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p. Kees Maas svd

Richard Lobo kwam in september 2017 naar Breda om het team van 
de Augustinusparochie te versterken en op termijn de taken van Bert 
Wooning over te nemen. Hij vertelt over zijn ervaringen tot nu toe en de 
opgestarte plannen voor de toekomst.

In januari 2018 werd ik tot parochie-administrator benoemd; op 6 november 

2019 volgde de benoeming tot pastoor van de Augustinusparochie. Met de 

benoeming kwamen ook meer verantwoordelijkheden. De parochie heeft 4 

kerken en 2 kapellen: Teteringen, Breda Noord, Breda Oost en Haagse Beem-

den. Het team bestaat uit pater Rian Supardi, diaken Ben Hendriksen (20%) en 

ondergetekende. Drie dames assisteren het team als team-ondersteuners. Zij 

hebben meer gevoel bij elke kernlocatie en ze geven het team goede raad en 

feedback bij de te nemen beslissingen over de activiteiten. Dit komt de verhou-

dingen in de parochiegemeenschap zeker ten goede. Het team heeft hierdoor 

meer ruimte om pastoraal bezig te zijn. 

Ondanks het krimpende aantal kerkgangers zien we toch meerdere kansen in 

de parochie en in de buurt. 

Breda: een zoektocht
naar nieuwe wegen 

8
zr. Maria Magdalena  
Kruse SSpSAP

ROND heeft een nieuwe opmaak. 

De redactie wil op deze manier 

het blad aantrekkelijker en lees-

baarder maken. Hierdoor hebben 

de pagina’s een andere indeling, 

iets wat het lezen vergemakkelijkt; 

en de illustraties kunnen meer 

aandacht krijgen. Zo hopen we 

bij te dragen aan de missie van de 

SVD in de geest van de stichter, 

H. Arnold Janssen: “Gebruik de 

media voor de goede Boodschap.” 

De redactie wenst u veel lees- 

plezier. En Zalig Kerstmis en alle 

goeds voor 2020!  

Pierrot Mazono svd, 

hoofdredacteur

Geachte lezer

Samen vieren

Sacramenten
Onze activiteiten bestaan uit de sacramenten-

voorbereiding en toediening van de sacramenten. 

Samen met verschillende werkgroepen doen 

we de voorbereidingen van de catechese voor 

doopsel, eerste communie en vormsel. Daarnaast 

verzorgen wij op verschillende weekdagen en in 

het weekend vieringen met de hulp van een paar 

emeriti priesters. 

Missionaire presentie
De SVD geeft hoge prioriteit aan missionaire 

presentie; wij willen dit in de parochie en in de 

buurt waarmaken. Regelmatig hebben wij ont-

moetingen in een drietal buurthuizen met ver-

schillende mensen. Wij gaan met hen in gesprek 

en in dit contact kunnen wij delen in hun leed en 

vreugde. Daarnaast neem ik deel aan de wijkver-

Lees verder op pagina 2 

6
p. Jan Holman svd



2

gaderingen. Zo blijf ik op de hoogte van de activiteiten en de 

zorgen van de wijk. Wij werken ook samen met de wijk bij het 

organiseren van activiteiten. 

Engelstalige gemeenschap 
In 2017 is de internationale Engelstalige gemeenschap 

gesticht. De bisschop van Breda had een droom om aan de 

vele allochtonen die in Breda wonen een antwoord te geven 

op hun spirituele noden. De gemeenschap groeit langzaam 

en is zeer internationaal. Er is een fijne band met de leden 

van deze gemeenschap. 

Alpha cursus
Wij zijn een kerk en willen de boodschap van Jezus op ver-

schillende manieren verkondigen. In dit verband startten wij 

in het voorjaar van 2019 met een Alpha cursus voor mensen 

die Jezus beter willen leren kennen, die op zoek zijn naar 

verdieping in hun geloofsleven. Er waren 20 deelnemers. De 

gesprekken waren heel boeiend, diepgaand en verrijkend. 

Wij willen dit voortzetten met een nieuwe cursus.

Missionaire parochie 
Het bisdom stimuleert onze parochie een missionaire paro-

chie te zijn. Dat betekent dat iedereen probeert de persoon-

lijke band met Christus te verdiepen, om leerling van Jezus te 

zijn. Wij zijn al daadwerkelijk bezig met de realisatie van de 

droom van missionaire parochie met verschillende uitgangs-

punten die in het boek Als God Renoveert van de Canadese 

priester James Mallon staan opgeschreven.

Jongerenapostolaat 
Het is de grootste zorg van de kerk. Wij zijn op kleine schaal 

bezig om jongeren erbij te betrekken en het geloof aan de 

jonge generatie over te dragen. Wij doen dit samen met een 

paar buitenlandse studenten die vaak aanwezig zijn in onze 

vieringen. Wij willen dat verder uitbreiden met katholieken 

van de Indonesische en Antilliaanse gemeenschappen. Pater 

Gilbert Razon van onze communiteit zal dat verder uitwerken. 

Migrantengemeenschappen
In onze parochie kerken verschillende migrantengroepen 

zoals Indonesische, Antilliaanse en Arabische gemeenschap-

pen. Dit opent deuren voor samenwerking. Wij hebben af en 

toe gezamenlijke vieringen waarin de migranten hun eigen 

inbreng hebben. De Nederlandse gemeenschap vindt de 

kleurrijke vieringen prachtig. 

Als parochiegemeenschap is het een zoektocht naar nieuwe 

wegen en nieuwe methoden om de boodschap van Jezus te 

verkondigen. De opdracht van Jezus geldt voor alle tijden en 

ik geloof dat hij ons altijd zal inspireren.  

Richard Lobo svd

Vervolg van pagina 1

In ons leven draait het om solidariteit. Daarom durven 

we u, lezers van ROND, vrienden, weldoeners van de 

SVD, om hulp te vragen voor onze naasten in Tsjaad, 

waar onze medebroeders werkzaam zijn. In de bijge-

voegde brief leest u meer achtergrondinformatie.

“Zij zijn de minsten der mijnen, en wat u voor hen doet, 

zegt de Heer, dat doet ge voor Mij.” De Adventsperiode 

loopt ten einde. Een tijd van bezinning om stil te staan 

bij de vraag, hoe wij ons dit jaar weer op een goede 

Kerst kunnen voorbereiden. 

Van harte wil ik u vragen een helpende hand toe te 

steken om onze SVD-missie in Tsjaad te ondersteunen.

In 2018 hebt u een fantastisch bedrag van € 28.000 

bijeengebracht voor de SVD-provincie in Kerala (India) 

ten behoeve van de slachtoffers van overstromingen. 

Meer dan 100 families hebben een nieuw bestaan kun-

nen opbouwen. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen? Wij 

zijn er trots op dat onze lezers zich solidair voelen met 

de medemens! 

Wij wensen u een Gezegend Kerstfeest en een Zalig 

Nieuwjaar.

Namens de SVD-NEB provincie,

Avin Kunnekkadan svd, provinciaal

Beste Weldoeners en Vrienden van de SVD 

Blij dat ROND 215 weer binnen kwam rollen. Heb 

het ook in één ruk uitgelezen. Speciaal de artike-

len van pp. Herman en Wim Wijtten geven weer 

allerlei informatie. Ook goed dat de pp. Pierrot 

Mazono en Klemens Hayon eens iets vertellen 

over hun werk en hun werkterrein. Interessant.

Mevr. Toot Giezeman, Loosduinen-Den Haag

Onlangs bij een SVD-jubileum een vriendin van 

55 jaar geleden voor het eerst weer terug gezien.  

“Oh wat leuk Paul, ik lees altijd je stukjes in ROND!”  

Paul Wensing, Meersel-Dreef (B)

Echo’s van lezers

Jaarlijkse internationale 
eucharistieviering

Op zondag 23 februari 2020 bent u van harte welkom 

bij de internationale eucharistieviering. Eén keer per 

jaar komen alle katholieke culturele gemeenschappen 

van Den Haag samen om het geloof te vieren. Elke 

gemeenschap levert op zijn unieke wijze een bijdrage 

aan een bijzondere viering.

Adres: Marthakerk, Hoefkade 623, 2525 LC  Den Haag.
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Je bent toch geboren in Oosterhout?
“Ja, ik kan in drie kwartier naar huis lopen. Mijn lagere 

school staat er nog. Daar vertelden de jonge paters Piet 

van der Thiel en Ad de Boer over hun roeping als pries-

ter-missionaris. Piet was heel lang en Ad speelde gitaar. Ze 

maakten diepe indruk op me. Identificatiefiguren 

werden ze voor mij. Dat wil ik ook, besloot ik.”

In 1950 maakt Kees, 12 twaalf jaar oud, 

met zijn ouders de wereldreis naar 

het kleinseminarie in Steyl. ”Er 

waren zo’n 100 jongens. In mijn 

klas 30. In ‘54 betrokken we het 

nieuwe missiehuis in Deurne. 

Twee jaar later deed ik staats-

examen.”

Wat heb je van huis uit 
meegekregen?
“Mijn vader had een slijterij: 

bier en frisdranken. We waren 

niet arm, maar hadden het ook 

niet breed. Altijd moest vader 

klaar staan. ‘De klant is koning’ zit 

ook mij in het bloed.

Een vanzelfsprekende religiositeit ken-

merkte ons gezin. Elke dag het rozenhoedje, 

een kruisje voor het naar bed gaan en voor mij als 

misdienaar om half zeven de mis. In Steyl heb ik ontzet-

tend heimwee gehad, vooral na de eerste kerstvakantie: 

het warme samenzijn met het hele gezin en dan die lange 

koude gangen van het grote missiehuis. 

De hogere studies gingen me goed af. Ik was heel serieus, 

misschien wel té, een meegaand type en nog niet kritisch. 

Ik genoot wel van de beginnende moderne theologie.”

Benoemingen
“Een grote tegenvaller was dat ik na mijn priesterwijding 

in 1963 in Rome moest verder studeren. Eerst voor een 

licentiaat theologie en daarna onverwacht een speciali-

satie moraaltheologie. Daarmee kon ik bevoegd moraal 

geven aan het grootseminarie in Ledalero op Flores. Aan-

gekomen in het seminarie van Ledalero wilde men dat ik 

meteen begon met les geven in het Latijn. Maar ik wilde 

eerst het Bahasa leren en daarin lesgeven. Na een half jaar 

startte ik ermee. 

Woorden en begrippen voor moraal bestonden nog niet 

in het Indonesisch. Met hulp van pater Bouma, die de vier 

In gesprek met p. Kees Maas svd
evangeliën vertaalde in het Bahasa, hebben we zelf woorden en 

begrippen gemaakt. Met heel hard werken heb ik mijn colleges 

uitgewerkt tot een cursus. 

Na 7 jaar ging ik voor het eerst op verlof naar huis. Voor 

mij was het een cultuurschok om te zien hoe 

rijk Nederland geworden was en wat er 

allemaal op de stoep werd gezet 

voor de vuilnisman.

Weer terug in Flores werd 

besloten dat ik mijn 

studie in Rome zou 

voortzetten om te pro-

moveren. Ik koos als 

onderwerp: Affectivi-

teit en Celibaat; een 

literatuurstudie over 

de vele Nederlandse 

publicaties hierover 

tussen 1960 en 1978. Ik 

verdedigde mijn these in 

het Duits op 10 november 

1978 in Rome en slaagde 

‘magna cum laude’. Mijn moe-

der die geen Duits kent zei na 

afloop trots: “Hij wist alles.”

Een nieuwe fase in Nieuwegein
In 1981 sloot Kees zich aan bij de Missionaire Leefgroep SVD in 

Nieuwegein. Hij werd gevraagd als leider van ontmoetingsweek-

enden van de Marriage Encounter beweging. “In 33 jaar heb 

ik honderden paren voorbij zien komen. Voor mezelf was het 

een rijke tijd. Het heeft me gevormd tot een beter mens en een 

betere priester.” Het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers was 

en is zijn inspiratiebron. Hij heeft er honderden afbeeldingen 

van verzameld. 

Provinciaal en rector
“Onverwacht werd ik in 2001 gekozen als provinciaal van de 

Nederlands-Belgische SVD-provincie. Er lag geen draaiboek 

klaar over wat me te wachten stond. Velen hebben me geweldig 

geholpen. Negen jaar heb ik het graag gedaan.

Na het overlijden van rector Tjeu Bouten in 2007 werd ik ook 

nog rector van mijn medebroeders hier in Teteringen en dat nog 

altijd tot vandaag.

Rector zijn hier vind ik een hele mooie taak. Ik vind het fijn 

om samen met mijn medebroeders de weg ten einde te gaan. 

Samen ons voor te bereiden op dit afscheid van het leven. Ik 

vind het zeer eervol om iemand de laatste eer te bewijzen: een 

mooi afscheid en een verzorgd In Memoriam.”  

Paul Wensing

p. Kees Maas svd

Het heeft me gevormd tot een beter 
mens en een betere priester



Jubilea 
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60 jaar priester
(31 januari)
Henk te Maarssen
Anthony Gelinck
Eef Leferink
Rijk van der Wurff
Wim Valkx

65 jaar priester
(14 augustus)
Johan Peters
Marcel Heyndrikx
Dorus Bruin

4

P. AUGUST (GUST) VAN DEN BROECK svd  

(22 maart 1931, St. Lenaerts, B), derde uit het gezin van 

Jacobus Van den Broeck en Filomena Vingerhoets, gaat 

met dertien jaar naar College St. Joseph in Overijse. Na 

zijn priesterwijding op 14 augustus 1955 in Teteringen 

wordt hij prefect en docent Nederlands in Overijse. 

De prefecttaak valt hem zwaar. Hij voelt zich “als een 

blinde, die men in een auto stopt als chauffeur en die 

men maar laat rijden”.

In 1957 wordt hij leraar en kapelaan in toenmalig Bel-

gisch Congo. Vier jaar later is hij, nu na zijn pedagogiek-

studie, opnieuw prefect in Overijse. Na nog eens twee 

jaren sociologie en pedagogiek doceren aan de fraters 

in Heide wordt Gust in 1965 missieprocurator in Over-

ijse. Aanvankelijk ziet hij nogal op tegen deze nieuwe 

taak, maar “met Gods genade” gaat hij aan de slag. Het 

geeft hem veel voldoening, dit werk voor missionarissen 

en via hen voor de allerarmsten van de Democratische 

Republiek Congo. Hij is verantwoordelijk beheerder van 

de financiën van medebroeders, bisschoppen en zus-

ters en werkt mee met Bijbelcentrum Verbum Bible. In 

zijn werk toont hij zijn belangrijkste kenmerken: abso-

luut betrouwbaar en nauwkeurig en bovendien zeer 

dienstbaar. Als “bijbaan” heeft hij een postzegelverza-

meling en -handel, waarmee 

hij de missie extra onder-

steunt.

Begin 2018 gaat zijn 

gezondheid achter- 

uit. Maar naar 

Teteringen…? Of 

zijn werk naar Tete-

ringen…? Dankzij 

zijn zus Maria geeft 

hij uiteindelijk toe 

en verruilt hij op 9 

januari Overijse voor 

Teteringen. In augustus jl. 

volgt opname in het zieken-

huis wegens ernstige benauwd-

heid, waaraan hij ook na terugkeer in Teteringen blijft 

lijden. Op 14 september ontvangt hij in aanwezigheid 

van medebroeders en familieleden het sacrament van 

de zieken, een bijzonder gebeuren! Zelf leest hij twee 

teksten voor. Op 26 september sluit Gust zijn ogen en 

geeft zijn leven terug aan zijn Schepper. Op 2 oktober 

2019 hebben we zijn leven gevierd in de kapel van Park 

Zuiderhout. Hij rust op ons SVD-kerkhof aldaar.

In Memoriam Volledig In Memoriam op www.svdneb.nl

Mijn naam is Albert Toppo. Ik ben 33 jaar geleden in het oosten 

van India geboren. Wij zijn thuis met vijf broers. Mijn ouders 

leven nog. Vader is boer en moeder is boerin. Wij hebben 

nog steeds een heel goede band in ons gezin. In januari 2017 

werd ik tot priester gewijd. Daarvoor werkte ik in Odisha in 

een SVD-parochie. Daar heb ik vooral met de jeugd gewerkt. 

De jeugd van deze parochie komt niet uit welgestelde gezin-

nen. De meeste jongeren zijn werkeloos en zij kunnen geen 

eigen zaak beginnen. Ik motiveerde hen om op eigen benen 

te staan en serieus te worden.

In februari 2018 kwam ik naar Nederland. Ik was verrast om 

het platte land met haar bijzondere natuur te zien. Het land 

met veel grachten en kanalen doet mij God prijzen voor zijn 

goede schepping. Ik vind het Nederlands een mooie taal, 

maar moeilijk. Ik heb nu twee taalmaatjes, Jan Rennen en 

Agnes van der Reep, die mijn leven gemakkelijker maken. Ik 

voel me als een vis in het water met mijn taalmaatjes en hun 

gezinnen.

Ik vind dat de mensen hier beleefd, aardig en open zijn. Ik 

kan veel leren van hun leven en cultuur. Nu woon ik in Nieu-

wegein om de taal te leren. Soms ga ik voor in Engelse en 

Nederlandse vieringen. Ik vind het schitterend om dan men-

sen te ontmoeten. Ik vind het ook fijn om samen te bidden 

voor elkaar en voor de nood van de wereld. Ik ben blij als 

priester in Nederland.  

Albert Toppo svd

Nieuwe missionaris 
stelt zich voor  

p. Albert Toppo svd
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Br. PIET VAN DER PEET svd (Haarlem, 29 oktober 

1923) is de negende van de elf kinderen van Henricus 

van der Peet en Cornelia van Bruggen. Hij krijgt als 

17-jarige van de Duitse bezetter te horen: of dwan-

garbeid in Duitsland of naar de Hoogovens. Piet gaat 

werken op de inkoopafdeling van de Hoogovens, waar 

hij boekhouddiploma’s behaalt. Omdat hij mensen wil 

helpen, gaat hij op 2 februari 1948 naar Teteringen om 

broeder-missionaris te worden. Hij vertelt later: ‘Broe-

der was toen wel tweederangs. Je werd ingezet waar ze 

je voor konden gebruiken.’ Hij was niet altijd gelukkig 

met zijn positie als broeder. Dat had te maken met 

negatieve ervaringen.

In 1957 naar de Filipijnen voor de mooiste tijd van zijn 

leven. Na een computercursus wordt hij procurator van 

de San Carlos Universiteit (Cebu) en 8 jaar later provin-

ciaal procurator in Manilla om de financiën op orde te 

brengen. Zijn Filipijnse jaren sluit hij af als procurator 

van het grootseminarie in Davao.

In 1983 gaat hij in Nederland de procuur leiden om 

vervolgens in 1989 als procurator in Kenya en Ghana te 

gaan werken. Hij noemt zich dan soms een ‘unbezahlte 

Klosterknecht’. Deze zware taak heeft hem veel energie 

gekost. Hij zou hele verhalen over zijn werk kunnen ver-

tellen, maar een econoom weet te zwijgen.

Na terugkeer in 1998 naar Nederland gaat deze vakman 

nog een enkele keer naar de Filipijnen en Ghana om 

te helpen. In Teteringen 

is hij vaak lector in de 

dagelijkse vieringen 

en onderhoudt hij 

via internet zijn 

contacten. Hij 

leest de nodige 

kranten en is 

een onderhou-

dend verteller. 

Zijn stemgeluid, 

vanwege zijn 

doofheid, vult nog 

wel eens de eetzaal.

Verzwakt door benauwd-

heid viert hij trots zijn 96e 

verjaardag. In de nacht van 1 op 2 november wordt 

Piet ernstig benauwd en om 00.15 uur overlijdt hij. Na 

het ontbijt nemen we in onze gebedsruimte afscheid 

van een graag geziene gast, een markante man, een 

medebroeder met (soms galgen-)humor. Piet, het is stil 

zonder jou.

Op 8 november 2019 hebben we voor hem gebeden in 

de eucharistieviering. Hij rust op ons SVD-kerkhof.  

Kees Maas svd

P. LEONARDUS WILHELMUS JOSEPHUS ELDERS  svd 

(Enkhuizen, 7 augustus 1926) is de zoon van Johannes Elders 

en Johanna Josepha Borst. Na het gymnasium Rolduc kiest 

Leo voor de SVD, “de meest wetenschappelijke missiecongre-

gatie”. Na zijn priesterwijding in 1953 studeert hij o.a. filosofie, 

Spaans en Italiaans. Zijn eerste benoeming: docent klassieken 

aan het SVD-seminarie in Canada. Daarnaast promoveert hij 

‘valde magna cum laude’ op boek X van Aristoteles’ Metafy-
sica in Québec.

Dan Japan in 1959: SVD-seminarie en Nanzan universiteit 

en in 1971 Rome (Congregatie voor de Geloofsleer, 

Lateraanse Universiteit, Angelicum). In 1976 

verlaat hij “node” de Eeuwige Stad om 

Mgr. Gijsen te helpen bij diens groot- 

seminarie Rolduc. Hij zal er 40 jaar filo-

sofie doceren en 3 boeken publiceren 

(natuurfilosofie, metafysica en wijsge-

rige Godsleer). Ook doceert hij aan 

het grootseminarie van het bisdom 

Haarlem-Amsterdam, geeft colleges in 

het buitenland en publiceert ca. 300  

wetenschappelijke studies, vertaald in 

diverse talen. 

De wetenschapper blijft missionaris: o.a. 

weekendassistentie in parochies, zoals in 

Rheinberg (D). Door de week bestudeert hij 

het gedachtegoed van St. Thomas en Aristoteles. 

Bij zijn 40-jarig priesterfeest schrijft de latere paus Benedic-

tus XVI waarderende woorden in het Festschrift. B.g.v zijn 

afscheid als docent aan de Nederlandse seminaries uit 

Benedictus in het Liber Amicorum zijn bewondering: “Sie 

haben von Thomas von Aquin her die Pilgerschaft zur Wahr-

heit immer neu unternommen und im Suchen das Finden 

und im Finden das Suchen festgehalten.”

In 2016 naar Teteringen, waar hij zich wijdt aan de weten-

schap. In zijn kamer viert hij dagelijks de eucharistie. Bezoe-

kers ontvangt hij vriendelijk, maar gaat graag weer… 

snel aan het werk. Zijn laatste boek De Angelis 
blijft onvoltooid. Ik troost hem op een dag: 

“Die engelen zullen je begeleiden.”

Leo, altijd kerngezond, krijgt keel- 

kanker. Hij wenst, gezien zijn leef-

tijd, geen behandeling. Op 1 okto-

ber ontvangt hij het sacrament 

der zieken. Op 14 oktober overlijdt 

hij in het bijzijn van een mede- 

broeder en twee verzorgenden.

Met als voorganger Mgr. E. de 

Jong namen we op 19 oktober 2019 

afscheid van een talentvolle, dank-

bare en vriendelijke confrater. Leo, rust 

in vrede op ons SVD-kerkhof.
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Van de oecumenische 
werkvloer
Dinsdagnamiddag, 6 augustus 2019, zijn drie 

katholieken en drie protestanten bijeen te Aus-

terlitz (gemeente Zeist) in de protestantse kerk 

‘De Hoeksteen’. Samen met de dominee (36) en 

de schrijver van deze bijdrage (86) bereiden zij 

de oecumenische ‘startzondag’ van het nieuwe 

kerkelijke seizoen voor. De katholieken, wier kerk-

gebouw ‘aan de eredienst is onttrokken’, zijn blij 

met de uitnodiging van de protestanten. Als zij 

ontdekken dat deze viering valt op 8 september 

(feest van Maria Geboorte), de verjaardag van 

Moeder Maria, willen zij dat ook daar aandacht 

aan besteed wordt. We besluiten dat de aan-

wezige vitale Zuster Edith Kessels (82), laatste 

provinciale overste van de Zusters Ursulinen in 

Nederland, bij het begin van de dienst zal vertel-

len wat Maria voor haar betekent.

De dominee stelt voor dat hij en ik In plaats van 

een preek een gesprek zullen voeren over een 

Bijbelverhaal. Mijn suggestie om ‘de storm op 

het meer’ van Marcus 4, 35-41 daarvoor te nemen, 

wordt aangenomen. 

Over de liederen uit het nieuwe interkerkelijke 

Liedboek (2013) zijn we het gauw eens. Dat 

prachtige Liedboek van acht kerken in Neder-

land en Vlaanderen, is een ware goudmijn. Ook 

katholieke deskundigen hebben eraan meege-

werkt, zoals professor Anton Vernooij, priester 

van het aartsbisdom Utrecht, volle neef van onze 

broeder Jan Vernooij svd (1935- 2016). Anton Ver-

nooij vreest echter dat dit Liedboek niet geschikt 

wordt bevonden voor gebruik in de katholieke 

kerk. De cantor/organist van ‘De Hoeksteen’ en 

een fluitiste van katholieken huize zullen de 

muziek verzorgen. Een voortreffelijk duo.

De dominee zal de verbindende teksten voor zijn 

rekening nemen. Ik krijg de opdracht de langere 

gebeden in het begin en op het eind voor te berei-

den en uit te spreken. 

Graag neem ik deze 

taak op mij, temeer 

omdat sommige 

katholieken met 

argusogen toekijken 

of ‘de pater’ wel even 

dikwijls aan bod komt 

als de dominee. De slotze-

gen mogen de dominee en 

ik samen tegelijk uitspreken.

Zondag 8 september te Austerlitz. In 

de ‘consistorie - zaal’, dat is de ruimte waar de protestantse kerkenraad 

vergadert, bekleed ik mij met een liturgisch gewaad. Het ziet er precies 

zo uit als dat van de dominee: een tuniek met groene stola. (Bij katho-

lieken betekent ‘consistorie’ een vergadering van paus en kardinalen.)  

Kort vóór de dienst (protestanten hebben ‘diensten’, katholieken hebben 

‘vieringen’), gaan de voorgangers met de ouderling van dienst en andere 

ambtsdragers in een kring staan. De jeugdige ouderling spreekt een per-

soonlijk gebed uit om Gods zegen over de dienst. Er is een verschil tussen 

de katholieke en de protestantse gebedscultuur. Bij protestanten ligt de 

nadruk op het persoonlijke karakter van een gebed. Aan het begin van 

de dienst vraagt Zuster Edith Bijbelvast aandacht voor Maria als ‘trouwe 

moeder’. Vervolgens schrijdt zij liturgisch naar het Mariabeeld dat de pro-

testanten van de katholieken na de sluiting van hun kerkgebouw hebben 

overgenomen, om een grote kaars voor Moeder Maria aan te steken. Dat 

‘zich liturgisch bewegen’ is bij de protestanten nog een zwak punt. Zij 

sjezen en sjouwen over het liturgisch centrum.

Het gesprek over ‘de storm op het meer’ verloopt vriendelijk. Dominee 

stelt vragen en ik geef antwoord. (Mijn achtergrondinformatie stel ik per 

e-mail via de scriba, dat is de protestantse secretaris, ter beschikking van 

de kerkgangers.) 

 Bij het handen schudden na de dienst zegt een protestantse meneer: ‘Als 

het zo iedere zondag gaat, zou ik vaker komen’. Meerdere protestanten 

zijn intussen voor mij goede bekenden geworden. Ik kom hen tegen bij 

Aldi en Lidl, prijsvechters voor ‘de armen van Jahweh’ (Psalmen, profeten). 

Het is telkens een blij weerzien. Ook dát is óecumene.  

Jan Holman svd

Jan Holman svd

en komenGaan

Gilbert Razon
november 2019 - februari 2020 (Filipijnen)

Pierrot Mazono
december 2019 - februari 2020 (DRC)

Mathew Thekkeyil en James Arul
januari - april 2020 (India)

Kerstmis
Van oorlog weten

en toch vrede durven aanzeggen.
Zien hoe het gaat in onze wereld

en toch kunnen geloven
dat alles anders wordt –

dat is KERSTMIS.



Op 12 juni heeft Yan Asa de jaarlijkse bijeenkomst van “Bond-
genoten in Missie” bijgewoond. Het thema was “Gedoopt en 

Gezonden” zoals in de bijzondere missiemaand, oktober 2019: 

de missie van de kerk van Christus in de wereld. Hoe zien wij 

onze missie? Waartoe voelen we ons geroepen? Deze bijeen-

komst was georganiseerd door MOET (Missionaire organisaties 

en hun Toekomst) in samenwerking met de KNR. Deze ont-

moeting vond plaats in de All Saints Church in Amsterdam 

Zuidoost. Er waren 40 deelnemers, onder wie leden van diverse 

congregaties en missionaire groepen. Missioloog Stefan Paas 

zette de aanwezigen aan het denken. De conclusie van de bij-

eenkomst was dat missie nu is: meewerken in de samenleving, 

bruggen bouwen tussen mensen, identiteit behouden.

Medebroeders van Hircos, Den Haag, melden: “De grootste 

verandering van het afgelopen jaar is de Chinese gemeen-
schap. Iedere maandag zijn die bij ons kind aan huis; de 

ene week een klein groepje uit Den Haag, de andere week 

uit heel Nederland. Na de Chinese Mis, voorgegaan door p. 

Vincent Wang, gaat het programma door met gesprekken en 

een Chinese maaltijd waarbij ook de overige leden van de 

Hircos-communiteit worden uitgenodigd.

Sinds een paar maanden is er op maandagmorgen 

Nederlandse taalles op verschillende niveaus: begin-

nelingen en gevorderden. Sommigen zijn al heel 

veel jaren in Nederland zonder de taal geleerd te 

hebben. Nu grijpen ze deze gelegenheid aan om  

het alsnog onder de knie te krijgen. Behalve Vincent 

zijn ook missiezuster Martini SSpS en vrijwilliger 

Henk van Loon ingeschakeld als docenten van een 

klein groepje.

Uit Nieuwegein meldt mijn broer Herman: “Gelukkig kon 

onze hele communiteit deelnemen aan de Cultural Leader-
ship workshop o.l.v. onze medebroeder Tim Norton. De work-

shop was niet alleen heel leerzaam, maar ook een bijzondere 

ervaring. Richard Lobo had alles heel goed voorbereid en 

daardoor werd de broederlijke geest ten zeerste bevorderd. 

Wij mogen heel blij zijn dat ons vroegere noviciaat te Hel-

voirt zo’n goede bestemming heeft gekregen. Het centrum 

Emmaüs loopt zo goed dat er een nieuw gebouw is bijgezet.”

Uit Schiedam schrijven medebroe-

ders Tony Tran en Melvin Tharsis 

over dezelfde workshop: “Deze 

workshop heeft ons enorm gehol-

pen. Wij zijn Missionarissen van het 
Goddelijk Woord, die in uiteenlopende 

omgevingen en situaties werken. Leiderschap in 

multiculturele en interculturele gemeenschappen is 

niet eenvoudig; het vereist dat we naar anderen en naar ons-

zelf kijken. In het interculturele leven is een positieve inter-

actie tussen culturen een wederzijdse verrijking. Vanuit een 

interculturele houding waarderen we elkaar voor wat we zijn, 

ongeacht nationale of etnische afkomst. We zien een vroege 

start in het leven van Jezus en de vroege kerk.”

Op 15 augustus vertelde medebroeder Edmund Owusu 

ons in Teteringen over zijn leven en werk, met name over 

zijn inzet voor ShivA (Spiritualiteit hiv Aids); het is een 

oecumenisch project. Edmund is als geestelijk verzorger 

vooral betrokken bij de “positive brothers”, dus de manne-

lijke afdeling. Wekelijks besteedt hij met veel toewijding 

een deel van zijn tijd aan dit mooie werk, naast zijn werk 

in de parochie (toen in Breda Noord, nu in Duivendrecht). 

In zijn dankwoord zei rector Kees Maas: “Dit is echt missio- 

nair werk.”

Avin Kunnekkadan meldt “Twee 

nieuwe medebroeders mochten 

we in de provincie verwelko-

men: op 31 september Igna-
sius Renjaan uit Indonesië 

en op 6 oktober Dinailton 
Mendes de Sousa uit Bra-
zilië. Ze hebben inmiddels 

een kennismakings-

ronde gemaakt langs 

onze communiteiten 

in Nederland. Igo (Igna-

sius), nu in Breda Noord, 

en Dino (Dinailton), nu in 

Hircos, Den Haag, ik wens 

jullie veel succes bij de eerste 

stappen in het taalproject met hulp 

van privédocenten. Verzoek aan alle medebroeders om de 

nieuwkomers ook verder het gevoel van een ‘home away 

from home’ aan te bieden.” 

Igo en Dino, welkom in de NEB!  

Wim Wijtten svd

7

SVD Nederland/België

Vincent Wang voor de klas

Dino Mendes
de Sousa

Igo Renjaan
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De SVD heeft al jarenlang medebroeders vrijgemaakt om hun 

leven voor een langere periode te wijden aan het apostolaat onder 

vluchtelingen. Enkele jaren geleden zijn enkele medebroeders, 

werkzaam in Zuid Soedan, met de Zuid Soedanezen mee gevlucht 

naar Oeganda. Zij zijn vluchteling met de vluchtelingen geworden.  

Tot op de dag van vandaag zijn zij hun mensen trouw gebleven. 

Sinds een aantal jaren werkt de Filipijnse p. Felixberto Perez svd 

in het Dzaleka vluchtelingenkamp in het Centraal-Afrikaanse 

land Malawi. In dienst van de Jesuit Refugee Service (JRS) is hij 

pastor zoals paus Franciscus die graag ziet, letterlijk en figuurlijk 

met beide voeten in de modder: aanwezig, luisterend, adviserend, 

en bemiddelend. Maar in die rol ook met hen die liturgie vieren: 

dopen, vormen, eucharistie vieren, huwelijken inzegenen, de zieken 

bijstaan, en voor de overledenen een waardig afscheid verzorgen. 

In oktober 2018 mocht de SVD-seminarist Marcellin Yawo uit Togo, 

die zich in de Democratische Republiek Congo voorbereidt op het 

priesterschap, zich bij Felixberto aansluiten voor een stageperiode. 

Marcellin beschrijft heel mooi hoe alles in het werk wordt gesteld 

om de leefomstandigheden zo normaal mogelijk te laten verlo-

pen. Dat is een niet te onderschatten opgave met vluchtelingen 

uit de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi en een 

aantal andere Afrikaanse landen. Veel aandacht voor 

het schoonhouden van de omgeving, vooral ook om 

ziektes te voorkomen. Hij vertelt: “Een van mijn initia-

tieven was het samenbrengen van de katholieke jeugd 

die nog niet was georganiseerd. Ik heb hen geholpen 

hun eigen bijeenkomsten te organiseren en samen 

hun persoonlijke en gemeenschapsproblemen op te 

lossen. In het kamp hadden we voortdurend te maken 

met geweld, etnische conflicten en met de houding 

van oog om oog, tand om tand. Voor Marcellin werden 

de uitdagingen nog groter toen Felixberto voor enkele 

maanden op verlof ging naar de Filipijnen. Juist in die 

periode heeft hij zich ingezet om conflicten te voorko-

men en om de mensen meer bewust te maken dat zij 

ook in een vluchtelingenkamp kunnen bijdragen aan 

het behoud van de schepping.  

P. Josë Boeing svd, namens de Unie van Generale Oversten en p. Michael 

Heinz svd, namens Adveniat en de Duitse Bisschoppen Conferentie, hebben 

deelgenomen aan de recentelijk gehouden Amazone Synode. De Brazili-

aanse p. Boeing is zelf missionaris in het Amazonegebied. Rond de synode 

werden activiteiten, conferenties en concerten met traditionele inheemse 

muziek georganiseerd. Verschillende leden van het SVD generale bestuur 

hebben daaraan meegewerkt.  

p. Felixberto Perez (l) en Marcellin Yawo (r)

SVD Wereldwijd
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“Je zal mensen van verschillende nationaliteiten en culturen tegenkomen en ermee werken.
Maar als gelovigen in God zijn we allemaal broers en zussen.”  -  H. Arnold Janssen

Als seminarist in St. Jan te Soesterberg 

woonde ik naast het Cenakel, het klooster 

van de zusters SSpSAP, de zogenaamde 

Roze Aanbiddingszusters. Zij zijn een van de 

drie congregaties gesticht door Arnold Janssen. 

Het was altijd bijzonder als wij daar de mis mochten 

dienen en genieten van een lekker ontbijt. Hun tuin was omgeven door een 

hoge muur. Nieuwsgierig als we waren wisten we wel gaatjes in die muur te 

boren om de zusters in hun prachtige tuin te zien werken of wandelen. Twin-

tig jaar geleden zijn ze verhuisd naar een nieuw Cenakel in Zuilen, Utrecht. 

Grote missionaris en bisschop Sint Ludger is de patroon van hun kapel. In juli 

hebben de zusters hun generale kapittel gehouden in Bad Driburg, Duitsland. 

P. Antonio Pernia, vroegere generale overste van de SVD, was hun moderator. 

Het thema van hun ruim drie weken durende kapittel draagt de veelzeggende 

titel ‘Op zoek naar Gods aangezicht vandaag’. Als we soms denken dat slot-

zusters wereldvreemd zijn, dan vergissen 

we ons. Hun uitgangspunt is: Hoe kunnen 

we bidden voor de wereld als we wereld-

vreemd zijn. Na twee generale oversten 

uit de Filipijnen en in de voorbije zes jaar 

een overste uit Brazilië is nu zr. M. Magda-

lena Kruse uit Duitsland gekozen. Haar 

raadsleden komen uit de VS, Argentinië, 

Filipijnen en Indonesië.

Voor het Cenakel in Utrecht is de verkiezing 

van Indonesische zuster Lucia Maria een 

eer en een verlies. Het is belangrijk ervan 

bewust te blijven dat zij samen met de SVD 

en de SSpS de Arnoldus Familie vormen.  

Herman Wijtten svd

zr. Maria Magdalena
Kruse SSpSAP


