25 november gestorven en mijn
eigen vader van 92 op diezelfde dag die
ook de Covid19 uitbraak in het verzorg6

huis de Beyart, niet overleefd heeft.
Mogen allen rusten in vrede bij God.
In Xto, Zr. Jeanine van Ooteghem,
Missiezusters van
St. Petrus Claver, Maastricht
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Missionarissen danken

Hartelijke groeten van pater Yesudas
Thottunkal OCD. Moge deze brief u in
goede gezondheid en gesteltenis vinden. Ik schrijf u om u te bedanken voor
uw hulp en bijstand voor ons project.
Op 8 december heeft de bisschop van
Alleppy, Mgr. Dr. James Annaparambil
het nieuwe blok van het Karmala Welfare Centrum te Pathirappally ingezegend.
Het nieuwe blok heeft machines om
vooral panty’s te fabriceren. Vooral ook

door de Covid pandemie hebben velen
geen werk. Dit initiatief geeft aan meer
dan 20 mensen werk en zij kunnen zo
overleven in deze moeilijke tijd. Nog
andere 50 vrouwen hebben zich gemeld
en staan op de lijst, wachtend op een
oproep van ons.
Wij zijn u uitermate dankbaar en bieden u onze nederige gebeden voor uw
geestelijk welzijn.
P. Yesudas Thottunkal O.C.D.,
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UIT DE WERELDKERK
India: vandalisme tegen
kerken tijdens kerstvieringen Naast de vernietiging van een standbeeld
van Christus de Verlosser in Ambala, zijn er
recentelijk verschillende
andere vijandige acties
geweest
tegen de
Indiase
chrisVlag India
tenen,
waaronder het vandalisme van een kerk in Karnataka, de verstoring van
gebeden in een kerk in
Haryana, en de verstoring van een kerstviering
en vandalisme van een
kerk in Assam.
Vatican News
Vijf zaken ‘nieuwe’
ambt catechist
Eerder vorig jaar creëerde
paus Franciscus het ambt
van catechist ingesteld
in de katholieke kerk met
de publicatie van de pauselijke
brief,
Antiquum
Vlag Vatikaan
ministerium (Oude bediening).
(mei 2021)
Het Vaticaan heeft meer
richtlijnen uitgegeven,
samen met een instel8

lingsritueel voor het ministerie. Hier zijn vijf dingen om te weten.
1. Wat is het ingestelde
ambt van catechist?
Een ingesteld ambt is
een vorm van formele
beroepsdienst binnen de
katholieke kerk. Het kunnen leken zijn, zoals een
lector of een acoliet, of
gewijd, zoals een diaken
of een priester.
Het nieuw ingestelde
ambt van catechist is
bedoeld voor leken die
een bijzondere roeping
hebben om de katholieke kerk te dienen als geloofsleraar.
De bediening is ‘stabiel’,
wat betekent dat deze
het hele leven duurt, ongeacht of de persoon die
activiteit tijdens elk deel
van zijn of haar leven actief uitvoert. De catechist
werkt samen met de
plaatselijke bisschop en
priesters bij het onderwijzen van het geloof aan
de plaatselijke gemeenschap.
2. Maar ik ken catechisten, dus hoe is dit nieuw?
Er zijn tegenwoordig veel
catechisten die de kerk
op parochieniveau dienen . . .
De catechist is toegewijd
Nummer 1 • januari - februari 2022

aan de overdracht van
het geloof door middel
van verkondiging en instructie - hij of zij heeft
geen enkele vorm van liturgische verantwoordelijkheid. Maar catechisten kunnen vooral een
voordeel zijn op plaatsen
waar weinig priesters
zijn.
2. De twee belangrijkste
taakcategorieën voor catechisten zijn catechisatie of geloofsonderricht
en deelname aan apostolaat.
3. Wie kan zo’n catechist
zijn? Dit ambt is, op enkele kleine uitzonderingen na, voorbehouden
aan katholieke leken die
ook geen deel uitmaken
van een religieuze congregatie of instituut. De
bisschop is verantwoordelijk voor het kiezen van
mannen en vrouwen die
zullen worden ingesteld
in dit katholieke ambt in
zijn bisdom, . . . de meest
geschikte kandidaten zijn
degenen die een ‘diep
geloof en menselijke volwassenheid’ hebben, actieve deelnemers zijn aan
het leven van de christelijke gemeenschap, en
‘in staat om anderen te
verwelkomen, genereus
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te zijn en een leven van
broederlijke
gemeenschap te leiden’.
Kandidaten
moeten
goed worden voorbereid
door middel van ‘passende Bijbelse, theologische, pastorale en
pedagogische vorming’.
Ervaring met catechese
is eveneens een vereiste. Gedoopte volwassen
katholieken die de sacramenten van de eerste
heilige communie en het
vormsel hebben ontvangen en die willen worden
ingesteld in het ambt
van catechist, kunnen
een schriftelijk en ondertekend verzoekschrift indienen bij hun diocesane
bisschop. Het Vaticaan
heeft het ‘beroepsaspect’
van de bediening benadrukt en de bisschoppen
dringend verzocht zorgvuldig te onderscheiden
wie ze moeten toelaten.
In Antiquum ministerium beschreef paus Franciscus de kwaliteiten die
de Kerk zoekt bij deelnemers aan het nieuwe
lekenwerk. Hij schreef:
“Catechisten zijn in de
eerste plaats geroepen
om deskundig te zijn
in de pastorale dienst
van het doorgeven van

het geloof zoals het zich
door zijn verschillende
stadia ontwikkelt, van de
eerste verkondiging van
het kerygma (verkondiging van het evangelie)
tot de instructie die ons
nieuwe leven in Christus
voorstelt en ons voorbereidt op de sacramenten
van de christelijke initiatie, en vervolgens naar de
voortdurende vorming
die iedereen in staat kan
stellen rekenschap te geven van de hoop die in
hem is.” “Tegelijkertijd
moet elke catechist een
getuige van het geloof
zijn, een leraar en mystagoog, een metgezel en
pedagoog, die onderwijst
voor de kerk”, zei hij.
4. Wat is het instellingsritueel in het ambt van catechist? De instellingsrite is een liturgisch ritueel
waarmee de rol van catecheet wordt toegekend.
Het ambt wordt verleend
door de bisschop, of een
door hem afgevaardigde
priester, tijdens een mis
of een viering van de liturgie van het Woord,
volgens de liturgische
ritus die op 13 december door de Heilige Stoel
is uitgevaardigd. Als de
instelling plaatsvindt tijNummer 1 • januari - februari 2022

dens de mis, na de verkondiging van het evan-

gelie, zal een priester of
diaken elk van de kandidaten bij naam roepen,
die zich aan de bisschop
zullen voorstellen en
antwoorden: ‘Hier ben
ik’ De ritus suggereert
ook dat de bisschop een
korte homilie moet houden over de rol van de
catechist. Er is een uitnodiging tot gebed, een
zegen en een kruisbeeld
wordt aan elke nieuwe
catechist overhandigd.
5. Naast het onderwijzen
van het geloof, zegt het
Vaticaan dat sommige
ingestelde catechisten
‘kleine exorcismes’ kunnen vieren. Wat is dat?
In de katholieke kerk zijn
er twee soorten exorcisme: ‘grote’ en degenen
die ‘eenvoudig’ of ‘klein’
worden genoemd (Bijvoorbeeld bij zegenen).
Rome Newsroom,
Hannah Brockhaus
9
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Jongeren & Missie

Dag vrienden,
Ik heet Maria Fernanda en woon in
Mexico-city, de hoofdstad van Mexico.
Mexico is een geweldig land en zeker 47
keer groter dan Nederland, zegt mama.
En hier in Mexico-city leven minstens
20 miljoen mensen!
Vele mensen uit heel Mexico komen
naar hier, omdat zij hopen, hier goed
werk te vinden. Vele families zijn zeer
arm, net zoals wij. Zij leven in eenvoudige hutten, die vaak slechts uit toegenagelde golfplaten en karton, hout en
pannen bestaan. Ook wij leven in een
kleine hut van golfplaten. Mijn familie:
dat zijn mijn broer Miguel en mama,
mijn tante en oma. Mama heeft mij verteld dat papa over een gevaarlijke grens
door een cactuswoestijn tot in de USA
is gegaan, omdat men daar meer verdient. Soms stuurt hij wat geld, maar
spijtig genoeg heb ik hem sinds lang
niet meer gezien.
Dichtbij onze hut is een reusachtige
vuilnisbelt. Vele mensen verzamelen
daar dingen, die nog nuttig kunnen zijn,
zoals plastiek, papier of karton. Mama
heeft vroeger ook op de vuilnisbelt gewerkt. Maar nu werkt zij als naaister. Het
10

werk is niet meer zo zwaar, maar vaak
verdient ze niet genoeg geld om eten
voor ons te kopen. Maar gelukkig gaan
Miguel en ik naar de kleuterschool. Het
is wel vlak naast de grote stinkende
vuilnisbelt, maar hier is het leuk. Alles
is in bonte kleuren geschilderd, en wij
hebben een grote speelplaats, waar wij
kunnen ravotten. En het allerleukste:
hier krijgen wij altijd wat lekkers te eten
– bonen en kaas, rijst en aardappelen
en veel andere lekkere dingen. Maar
voor ik weer verder moet, toon ik je nog,
hoe wij ons begroeten: de handpalm
tegen elkaar slaan en dan de duimen
tegen elkaar verstrengelen. Probeer het
ook eens.
Mexico is één der grootste staten van
Amerika en tekent zich af door een bonte culturele diversiteit.
Het is een land van landschappelijke
tegenstrijdigheden. De hoogste bergen
zijn met sneeuw bedekt, het centrum
van het land is hoog gelegen en in de
lage gebieden is een tropisch regenwoud. De hoofdstad Mexico-city is één
van de grootste steden van de wereld.
Zuid-Mexico wordt vaak door aardbevingen getroffen.
De bijenteelt (imkerij) is een belangrijke tak van het bedrijfsleven in Mexico,
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Vulkaan Popocatépetl.

vooral in het zuiden van het land. Mexico behoort tot de belangrijkste producenten van bijenhoning.
In de Sonora-woestijn groeien de
grootste cactussen ter wereld. De Saguaro bereikt hoogten tot 18 meter. In
de takken van deze cactus zoekt de kleine elfuil zijn toevlucht tijdens de hitte
van de dag.
De zonnepyramide is de derde grootste pyramide ter wereld, zij is 70 meter
hoog en heeft een grondoppervlakte
van 222 m². Zij werd rond het jaar 100
gebouwd. In 1971 werd een 100 m lange
tunnel met religieuze tekeningen ontdekt. In de tijd van Teotihuacán was de
pyramide donkerrood geschilderd. De
maanpyramide is een beetje kleiner,
maar werd beter geproportioneerd.
Aan de voet van de rokende vulkaan
Popocatépetl ligt op 2000 meter hoogte
Puebla, in de XVIde eeuw door Spaanse monniken gesticht, vandaag een
stad met twee miljoen inwoners. Het
historisch centrum van Puebla getuigt
met zijn vele kerken en kloosters nog

van de geest van de grondlegging. Daarnaast staat
– onmiskenbaar – een mijlpaal op de weg van Mexico
naar een industriestaat: de
VW-kever. Hij wordt naast
moderne auto’s vandaag
nog in Puebla gebouwd, en
hij wordt hier, zoals in heel
Mexico, hoog in ere gehouden.
Er is een schoolplicht van
6 tot 12 jaar. Het staatsonderwijs voor de basisschool
is gratis, het verdere secundair onderwijs is niet verplicht. Naar het basisonderwijs gaan bijna alle kinderen.
Zr. Barbara Tabian,
Missiezuster van
St. Petrus Claver, Augsburg.
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Wereldwonder Amazone

Het natuurgebied van Zuid-Amerika
reikt van het hooggebergte van de Andes in het westen, de bergachtige landen Brazilië en Guyana in het oosten
en tot de uitgestrekte dieper gelegen
gedeelten van de grote rivieren van de
Amazone, Orinoco en Paraná. Het klimaat van het continent is met uitzondering van zijn zuidelijk deel tropisch.
De streken rond Ecuador zijn om deze
reden door ondoordringbare tropische
regenwouden bedekt. In de Andes variëren klimaat en vegetatie sterk met de
hoogte.
De habitat van de Amazone is één superlatief: in het grootste stromengebied van de aardbol groeien meer dan
de helft van alle tropische regenwouden. Met een veelheid van dier- en
plantensoorten, zoals het nergens op
onze planeet te vinden is. Daarom werd
het Amazonegebied tot ‘wereldnatuurwonder’ verkozen.
Graag versteld staan!
In het Amazonegebied is niet alleen
tropisch regenwoud - er zijn daar ook
23 verschillende soorten landschappen. Er zijn zo bij voorbeeld savannegebied, onderwaterwouden, watervallen en moerassen. Deze veelheid van
gebieden is ook de reden, waarom in
het Amazonegebied zoveel verschillen12

de dier- en plantensoorten hun habitat
hebben: ruw geschat één vierde van alle
soorten op aarde, niemand kent het
juiste getal.
In het Amazonegebied groeien ongeveer 16.000 verschillende boomsoorten:
van kleine pas ontluikende boompjes
in de kruidlaag op de bodem tot bomen
in de verschillende hoogtelagen van
het regenwoud tot op 70 meter hoogte
oerwoud, die het kroondak torenhoog
vormen. Zo een voorbeeld is de kapokboom. In het vochtige klimaat groeien
vele boomsoorten zesmaal sneller dan
in Midden-Europa.
Globaal genomen zijn er ongeveer 390
miljard grotere bomen. Tot deze schatting kwam een groep internationale
vorsers.
Voor het wereldklimaat is het Amazoneregenwoud van bijzondere betekenis,
omdat zij CO2 opnemen uit de lucht en
omzetten in zuurstof. Het Amazonegebied werkt ook als een reusachtige
warmte- en waterpomp. Het zuigt vochtige luchtmassa aan vanuit de Atlantische oceaan, die uitregent op het regenwoud.
Zoals een reusachtige spons houdt het
oerwoud de vochtigheid vast.
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Wereldwonder Amazone
Eén enkele boom kan tot 1.000 liter
water dagelijks verdampen en draagt
daarmee bij tot vorming van nieuwe
onweerswolken. De bergketen van de
Andes leidt de vochtige luchtstromingen uit de Amazone richting zuiden. Als
‘vliegende rivieren’ zorgen zij voor regen in het zuiden van Brazilië, anders
zou daar de woestijn uitbreiden.
De Amazone is heimat van vele inheemse volkeren – vroeger noemde men hen
oerbewoners. Zij waren de eerste bewoners van het tropisch regenwoud - er
zijn aanwijzingen dat zij hier al meer
dan 12.000 jaar leven.
De inheemse bevolking heeft een oeroude kennis over het woud en zijn

bronnen, hun traditionele omgang met
de natuur is niet destructief. Men schat
dat op de dag van vandaag ongeveer
7 miljoen mensen als woudbewoners
leven in gemeenschappen, zoals hun
voorvaderen. Het merendeel van de
bewoners zijn paranoot-verzamelaars,
rubbersap-ontginners, vissers op kleine vis, en vruchtenverzamelaars. Ze leven van visvangst en jacht, verbouwen
maniok en verzamelen woudproducten
zoals lianen, geneeskrachtige kruiden,
vruchten, vezels, harsen en kleefstoffen.
Zij kennen de natuur goed en benutten
deze, zonder ze te verstoren, want hun
eigen overleven hangt er van af. Daarom verdedigen de inlanders hun reEen oer inwoner bij een oer boom in het Amazonewoud.
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Wereldwonder Amazone
Kenmerken- Amazone
Lengte 6.500 km
(= afstand Amsterdam – New York).
Tweede langste stroom na de Nijl.
Zijrivieren
Ongeveer 10.000, hierdoor is het Amazonebekken tot het grootste stromengebied ter wereld en bevat één vijfde
van de totale zoetwater hoeveelheid
van de aarde.
Grote Amazonebekken
Ongeveer 7 miljoen km².
Ontstaan
In de 5.000 meter hoge, met sneeuw bedekte toppen van de Andes in Peru.

genwoud tegen indringers zo goed en
kwaad ze kunnen – hun leefomgeving
behoort tot de best beschermde en onderhouden regenwoudgebieden van de
Amazone.
Het Amazone-regenwoud verdwijnt –
één vijfde werd reeds afgehouwen of
verbrand. Waarom? Voor economische
groei: de junglereuzen werden omgehakt om plaats te maken voor grote
plantages van palmolie en soja, voor
runderweiden en mega-stuwdammen,
voor ontginning van gebergte, waarin
goud, koper en andere metalen werden
gevonden. Ook in meubelen, vloerbekleding en papier eindigt het kostbare
tropenhout.
SSPC
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Landen
9 staten verdelen zich het Amazonegebied, 60% ligt in Brazilië, 13% in Peru,
10% in Colombia.
De andere 6 zijn Bolivië, Ecuador, Venezuela, Suriname, Guyana, Frans-Guyana.
Bewoners
Sinds minstens 12.000 jaar. Vandaag leven in het Amazonegebied ongeveer 7
miljoen inwoners. Onder hen nog ongeveer 320 oorspronkelijke inheemse
stammen, die in en van het regenwoud
leven.
Dieren en planten
Geschat één vierde van alle soorten op
aarde, niemand kent het juiste getal.
10% leeft enkel daar en nergens anders
ter wereld.
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Ondanks alles hoopvol

Rode gebieden geven het percentage van slavernij weer, heden ten dage.

6 juli 2021 was een dag van vreugde
en dankbaarheid jegens God voor alle
missiezusters van St. Petrus Claver in
de hele wereld. Op deze gedenkdag van
de zalige Maria Theresia Ledóchowska
werd in al onze kloosters een jubileumjaar geopend ter gelegenheid van haar
100ste sterfdag op 6 juli 2022.
Het klooster van de St. Petrus Claver-zusters in Augsburg vierde samen
met de parochiegemeenschap Augsburg-Oberhausen/Bärenkeller in de
kerk St. Konrad een openingskerkdienst
met pastoor B. Weidner. In zijn homilie
duidde pastoor Weidner de zalige Maria
Theresia Ledóchowska als een sterke
en tegelijkertijd een gevoelige vrouw,
die open stond voor het probleem van
de waarde van ieder persoon. De zalige
Maria Theresia streed tegen de toenmalige slavernij en daarvoor mobiliseerde zij vele christenen. In zijn preek
waarschuwde pastoor Weidner, dat verslaving ook vandaag nog in andere vormen verder bestaat. Het is goed, daarover eens na te denken.
De tijd waarin wij leven is geenszins
slechter of beter dan hoe het in het

verleden was. Zij is slechts anders
en brengt met zich nieuwe uitdagingen. Ook de tijdspanne, waarin de
zalige Maria Theresia Ledóchowska
(29.04.1863 - 6.07.1922) leefde, had
veel nieuwigheden in zich. Toen ontwaakte een nieuwe houding tegenover
de wijdverbreide slavernij. Zo stelde zij
haar leven ten dienste tegen elke aard
van slavernij, waardoor de waarden van
ieder mens aangetast worden.
Vandaag wordt de waarde van ieder
mens gelijk geacht en is onafhankelijk
van herkomst, geslacht, leeftijd, religie
etc.
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Ondanks alles hoopvol
Ook toen was de verkondiging van
het geloof voor de zalige Maria Theresia Ledóchowska, vooral in Afrika,
onafscheidelijk met de waarde van de
persoon verbonden. Zij spoorde niet
alleen haar geestelijke dochters (de
Missiezusters van de H. Petrus Claver)
aan, maar alle mensen van goede wil
om mee te werken in de strijd tegen
elke slavernij.
Slavernij vandaag
Vandaag is er geen enkel land, waar de
slavernij toegelaten is. Maar toch zijn er
volgens de weergave van de internationale arbeidsorganisatie (ILO) altijd nog
ca. 40 miljoen mensen blootgesteld
aan verschillende vormen van moderne slavernij. 24 miljoen mensen lijden
onder dwangarbeid. De moderne vorm
van slavernij heeft vele gezichten, en zij
is op vele plaatsen aan te treffen, waar
men het niet verwacht, dit wil zeggen in
eigen land.
Vandaag leven nog mensen in destructieve vernederende situaties, zijn blootgesteld aan repressie en willekeur en
worden genadeloos uitgebuit. Het gebeurt op alle continenten en ook in ons
land. Er zijn vele vormen van moderne
slavernij, zoals bij voorbeeld kindsoldaten, gedwongen prostitutie, economische uitbuiting op landerijen, in
mijnen, fabrieken of als huishoudhulp,
mensenhandel enz.
Engagement van de zalige
Vroeger was Afrika overspoeld door
belangenconflicten, uitgebuit en geregeerd door corrupte systemen. Zoals de
16

Schilderij Z. Maria Theresia.

missionarissen van vandaag, trachtte
ook Maria Theresia Ledóchowska Afrika
een stem te geven. Haar arbeid trachtte
ondersteuning te verwerven, mobilisering van religieuze krachten en geestelijk begrip voor het zwarte continent.
Met een reizend museum, theaterstukken en voordrachten zette zij zich in
voor dit probleem en reisde daarom,
om begrip en financiële hulp te vragen,
in de Europese landen. ‘Echo uit Afrika’
heette het tijdschrift, dat toen door Maria Theresia daarvoor werd opgesteld.
De Missiezusters van St. Petrus Claver
zetten haar werk voort.
De stem van Afrika vandaag
Hoe het vandaag met Afrika gesteld is,
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merken wij bijzonder, wanneer de economische vluchtelingen uit Afrika over
de Middellandse Zee naar Europa komen.
Het toenmalige probleem van Afrika bestaat nog altijd. Er zijn veel oorlogvoerende hordes in Afrika (Djibouti, Ethiopië, Somalië, Soedan, Niger, Nigeria,
Mali), die de financieel zwakke landen
van Afrika nog meer toetakelen. Daarom verlaten vele Afrikanen hun thuis en
vluchten voor oorlog en terreur. Zij zoeken naar zekere levensomstandigheden
in Europa. Migratie is geen nieuw fenomeen in Afrika.
Voorbeeld voor ons
De toenmalige doelstellingen van Maria Theresia Ledóchowska hebben tot
vandaag niets van hun actualiteit verloren. De problemen mogen veranderd
zijn, de uitdagingen zijn vandaag vaak
nog groter.
De nalatenschap van de zalige Maria
Theresia blijft echter geldig: zich om het
geestelijk en lichamelijk welzijn van de
mensen in Afrika zowel als van andere
behoeftigen te bekommeren. Voor haar
onvermoeibare inzet putte zij kracht uit
haar onwankelbaar vertrouwen op God,
waardoor zij alles van Hem en niets van
haar eigen kracht verwachtte.
Haar begeestering voor het goede en
schone opende de harten van haar medewerksters ten gunste van de missies.
Het Kruis van Jezus Christus werd het
diepste mysterie van haar leven. In de
Afrikaanse slaven had zij het gezicht
van de Gekruisigde erkend.
Alhoewel zij bijna altijd ziek was, spaar-

de zij zich niet. In innig gebed en door
onmetelijk veel en vruchtbaar werk
diende zij de verheerlijking van God
op aarde. Met het diepste vertrouwen
wendde zij zich tot de voorspraak van
de Moeder Gods Maria.
Moge het leven van de zalige Maria
Theresia Ledóchowska ons allen vele
geestelijke impulsen geven, waarmee
wij ons leven vandaag in christelijke
zin uitbouwen en tot welzijn van onze
naaste hier te lande en in de wereld bijdragen!
Zr. Barbara Tabian,
Missiezuster van St. Petrus Claver,
Augsburg.
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NODEN & AANVRAGEN
Februari 2022:

Echo uit Afrika en andere werelddelen
is een tweemaandelijks missietijdschrift
India
- Hulp slachtoffers
uitgegeven door de
Cycloon
Missiezusters van St. Petrus Claver
Ik
ben de nieuwe
DiocesaBouillonstraat
4 – 6211
LH Maastricht

ne directeur van sociale
zaken
van043
ons–bisdom
Telefoon:
3212158CoING Bank:
INGB 0001 0415 36
chin.
Ik kenNL47
uw congregatie
en enkele van uw zusters
Abonnement
10,in
Rome van €de
tijd dat ik
Steunabonnement
daar studeerde. € 15,We zitten in een zeer moeiE.mail: info@stpetrusclaver.nl
lijke
tijd in ons bisdom.
Web-site: stpetrusclaver.nl
Naast alle armoede en lijden
door de
Voor veroorzaakt
België
Corona
Pandemie,
Postrekening: BE33 hebben
0000 9608 3146
we
nog veel schade
BIC:ook
BPOTBEBIXXX
geleden door de Cycloon Tauktae, die
ANBI jaar
instelling
vorig
in mei wederom vooral de armen trof.
Juist zij hebben vaak armzalige huisjes
aan de kust, die daardoor gedeeltelijk of
compleet zijn weggevaagd.
We waren wel min of meer gewaarschuwd maar niemand had verwacht
dat de cycloon zo verwoestend zou

Voor de vrouwen van Godgewijd leven Bidden wij voor de vrouwen van Godgewijd leven, in dankbaarheid voor
hun zending en moed: dat zij nieuwe
antwoorden blijven vinden op de
uitdagingen van onze tijd.

Maart 2022:
Voor een christelijk antwoord op bio-ethische uitdagingen Bidden wij dat wij
als christenen tegenover de nieuwe
bio-ethische uitdagingen altijd de
waardigheid van het menselijk leven
verdedigen met gebed en sociale
zijn. actie.
Het vissersdorpje Chellanam is
het zwaarst getroffen. Ook omliggende
dorpen Kannamali, Cheriyakadavu en
Kattiparambu, hebben schade.
In het totaal zijn 45 huizen totaal ingestort en 10.320 huizen hebben gedeeltelijke schade opgelopen. Ook zijn
verschillende sanitaire voorzieningen
en drinkwater-tanken verwoest. Ook
vissersboten en hun visserij-uitrusting
zijn verwoest. We willen deze mensen
helpen met eerste
dringende hulp zoals water en voedsel
maar ook met de wederopbouw van hun
huizen enz.
Graag een bijdrage
van uw kant.
P. Dr. Augustine
Kadeparambil,
Directeur CSSS,
bisdom Cochin,
Kerala, India.

Wij, Missiezusters van St. Petrus Claver, wensen u allen een Gezegend 2022
18
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In januari 2022 vieren we:

Bij de voorpagina:
Twee Poolse kinderen met afbeelding van onze Zalige
Stichteres t.g.v. Jubileumjaar.

Bij de achterpagina:
Foto SSPC

1. H.Maria, Moeder van God
Dag van de Vrede
2. Openbaring des Heren
15. H. Arnold Janssen
25. Bekering van H. Paulus

In februari 2022 vieren we:
2. Opdracht van de Heer,
Dag van de Religieuzen
8. H. Josephina Bakhita
11. O.L. Vrouw van Lourdes
14. Z Petrus Donders
21. H. Petrus Damiani

Laat ons bidden voor onze overledenen
Onze medezusters:
Zr. Blandina Taibon 93 jaar, Summit U.S.A.
Zr. Emilia Grzesiak 68 jaar, Rome Italië.
Zr. Margarita Morquillas 89 jaar, Maastricht Nederland.
Zr. Joan Pullokaran 74 jaar, Trissur India.
Zr. Irene Koch 92 jaar, Wonder Lake U.S.A.
Zr. Teonita Valeri 85 jaar, Rome Italië.
Dhr. J. Bisscheroux – BUNDE
Dhr. J.G.C. Janssen - EINDHOVEN
Dhr. Mr. L.A.M. Vos de Wael – GELDROP
Mvr. Th.C.M. Bremmers - HEERLEN
Mvr. J. de Groot – LISSE
Dhr. J.J. Lameriks - MAASBREE
Mvr. R. Vernooij-Nelissen – MAASTRICHT
Mvr. T. Wienen-Meijs– MAASTRICHT
Dhr. B. van Ooteghem - MEERSSEN
Dhr. en Mvr. H.J. Dresschers - MERKELBEEK
Dhr. J.D. Munnich – NIEUWSTADT
Mvr. M.C. Havermans-Veraart - OUD-VOSSEMEER
Dhr. E.M. Haffmans - PANNINGEN
Dhr. A.M.M.G. Wolters – ROERMOND
Dhr./Mvr. C.F.J. Govers – SITTARD
Dhr. F.A. Wigger - TUBBERGEN
Dhr. A. en Mvr. M.J. Knol-Daemen - VALKENBURG LB
Dhr./Mvr. J.N. Kossen - WARMENHUIZEN
Mvr. M.J. Cappers-Hovens - WORKUM

GEBEDSVERHORING:
Als dank voor alle goeds de afgelopen jaren,

‘God doet geen wonderen
zonder noodzaak!’
MTL
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Mijn leven leg ik in Uw handen,
Want U zult mij zeker bevrijden,
Heer, mijn trouwe God. Psalm 31, 6
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