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Ten geleide

Als nieuwe provinciaal heb ik van 18 juni 
tot 1 juli in Nemi (Rome) samen met 
andere nieuwe provinciale oversten 
een cursus gevolgd.
Pater generaal Heinz Kulüke ging voor 
in de eucharistie aan het begin van 
deze cursus. In zijn welkomstwoord 
dankte hij ons, 28 provinciale oversten 
uit Afrika, Azië, Europa en Noord- en 
Zuid-Amerika, voor onze bereidheid 
om de verantwoordelijkheid van een 
leidende taak in de congregatie op ons 
te nemen.

In zijn eerste conferentie sprak pater  
generaal over leidinggeven als inspi-
reren, besturen en coördineren. Verder:  
als leidinggevende ben je collegiaal, 
betrokken en vooruitziend. 
Hij onderstreepte dat leidinggeven 
een steeds grotere uitdaging wordt, 
omdat de SVD duidelijk meer interna-
tionaal en intercultureel wordt.
De vier zonecoördinatoren van de ver-
schillende continenten vertelden over 
de structuur en geschiedenis van de 
aanpak in de zones binnen de SVD en 
over problemen, zorgen en uitdagingen 
waar de medebroeders in de zones 
mee te maken hebben. Het leverde een 
heldere inkijk in de zones op.

Pater Tim Norton 
(Australië, leider van  
het team voor voort-
gezette vorming in  
Nemi) hield een 
meeslepend verhaal 
over intercultureel 
leidinggeven waarin 
je te maken krijgt 
met onderwerpen 
als cultuur en leider-
schap, interculturele 
ontwikkelingen en  
interculturele con-
flictbeheersing. Alle  
deelnemers deden  

een test om hun stijl van conflict-
beheersing te bepalen.

Op zondag 25 juni hebben we de 
Domitilla catacomben bezocht, die 
beheerd worden door een internatio-
naal team van SVD-medebroeders. 
Daarna bezochten we het generalaat 
van de SSpS Missiezusters in Rome,  
om zo ook de geest van de 
Arnoldusfamilie te ervaren.
Bij het afsluiten van de cursus citeerde 
p. Kulüke uit een brief uit 1885 van 
de H. Arnold Janssen aan p. Bechen:  
“Het ambt van overste is moeilijk. Maar 
hij moet het beleven vanuit zijn hart; 
hij moet de moed niet verliezen; het  
vraagt om wijsheid en prudentie; 
en soms moet hij langere tijd iets 
verdragen wat hij op dat moment nog 
niet kan veranderen, maar hij moet 
wel steeds ijverig verandering in het 
oog houden en zich er krachtig voor 
inzetten.  Als hij op God vertrouwt, zal 
hij ten slotte Gods hulp ervaren.”

Voor mij persoonlijk was de workshop 
over leidinggeven in dialoog een bij-
zonder moment. Wij, nieuwe oversten, 
namen er “zaden” van mee om in 
onze provincies te laten groeien. En 

Inhoud

Lees verder op pagina 2.

Broeder Piet van der Peet (93 jaar!)  
vertelt over de vele jaren dat hij werk-
zaam was als procurator voor de SVD 
op diverse plaatsen in de wereld. Een 
man die veel van financiën weet.

Provinciaal Avin Kunnekkadan schrijft 
in dit nummer van ROND over enkele 
onderwerpen die hem in Nemi (Rome) 
bij de cursus voor nieuwe provinciale 
oversten bijzonder hebben getroffen.

Uw redactie wilde graag weten wat 
lezers denken over ROND. We vroegen 
twee abonnees naar hun mening. 
We zijn blij met hun reacties.

Marianus Jehandut vierde zijn 25-jarig 
priesterjubileum en Tony Tran (Viet-
nam) stelt zich voor als nieuw lid van de 
Nederlands-Belgische SVD-provincie.

Interessant is zeker ook een inkijkje in 
de activiteiten van de nieuwe SVD-
gemeenschap in Breda.

De universiteit van Leuven zag opnieuw 
een SVD-medebroeder slagen. Phanuel 
Myers Agudu keert met de graad van 
Master op zak terug naar Ghana.

Een nieuwe uitgave van ROND met zeer 
uiteenlopende informatie.
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we leerden om te gaan met moeilijke 
situaties. Ik leerde dat leidinggeven-
den de moed moeten hebben om 
besluiten te nemen wanneer dat 
nodig is, maar daarbij niet uit het 
oog moeten verliezen dat je als 
medebroeders samen moet werken 
aan een gemeenschappelijke visie en 
missie. Het is aan de leidinggevende 
om te coördineren, te organiseren 
en afzonderlijke ideeën bij elkaar 
te brengen ten behoeve van de 
gezamenlijke missie.

Het belangrijkste dat ik meeneem van 
de cursus is dat je als leidinggevende 
een luisterend oor dient te hebben en 
over het vermogen dient te beschikken 
om goed na te denken over de 
onderwerpen die aan de orde zijn. 
Aandacht en een open oor voor 
aandachtspunten en problemen van 
de ander kunnen je helpen de ander 
en zijn vragen goed te leren kennen. 
Luisteren is onmiskenbaar het beste 
middel om de ander je respect en 
welwillendheid te tonen. Juist door 
te luisteren naar je medebroeder die 
zich probeert te ontdoen van zijn pro-
blemen, frustraties, misnoegen, kan  
de leidinggevende zijn meeleven en 
zorg tonen. Natuurlijk heb je niet altijd 
pasklare antwoorden of oplossingen 

paraat, maar door te luisteren help je 
de medebroeder zijn probleem zelf 
onder ogen te zien. Dit kan bijdragen 
om het hoofd koel te houden en  
goede relaties in stand te houden.  
En niet te vergeten: een leider moet 
integer zijn en een man van gebed.

Benadrukt werd ook dat het inspi- 
reren van je medebroeders in de 
provincie erg belangrijk is. Inspireren 
en coachen kunnen aanmoedigend 
werken, enthousiasmeren, motiveren 
en soms ook uitdagen.
Ik heb, kijkend naar onze provincie, 
ontdekt dat je als verantwoordelijke 
in een overgangstijd - gekenmerkt 
door een complexe en multiculturele 
context - niet alles alleen moet doen. 
Ik zie de noodzaak van delegeren en 
verantwoordelijkheden delen met ons 
provinciaal team en met leken.

Ik ben me ook bewust geworden dat 
er een transitie plaatsvindt in het 
functioneren van de leidinggevende. 
De bekende manier van gehoorzamen 
en het volgen van de wet maakt plaats 
voor een meer dynamische opvatting 
van een verantwoordelijkheid in vrij-
heid. Volgens mij bestaat leiderschap 
niet in anderen zeggen wat ze moeten 
doen. Het is allereerst een oproep om te 

luisteren naar God en te luisteren naar 
anderen om zo te inspireren, motiveren 
en zelfs vraagtekens te zetten bij de 
status quo. Spiritueel leiderschap heeft 
een ander perspectief dan een sociale 
of zakelijke organisatie. In een spiritu-
ele context moet de leider herhaalde-
lijk vragen: wat verlangt God van ons. 

Wij in de NEB hebben een heldere 
gemeenschappelijke visie en missie 
en dienen die op alle niveaus duidelijk 
uit te dragen teneinde misverstand en 
verwarring te voorkomen. De NEB is 
in deze periode van verandering een 
echte interculturele en internationale 
gemeenschap geworden. Intercultu-
reel missionair leven is een sleutel-
element van de missionaire identiteit 
van onze congregatie. Het is fascine-
rend om in onze provincie te zien dat  
wij, medebroeders met elf nationa-
liteiten, levend en werkend met men- 
sen van verschillende nationaliteiten, 
culturele ideologieën en gezichts-
punten, toch één missie delen.

Ik ben vertrokken uit Rome in het 
bewustzijn dat we elkaar nodig hebben 
om de uitdagingen aan te gaan.

Avin Kunnekkadan svd, 
provinciaal

SCHOOL VAN VREDE
P. Eko Silvester is sinds 2016 lid van de SVD-
gemeenschap in Nieuwegein. Hij schrijft:

De School van Vrede is een van de 
activiteiten van de Gemeenschap van 
Sant Egidio. Deze gemeenschap heeft 
in de hele wereld Scholen van Vrede.  
In Nederland kennen we drie Scholen 
van Vrede, en wel in Amsterdam, 
Apeldoorn en Utrecht. 

Ik ben betrokken bij de School van  
Vrede in Utrecht. Wij zijn er samen met 
kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. 
Voor mezelf is het een bijzonder goede 
gelegenheid om mijn Nederlands te 
oefenen door veel te praten met deze 
kinderen. Als vrijwilligers helpen wij hen 
o.a. bij het maken van hun huiswerk; 
we leren hen bijv. om goed te tellen 
en tekeningen te kleuren. De School 
van Vrede biedt ook de ruimte en 
gelegenheid aan kinderen om vrede, 
multiculturaliteit en diversiteit te le-
ren kennen en te ervaren. Wij praten 

met hen over ver- 
schillen tussen 
mensen. De kin-
deren krijgen vra-
gen als “Hoe vind 
je dit of dat? Wat 
is vrede?” Aan het 
einde van onze 
“school” doen wij  
nog wat spelletjes, 
drinken thee of  
chocola en eten een broodje. Als het  
klaar is, brengen we de kinderen terug 
naar huis en komen we zo in contact 
met hun gezin. Het belangrijkste punt 
hier is dat de kinderen met diverse 
achtergronden naar ons toekomen 
en omgaan met elkaar. Ik vind dit 
heel interessant. En de kinderen zijn 
dolenthousiast bij de spelletjes en de 
gesprekjes. 
De school is elke eerste en derde 
zaterdag van de maand open. Van 
tevoren weten we al dat bepaalde kin-
deren graag meedoen met de School 

van Vrede. Vrijwilligers halen deze 
kinderen dan ook thuis op en brengen 
hen later ook weer terug. De vrijwilligers 
zijn meestal jonge mensen die het erg 
prettig vinden zich in te zetten voor de 
School, want zo kunnen ze omgaan met 
kinderen en iets voor hen betekenen.

De ouders zien graag dat de kinderen 
meedoen met de activiteiten van de 
School van Vrede en wij hebben op deze 
manier goed contact met de ouders.

Eko Silvester svd

rechts: Eko Silvester
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Op vragen van ROND antwoordt  
pater Marianus:
-  Ik ben op 19 februari 1962 geboren 

in het dorp Anam in de provincie 
Manggarai op het eiland Flores, 
Indonesië.

-  Ik droomde ervan anderen te hel-
pen, iets goeds te doen voor mijn 
medemensen. Ik wilde missionaris 
worden. Het werk van alle SVD-
missionarissen (paters, broeders en 
zusters van de Arnoldusfamilie) op 
Flores trok me aan. Hun manier van 
leven - ora et labora - bracht mij bij 
de SVD. De Hongaarse pater Thomas 
Krump svd (1934) was onze pastoor.  
Hij werkt er nog steeds.

  Ik heb onlangs op Flores nog enkele 
Europese missiezusters SSpS ont-
moet die ik goed ken: een blij 
weerzien.  

-  Na mijn wijding op 27 september 
1992 heb ik in Indonesië als mis-
sionaris gewerkt op de eilanden 
Alor en Pantar, waar de paters Piet 
Konijn en Jan Weijs ooit werkten. Als 
kapelaan in de Alor-Pantar Goede 
Herder parochie was ik belast met 
het jongerenpastoraat. Ik leidde er 
twee grote jongerenorganisaties.

-  Het generale bestuur heeft mij in 
1997 gevraagd naar Nederland te 

komen en mee te werken aan het 
Hircos missionaire, diaconale project. 
Ik had er pastorale taken, maar ik heb 
er ook -  in samenwerking met het 
Oecumenisch Aandacht centrum en 
het Leger des Heils - soep gekookt. 
De mensen genoten van mijn soep!  
Ik heb 12 jaar in de Hircoscom-
muniteit (SVD en SSpS) geleefd en 
mij ingezet voor veel mensen.

-  Nu werk ik al weer vier jaar in de 
Missionaire Leefgroep SVD te Am-
sterdam. We zijn hier met drie 
medebroeders. We wonen in de 
pastorie van de Urbanuskerk in Dui- 
vendrecht en we werken in het 
samenwerkingsverband van de 
parochie Clara en Franciscus in 
Amsterdam Oost en Zuidoost.

-  Nederland is mijn missieland ge-
worden. Door mijn verblijf en 
werken hier heb ik mijn religieuze 
en missionaire roeping opnieuw 
ontdekt en verdiept en zo ben ik ge-
worden wie ik nu ben!

-  Op 5 juli heb ik tijdens de NEB-
provincie dag te Teteringen mijn 
zilveren jubileum al kunnen vieren 
met mijn medebroeders. Op zondag 
10 september gebeurde dat in het 
Samenwerkingsverband van onze 
Amsterdamse parochie.  En met/in 

de Indonesische gemeenschappen 
in Amsterdam hebben we mijn 
jubileum gevierd op 2 oktober en  
in Rijswijk op 8 oktober. De cadeaus 
zijn bestemd voor het SSpS/SVD-
project “Kiemkracht”.

-  Ik ben blij dat ik mijn 25-jarig 
jubileum samen met mijn mensen  
in mijn missieland heb kunnen vie- 
ren. Dank aan God en alle mensen die 
ik in mijn leven tegenkom.

Marianus Jehandut svd, 
opgetekend door Wim Wijtten svd

Pater Marianus Jehandut svd 25 jaar priester

p. Marianus Jehandut svd

Lees verder op pagina 4.

Wie is Tony Tran?
Mijn officiële naam is Anthony Tran 
Xuang Sang. Ik ben geboren in Vietnam 

op 23 september 1973 als achtste van 
negen kinderen. Mijn moeder was 
oorspronkelijk boedhist, maar werd 
later katholiek. Vijf jaar geleden is ze 
overleden. We hadden een zeer goede 
band samen. Na de middelbare school 
in mijn geboorteland werd ik lid van  
de Vietnamese Congregatie van St. 
Jozef, die later samenging met de SVD.  
De communistische regering van Viet-
nam was niet echt ingenomen met  
mijn beslissing om priester te worden.  
In 2006 kreeg ik, na mijn priesterwijding, 
mijn eerste benoeming en ging ik 
werken in Paraguay, waarmee mijn 
droom als kind werkelijkheid werd. Ik 
wilde al heel jong missionaris worden.

Vertel eens iets over Paraguay.
De eerste Jaren waren moeilijk. Ik was  
nooit buiten Vietnam geweest. Para- 
guay is tweetalig: Spaans en Guarani.  

Ik ging Spaans leren, maar kreeg  
een benoeming voor een plattelands-
parochie, waar de mensen Guarani 
spreken. De mensen in Paraguay 
zijn erg vriendelijk en zeer open.  
Geleidelijk aan raakte ik gewend aan  
hun tradities. We hadden een goede 
band met elkaar. Daarna was ik 
actief op meerdere terreinen voor 
de SVD-provincie: ik was betrokken 
bij roepingen en vorming voor het 
seminarie en later, tot mijn vertrek uit 
Paraguay, was ik verbonden aan een 
grote school en een parochie in de 
hoofdstad. Dankzij de Paraguayanen 
heb ik in hun land als religieus een 
gelukkig leven gekend.

En nu in Nederland.
Ik kreeg mijn tweede benoeming 
voor Nederland. De SVD is in meer 
dan 70 landen werkzaam. Vanuit de 

Hoofdredacteur Wim Wijtten svd had een interessant gesprek 
met pater Tony Tran svd, sinds 1 juni jl. missionair werkzaam in Nederland.

NIEUWE MISSIONARIS STELT ZICH VOOR:

Tony Tran
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Een redactie is altijd benieuwd naar 
wat de lezer van haar pennenvruchten 
vindt. Dat geldt ook voor uw redactie 
van ROND. Elke drie maanden leggen 
we u acht pagina’s informatie over de  
SVD voor. Soms ontvangen we schrif-
telijk of mondeling een reactie n.a.v. 
een bepaald artikel. Maar, geachte 
abonnee, wie u bent, waarom u ROND 
leest, wat u vindt van dit blad… Het is 
ons niet bekend. Het is echter prettig 
om toch iets te weten. Want wanneer 

je kijk hebt op wat je lezers belangrijk/
interessant/informatief vinden, kun je  
daarop inspelen. Daarom gingen we  
op onderzoek. Nee, het is geen pro-
fessioneel onderzoek bij een doorsnee 
van de lezers van ROND. Die pretentie 
hebben we niet. We hebben gewoon 
twee abonnees aangeschreven met 
vragen als:

- Hoe lang bent u abonnee van ROND?
-  Hoe komt het dat u abonnee van 

ROND bent/Waarom bent u abonnee/
Wat is uw relatie met de SVD?

-  Waarom leest U ROND?
-  Heeft u misschien suggesties/tips?
-  Waar staat de SVD voor/Wat is de 

missie van de SVD in Nederland-België?
-  Wat vindt u van de nieuwe koers  

van de SVD?

Mevrouw Norma Hendriks-van de Gevel 
(Deurne) en pater Geert Scholten OMI 
(Bemmel) zijn we zeer erkentelijk voor 
hun bereidwillige medewerking aan ons 
“onderzoek”.

Namens de redactie,
Gerard Jansink

Ik ben in 1974 in Deurne komen wo- 
nen. Mijn man gaf les op het Peel-
landcollege aan leerlingen van het St. 
Willibrord Internaat. Wij leerden hun 
groepsleider Koos van Dijk kennen, 
met wie ik nog steeds bevriend ben.  
Martien van Dijk, Jan van As en hij  
gingen beurtelings voor in de maan-
delijkse viering in de kapel, die mede  
door een groep leken werd voorbereid. 
Sinds Pinksteren 1974 ben ik lid 
van deze groep en actief tijdens de 
voorbereiding en de viering. 

Na het sluiten van het internaat kwa- 
men er groepen zieken en gehandicapten 
naar het Missiehuis. 16 Jaar heb ik met 

veel plezier als gastvrouw gewerkt, 
voor de vakantie- en vergadergroepen, 
maar ook voor de SVD, zoals bij de  
jaarlijkse Provinciedag. Ik heb daar-
door allerlei SVD’ers uit binnen- en 
buitenland leren kennen.

Sinds 1985 ben ik abonnee. Ik werd  
toen gevraagd voor de werkgroep 
Toekomst Deurne I, die vergaderde 
over de toekomst van het Missiehuis, 
wanneer de SVD’ers er niet meer 
zouden wonen. Ik wil graag op de 
hoogte blijven! Nog steeds ken ik een 
aantal mensen en wil ik nieuwe men-
sen leren kennen. Ik moest ook wel 
lezen dat bekenden waren overleden 
helaas en ik heb ook oude vrienden 
moeten missen. Ik bezoek ook de 
website, maar veel zaken waren me 
al bekend en sommige onderwerpen 
waren niet direct aan mij besteed.
In ROND wordt vaak een levensloop 
geschetst van een missionair leven. 
Soms mis ik een persoonlijker portret. 
Ik heb met SVD’ers gesproken die  
wijze uitspraken deden. Over mensen 
die ze hadden ontmoet tijdens hun 
missie, over boeken, gedichten, rei-
zen, muziek of een hobby. Ook over 
kritiek n.a.v. zaken die anders hadden 
moeten zijn. Iemand vertelde me over 
onthechting: het was zo moeilijk om 
de vertrouwde missiepost te moeten 

verlaten, maar het werd geleidelijk 
makkelijker. Of over het moeilijk kun-
nen zwijgen tijdens een retraite. Toen 
dacht ik: hoe zou dat voor mij zijn?  
De wijze uitspraken bewaar ik in mijn 
hart. Juist de zwakheid van de mens 
wordt herkend. Hoe zou dat bij de 
SVD’ers uit het buitenland zijn? 
De rest van de wereld komt steeds 
dichterbij. In deze tijd waarin interna-
tionale uitwisseling en samenwerking 
heel belangrijk zijn, doet de SVD in 
Nederland en België goed werk door 
te streven naar een multiculturele sa-
menleving, waarin SVD’ers uit andere  
landen ook proberen te integreren 
en anderen daarbij helpen. Sommige 
projecten heb ik vanaf het begin 
gevolgd en ik ben verbaasd hoe ze  
met de jaren gegroeid zijn.
Ik vind het belangrijk dat SVD’ers 
vasthouden aan de koers, die ik altijd 
heb bewonderd, namelijk: gewoon 
doorgaan in het spoor van hun voor-
gangers, ondanks de veranderde/
veranderende omstandigheden en als 
het moet elders opnieuw beginnen 
waar dat nodig is. Knap hoor! 

Ik zal graag met mijn bijdrage de MIS-
SIE van de SVD blijven ondersteunen. 
Misschien mij wel eraan herinneren....
 

Norma Hendriks-van de Gevel

Lezer en ROND

Nederlands-Belgische provincie gingen 
veel missionarissen naar het buitenland. 
Nu zijn we in deze provincie niet meer 
met velen. Ik ben hier uit dankbaarheid 
voor oudere medebroeders die eropuit 
trokken om het Woord te zaaien. Onze 
generatie zet hun werk voort en spant 

zich in om het zaad te doen groeien.  

De fijne en goede contacten met 
oudere medebroeders in Teteringen 
in mijn eerste maand in Nederland 
hebben mij geholpen bij de overstap 
van Paraguay naar Nederland. Ik woon 

en werk nu met veel plezier in de SVD-
communiteit in Schiedam. Voor mijn 
werk vraag ik uw gebed. 

Dank, Tony, welkom en veel succes.

Wim Wijtten svd

Vervolg van pagina 3. 
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DRUIVEN WORDEN ZOETER NAAR-
MATE ZIJ LANGER HANGEN
Dat ik priester wilde worden, was voor 
mij al vroeg een vanzelfsprekendheid.  
Of daarbij het missionaris zijn voorop 
stond, kan ik mij niet herinneren. De  
keuze voor de SVD werd door het voor-
beeld van broer Koos bepaald.
Het was voor mij een groot geluk dat 
wij, kort voordat ik elf werd, van De Lier 

naar Den Haag verhuisden. Naast andere 
voordelen betekende dat de overgang  
van een dorpsschool naar een broeder-
school in de stad. De broeder van de  
vijfde klas gaf mij iedere middag na 
school bijles, want van redekundige 
ontleding had ik nog nooit gehoord,  
laat staan dat ik ooit les in Frans had 
gehad. Zo kon ik aan het einde van de  
zesde klas toch slagen voor het toe-
latingsexamen gymnasium. Of ik, als 
ik niet aan een priesteropleiding was 
begonnen, ook op een gymnasium te-
recht zou zijn gekomen, weet ik niet; 
waarschijnlijk was het dan mulo en 
kweekschool geworden.
Sint Jan had mij veel te bieden: goe- 
de en toegewijde leraren, ruime  
studiemogelijkheden en recreatiefaci-
liteiten, een prachtige omgeving en 
vooral veel leeftijdgenoten met wie 
je kon studeren en spelen, en lief en 
leed kon delen. Kortom: het bood 
gelegenheden en kansen waar thuis 
minder plaats voor zou zijn geweest. 
En toch… heb ik al die vier jaar in 
Soesterberg heimwee gehad en niet  
zo zuinig ook. Dat heeft mijn verblijf 
daar helaas mede bepaald.
Ik kwam beter in mijn vel te zitten 
toen ik in het vijfde jaar naar Deurne 
ging in verband met de erkenning 

van St. Willibrord als gymnasium. We  
kregen daar wat meer vrijheid en 
met een groepje speelden we op de 
woensdagmiddagen poppenkast op 
lagere scholen in de omtrek om geld 
voor een ziekenhuis op Flores bijeen te 
sparen. Dat bood een mooie uitlaatklep 
voor studie- en andere stress.
Vol goede moed en met grote inzet 
begon ik aan het noviciaat in Heide-
Kalmthout in België. Door het speciale 
regime ontstond er een nog sterkere 
band met klas- en lotgenoten. Helaas  
was de benoeming van onze novice-
meester geen gelukkige. We kregen 
naast veel stof die bezinning verdiende, 
ook minder constructieve beïnvloeding 
te verwerken. De een was daar meer 
ontvankelijk voor dan de ander; voor 
mij leidde het er toe dat ik na ruim  
een half jaar in verwarring de toga aan 
de kapstok hing.
Als ik op mijn verblijf onder de hoede  
van de paters (en broeders!) SVD 
terugkijk, overheerst het dankbare be-
sef dat het mij veel vriendschap heeft 
gebracht, waardevolle ervaringen heeft 
geboden en een wetenschappelijk fun-
dament heeft verschaft, die alles bij 
elkaar voor de vormgeving aan mijn 
verdere leven van grote betekenis zijn 
geweest.

OUD-STUDENT AAN HET WOORD

Pieter van Dijk

De vraag van hoe lang ik geabonneerd 
ben zou ik niet zo concreet kunnen be-
antwoorden. Ik vermoed dat het sinds 
2004 is. B.g.v. een reünie hadden we 
toen een rondleiding in het voormalige 
Missiehuis, toen al Conferentiehotel 
Willibrordhaeghe. Ik meen dat er toen  
is gesproken over ROND.

Ik bekijk graag - en lees soms wat uitge- 
breider - ROND, omdat het blad prettig 
overkomt, zeker wat lay-out betreft -  
verre van een missieblaadje. Het heeft 
bovendien een wisselende en een mijn 
nieuwsgierigheid wekkende inhoud! 
Omdat ik niet graag achter mijn com-
puter zit te lezen, lees ik liever het  
blad, terwijl ik het in de hand houd, dan 
dat ik naar de website zou zoeken, iets 
dat ik dan ook zeer zelden heb gedaan.
Omdat ik zelf lid ben van een missio- 
naire congregatie (OMI, Paters Oblaten  
van Maria) ben ik zeker wel geïnte-
resseerd in het wel en wee van anderen, 
met name in deze tijden waarin we 
allerlei ontwikkelingen meemaken, ook 
op kerkelijk en religieus terrein. Zo heb  
ik een tijd gehad dat ik meerdere bla- 
den (blaadjes) kreeg toegestuurd. Som-
mige zijn zelf afgehaakt en voor andere 
had ik geen belangstellig meer. Maar 
het zij wel vermeld, dat ik buiten ROND 
verder geen enkel contact heb met de 
SVD of SVD’ers. Een 25 à 30 jaar geleden 

nog weleens, toen ik in de parochie van 
de H. Geest in Deurne om de veertien 
dagen in het weekend assistentie ver-
leende.

Ik lees graag in ROND over de in-
spanningen en de aanpak van de SVD 
om internationale communiteiten van 
de grond te krijgen en in stand te hou-
den en vandaar ook het parochiewerk 
internationaal te laten doorklinken. Vol-
gens mij mislukt dat op verschillende 
plaatsen in Nederland, omdat men het 
niet of maar tijdelijk van de grond krijgt. 
De kerk reikt verder dan Nederland of 
België. Ik neem mijn petje af voor de 
mentaliteit van de SVD dat ze zelfs in 
het ‘ROND-gebied’ een buitenlander als 
provinciaal hebben gekozen!
Ik begrijp dat men af en toe ook eens 
om een ondersteunende bijdrage moet 
vragen en zoals overal staat vragen ook 
hier vrij.

Geert Scholten OMI

5



In gesprek met br. Piet van der Peet svd
Kennismaken met broeder Piet van der 
Peet is aangenaam. Een vriendelijke, goed 
uitziende man van bijna 94. Een verteller 
met een goed geheugen en gevoel voor 
humor. Bij de SVD staat hij bekend als een 
zeer bekwame procurator die te hulp is 
geroepen in vele landen. Hij woont sinds 
1998 in het Missiehuis in Teteringen.

Hoe is het zover gekomen?
Mijn vader had een melkzaak in Haarlem. 
Van de elf kinderen ging het gros met 
melk rond. Ieder had zijn eigen wijk. Ook 
ik ben door de hele stad gelopen. Toch 
ben ik niet in de melk terechtgekomen. 
Toen de oorlog uitbrak, ik was zeventien, 
werd me door de bezetter de keuze 
voorgelegd of je gaat naar Duitsland of  
je gaat bij de Hoogovens werken. Ik  
kwam op de inkoopafdeling van de 
Hoogovens terecht. Interessant werk, 
dat me de nodige vrijheid gaf.
Op mijn gele fiets van het bedrijf reed 
ik elke dag op en neer van Haarlem 
naar Velzen. De werkkring op kantoor 
was niet slecht. We hebben heel wat 
gesmokkeld; dat was mooi. Ik kreeg  
de kans om boekhouddiploma‘s te be-
halen en na de oorlog werkte ik voor 
diverse bedrijven.

Was er een keerpunt in uw leven?
“BAK HET MAAR”
Het vak van boekhouden vond ik mooi, 
maar toch zocht ik iets anders. Ik wilde 
iets doen in mijn leven waar mensen 
voordeel van hadden. Ik wilde het 
goede doen met mijn vaardigheden 
en koos ervoor om broeder te worden. 
Priesterschap had ik misschien ook wel 
gekund, maar dan was ik waarschijnlijk 
ook op kantoor terechtgekomen.
Broeder was in die tijd wel tweederangs. 
Daar moest je doorheen. Je werd ingezet 
waar ze je voor konden gebruiken. Zo  
werd ik vlak voor het jaarlijkse pries-
terfeest tot bakker benoemd zonder 
dat ik ooit bakker was geweest. Geen 
probleem, sprak de novicemeester, “bak 
het maar”. Toen ik de kneep van het 
taartenbakken door had, viel het toch 
nog mee.
Na de eerste geloften kwam er wel 
passend werk in de boekhouding van  
de boekhandel in Steyl.

OVERAL NODIG
In 1957 werd ik benoemd voor de 
Filipijnen. Achteraf gezien is dat de 
mooiste tijd van mijn leven geweest. 

Het begon met een boottocht van 
zes weken naar Manilla. Vandaar naar 
Mindoro naar een typisch Duitse strenge 
bisschop. Hij bouwde geweldige kerken, 
maar was niet goed voor zijn priesters. 
Voor mij had hij geen geschikt werk. Af 
en toe mocht ik zijn haar knippen op 
zondagmiddag.
Een half jaar later zond men mij naar 
Manilla. Daar hadden we een grote 
drukkerij en een winkel met een 
beeldenmakerij. Allerlei kruisbeelden, 
heiligenbeelden en kerststallen in ver- 
schillende formaten werden er gepro-
duceerd. Werk genoeg voor mij als 
boekhouder.
Na een tijdje kreeg men in de gaten dat 
ik wel wat meer kon en stuurde men me 
naar een IBM-cursus voor computers, 
grote machines in die tijd. De bedoeling 
bleek te zijn dat ik me voorbereidde op 
mijn aanstelling als bursar/procurator 
van de grote universiteit San Carlos in 
Cebu met 30 tot 40.000 studenten. 
Ik kreeg te maken met enorme finan-
ciële vragen. Er moest 80 hectare grond 
gekocht worden voor nieuwe gebouwen 
zonder duidelijke financiering. Het 
Generalaat in Rome gaf wel de opdracht 
maar geen geld. Veel steun kregen we 
van ons SVD-huis in Techny in de VS. Wat 
we allemaal meegemaakt hebben met 
geld, ongelofelijk!

Grootseminarie Manilla
Na acht jaar werd ik provinciaal pro-
curator in het grootseminarie van 

Manilla. Mijn voorganger was plotseling 
gestorven. Ik erfde een bijna bankroete 
situatie. Een grote timmerwerkplaats 
onder leiding van drie uitstekende  
Duitse vakbroeders vormde de belang-
rijkste bron van inkomsten. Tien jaar 
heeft het geduurd voordat de financiën 
gesaneerd waren en we weer geld 
hadden.
Hoe dat allemaal gegaan is, kan ik niet 
zeggen. Samengevat komt het erop 
neer dat je dikwijls geen idee hebt hoe  
er met geld wordt omgegaan. Mijn 
motto is daarom ook: “procurators 
moeten geen interviews geven!”

De laatste van de 26 jaren die ik in de 
Filipijnen verbleef, werkte ik aan het 
grootseminarie van 8 diocesen in de 
derde grote stad van het land, Davao in 
het zuiden. Ik deed er de boekhouding. 
Het was de tijd dat het land en ook mijn 
bazen, de bisschoppen, verdeeld waren 
in voor- en tegenstanders van president 
Marcos.

Teteringen, Rome, Ghana en Kenia
In 1983 vroeg de Nederlandse provin-
ciaal me terug te komen om de leiding 
van de procurator over te nemen. Een 
delicate zaak, want hij was priester.
Als unbezahlte Klosterknecht, zoals men 
vroeger wel zei, werd ik daarna nog te 
hulp gevraagd in Rome, Ghana en Kenia. 
Geld is altijd moeilijk, lacht hij.

Paul Wensing

br. Piet van der Peet
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De tuin rond de pastorie van de 
Urbanuskerk in Duivendrecht neemt 
een belangrijke plaats in in het 
pastoraat van de SVD-medebroeders. 
De afgelopen maanden genoten hier 
o.a. KKI Amsterdam (Keluarga Katolik  
Indonesia), een Filippijnse gemeenschap,  
een jongerengroep van het bisdom 
Haarlem, de vormelingen van de 
Urbanus, parochianen en was er ook 
een huwelijkspartij. Bij de feestjes en de 
barbecues horen muziek en vele, soms 
luide gesprekken. De medebroeders 
schrijven: “We zijn blij dat onze tuin 
meer en meer wordt gebruikt en dat 
geeft een teken van een levende kerk.”

De Emmauskerk in Den Haag Zuid 
bood op 19 april jl. onderdak aan 
een bijzondere theatervoorstelling. 
Mensen die zelf ooit dakloos waren, 
aan drugs verslaafd of in ernstige 
maatschappelijke problemen terecht 
gekomen waren, hebben het toneel-
stuk De omzieners gepresenteerd. De 
voorstelling beeldde uit hoe macht en 
geld problemen kunnen veroorzaken in 
een familie. Na afloop kregen daklozen 
uit de buurt en ook de toneelspelers 
een goede maaltijd voorgezet. Zo zijn 
de medebroeders diaconaal, sociaal en 
intercultureel goed bezig. 

Op 21 juni bezochten drie Missiona-
rissen van Afrika (SMA) de mede-
broeders in Duivendrecht. Pater Frans 
Mulders bracht twee medebroeders 
mee: een uit Ghana, een ander uit 
India. Hun doel was om te leren en te 
ervaren hoe de SVD-medebroeders in 
de loop van de jaren een missionaire 
communiteit hebben opgebouwd, 
zowel het interne samenleven van 
verschillende nationaliteiten, als ook 
de missionaire inzet naar buiten toe. 
Het missionaire, diaconale project 
Kiemkracht (SSpS-missiezusters en 
SVD) had hun enthousiaste aandacht: 
ze zagen hoe armen en migranten 
opgevangen en onthaald worden.

In de communiteit van Leuven is onze 
Ghanese medebroeder Phanuel Myers  
Agudu geslaagd voor zijn Masterproef. 

Hij verdedigde met succes 
zijn thesis An Etnography 
of Daily life in Gushiegou 
Witch Camp en verwierf 
zo de graad van Master 
in Social and Cultural 
A n t h r o p o l o g y . 
Proficiat, Phanuel! Hij 
keert, via een cursus 
in Amsterdam en de  
USA, in oktober terug  
naar Ghana.

De moslims hebben in juli en augustus 
de Ramadan gevierd. Dat hebben de  
medebroeders van de nieuwe SVD-
gemeenschap in de Augustinusparo-
chie in Breda goed gemerkt. Vooral  
na zonsondergang zag en hoorde je  
vrouwen met schalen eten in de han-
den of op het hoofd over straat lopen.  
’s Morgens vroeg rond vijf uur liepen 
luid pratende jongere en ook wel 
oudere moslims, vooral op vrijdag, van 
of naar de moskee. 
Nu sinds eind september deze SVD-
gemeenschap voltallig is, trachten de 
medebroeders meer contact met de 
moslims te leggen. 

De pastores van Breda en omgeving  
en ook het pastorale team, 
waartoe ook de leden van de SVD- 
gemeenschap behoren, hebben ge-
sproken over het dalend kerkbezoek 
n.a.v. het rapport van KASKI. 
In heel Breda kerkten er in 2008 nog 
3000 mensen. In 2017 is dat aantal 
teruggelopen naar 1500, van wie 
550 in onze Augustinusparochie. 
Om meer interesse bij de mensen 
te wekken worden speciale gebeur-
tenissen georganiseerd zoals bede-
vaarten, oecumenische vieringen, 
uitgaansdagen voor parochianen en  
jongerenconcerten. 
En natuurlijk leggen de medebroeders 
persoonlijke contacten, bijv. bij de 
voorbereiding op het Doopsel dat 
nog relatief veel ouders voor hun 
kinderen vragen. Of dat effectief zal 
zijn? Wij SVD’ers zouden die trend 
ook als een uitdaging kunnen zien; 
in de toekomst zullen we wellicht 
meer tijd hebben voor onze typisch 
missionaire activiteiten en voor ons 
presentieapostolaat.

De Bredase Au-
gustinusparochie 
telt jaarlijks vier  
of vijf huwelijks-
inzegeningen. 
Vaak is de 
samenstelling 
van het echt-
paar internationaal, 
intercultureel en soms ook nog 
oecumenisch. De vier ontmoetingen 
met de voorgaande priester zijn in 
zulke interculturele en internationale 
huwelijken bijzonder belangrijk. Ook 
dit is voor onze medebroeders een 
uitdaging van deze tijd!

De Hircoscommuniteit in Den Haag 
is blij met een semipermanent nieuw 
lid: onze Indonesische medebroeder 
pater Antonio Camnahas. Hij 
studeert in Rome, maar verzamelt in  
Nederland materiaal voor zijn proef-
schrift. Hij bekwaamt zich tevens 
in de Nederlandse taal om de door 
Nederlandse medebroeders in hun 
moedertaal geschreven documenten 
over het missiewerk in Indonesië te 
kunnen lezen. Hij is een voortreffelijk 
huisgenoot en draait mee in alle 
roosters voor werk en diensten.

Op 30 augustus is medebroeder Wiel 
Swinkels na 50 jaar missionaire inzet 
in Papua New Guinea op Schiphol 
aangekomen. Een aantal familieleden 
en twee medebroeders uit Teteringen 
hebben hem verwelkomd. Wiel heeft 
heel zijn missionaire leven in de bouw 
gewerkt. Hij heeft vele scholen, kerken, 
pastorieën, ontmoetingscentra enz. 
neergezet. Broeder Wiel woont nu in 
het missiehuis in Teteringen. Hartelijk 
welkom, Wiel!

Wim Wijtten svd

SVD Nederland/België

br. Wiel Swinkels
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Jeugd in SVD-parochie in actie voor  
vreedzame verkiezingen in Kenia. 
In 2011 heb ik een bezoek gebracht 
aan mijn SVD-medebroeders in El-
doret, 400 km ten noorden van de 
hoofdstad Nairobi. Op het eerste ge-
zicht een vredige stad en een dynami-
sche en bloeiende SVD-parochie. Maar 
schijn bedriegt. In 2007 was Eldoret 
een stad waar een bloedige politieke 
strijd plaatsvond tussen elkaar 
bevechtende partijen in de pre-
sidentsverkiezingen. Er waren 
toen gruwelijke moordpartijen.
De littekens waren niet alleen  
nog zichtbaar, maar ook als het  
ware nog voelbaar. Op 8  
augustus jl. werden weer nati-
onale verkiezingen gehouden. 
De spanningen liepen op in de 
aanloop naar die datum en er 
vielen alweer slachtoffers. In deze sfeer 
riepen de katholieke bisschoppen de 
mensen op zich niet te laten meeslepen 
in de spiraal van geweld. Als antwoord 
op deze oproep en onder leiding van de 
SVD-missionarissen in de Heilige Geest-
parochie in Eldoret heeft de jeugd het 
initiatief genomen een gebedsactie te 
houden voor vreedzame verkiezingen. 
Door samen te bidden en na te denken 
over de toekomst van hun land, over 
de oorzaken van de verdeeldheid en 
de haat tussen de bevolkingsgroepen, 
hopen zij een steentje bij te dragen aan 
verzoening en vrede in Kenia. De ver-
kiezingen zijn achter de rug en inmiddels 
door het Hooggerechtshof ongeldig ver-
klaard. Er heeft opnieuw geweld plaats-
gevonden. Ondanks deze negatieve spi-
raal zal het samen bidden en nadenken 
van deze jongeren een mosterdzaadje 
zijn dat kan uitgroeien tot een vredes-
boom.

SVD in Vietnam.
Reeds eind jaren 
zestig waren er con-
tacten tussen de 
Vietnamese Con-
gregatie Broeders 
van Sint Jozef en 
het generale be-
stuur van de SVD. 
Zij zochten een bre-
der perspectief voor 

hun congregatie en waren onder de 
indruk gekomen van het Gezelschap 
van het Goddelijk Woord. Zij wilden 
de mogelijkheid onderzoeken om zich 
bij de SVD aan te sluiten. Vanwege de 
zuid-noord oorlog werden de contacten 
moeizaam en op een laag pitje voort-
gezet. Na de hereniging van Zuid- en 
Noord-Vietnam in 1976 zijn de con-
tacten vernieuwd en werden serieuze 

stappen ondernomen om de congre- 
gatie van Sint Jozef binnen het Gezel-
schap van het Goddelijk Woord te inte-
greren. Intussen had een groot aantal 
Vietnamese bootvluchtelingen zich bij 
de SVD in Amerika aangesloten. Enkelen 
van hen, samen met medebroeders uit 
Azië en het Westen, hebben een be-
langrijke rol gespeeld in het proces van 
een geleidelijke integratie in de SVD. 
Sinds 1998 vormen zij een volwaardige 
SVD Vietnam Provincie.    
Om dieper geworteld te raken in de 
Vietnamese maatschappij wordt er 
veel aandacht besteed aan contact en 
samenwerking met leken. De Missie-
secretaris p. Ignatius Nguyen heeft van 
het contact met deze mensen zijn prio-
riteit gemaakt. Hij laat hen iets proeven 
van de SVD-spiritualiteit, zoals de liefde 
voor de Heilige Schrift, maar ook door 
hen te laten deelnemen aan door de SVD  
geleide projecten. Op 5 en 6 mei van dit  

jaar was er een ontmoeting met leken  
in Nha Trang, 400 km ten noorden van 
Ho Chi Minh City (Saigon). 
P. Lazar Stanislaus, de Generale Missie-
secretaris uit Rome, was erbij. Zijn aan-
wezigheid was een mooie gelegenheid 
om het internationale aspect van de 
SVD-missie over het voetlicht te bren-
gen. 
P. Lazar was zeer onder de indruk van 
de mentaliteit en het enthousiasme 
van de Vietnamese medebroeders en 
de kring van leken.

SVD wereldwijd kan ook dichter 
bij huis zijn.
Op 2 augustus bezocht p. Melvin Vic-
tor Tharsis het taalcafé in Utrecht. 
Hij kan daar de Nederlandse taal 
in praktijk brengen en ontmoet er 
mensen van allerlei religies of zon- 

der enige religie. Er ontwikkelen 
zich heel interessante gesprek-
ken, vooral omdat hij laat weten 
dat hij priester is. Onlangs moest 
hij na afloop tamelijk lang op de 
bus wachten. Hij stapte daarom 
een ander café binnen waar een 
bekende van hem werkt. Die  
man was afwezig, maar hij werd 
door een voor hem onbekende 
man uit Sri Lanka aangesproken 

die hem blijkbaar wel kende. Deze man 
was in gesprek met een andere man uit 
Sri Lanka. 
Deze vroeg aan Melvin waar hij woonde. 
In Nieuwegein!
Ken jij dan Mar- 
tien (van Dijk)? 
Ja…, maar hij 
is zeven jaar 
geleden over-
leden. 
Deze man, een  
Hindoe, kon  
daarna geen  
woord meer  
uitbrengen! 

Ik zou wel-
eens willen weten hoeveel vluchtelin-
gen de gedachtenis aan Martien met 
zich meedragen.

Herman Wijtten svd
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