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Kerstmis,
een eeuwenoud verhaal,
een eeuwenoude blijde 
boodschap.

Een boodschap van 
vrede en geluk,
een boodschap zonder 
oorlog en geweld,
een boodschap waarin 
ieder mens telt.

Eeuwenoud en toch....
een boodschap die steeds wordt doorverteld,
waarin steeds een nieuw begin ontstaat
van een kind dat Gods wegen gaat.

Een boodschap....
in het klein kunnen ook wij deze doorvertellen,
elke dag...  

Kerstmis een eeuwenoud verhaal

Workshop voor jonge medebroeders svd: september 2020

Vijftien jonge medebroeders namen 
hieraan deel, samen met  coördina-
tor Jaap v.d. Meij en ondergetekende. 
Het thema van de workshop van twee 
en een halve dag: “Evenwicht tussen 
missionair parochiepastoraat, verbon- 
denheid met de lokale kerk en de karak-
teristieke SVD-dimensies”. Samengevat: 
”Hoe pastoraal en missionair werk met 
elkaar in evenwicht te brengen?” Een 
vraag die tijdens onze bijeenkomsten in 
het jaar nogal eens op tafel komt.

Jaap v.d. Meij, gepensioneerd theoloog 
van de parochie Amsterdam Zuid Oost, en  
Marianus Jehandut als vertegenwoordiger 
van de provinciale raad, tekenden voor de 
voorbereiding. De coördinator paste de 
werkwijze van het 18e Generale Kapittel toe 
met de vragen: 1) Wat is onze contextuele 
realiteit? 2) Hoe zie je Gods werkende 
Liefde hierin? 3) Wat wil God van ons in 
deze realiteit en hoe verbinden we ons 
hiermee? 4) Noodzaak van persoonlijke 
vernieuwing en transformatie in dit proces.  
De coördinator stelde dat vernieuwing 
van de structuren in de kerk weliswaar 
noodzakelijk is, maar dat persoonlijke 
vernieuwing en “bekering” evenzeer en 
wellicht nog noodzakelijker zijn.

Onze jonge medebroeders ontmoeten 
in hun dagelijkse pastoraal nogal eens 
oudere vrijwilligers die heel verdienstelijk 
werk in de parochie verzetten, maar vast-
zitten aan hun ideeën hoe de kerk er zou 

Om onze jonge medebroeders uit het buitenland handvatten te geven bij hun pastoraal/missionair werk in 
de verschillende parochies, wordt tenminste één keer per jaar een workshop met hen georganiseerd. Dit jaar 
gebeurde dat in bezinningscentrum “Emmaüs” in Helvoirt, ons vroegere noviciaat. 

De deelnemers aan de workshop in Helvoirt

Lees verder op pagina 2 
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Bedankt voor het nieuwe nummer 
van ROND. Het is zeer gevarieerd 
en leesbaar geworden. Ik denk dat 
veel relaties van de NEB er blij mee 
zullen zijn. 

Hartelijke groet, Jan Holman svd

Met belangstelling heb ik het artikel 
“Missionaire Leefgroep SVD te Nieu-
wegein 1981-2020” in ROND 218 gele-
zen. Tot mijn spijt wordt er met geen 
woord geschreven over de op te 
jonge leeftijd overleden Jean-Pierre 
Akueson svd. Er is volgens mij op 
deze manier geen recht gedaan aan 
het vele werk dat hij heeft verricht.  
Met vriendelijke groet, Frans Blömer

Echo’s van lezers

Jubilea 
2021

60 jaar priester (5 februari)

Piet Barendse

Fons Ruijter

70 jaar priester (19 augustus)

Herman van Engelen

Gerard van der Heijdt

70 jaar Geloften (8 september)

Max Staudinger

Wij weten dat u zeer betrokken bent bij onze missionaire congrega-
tie. Daarom durven wij opnieuw een beroep te doen op uw solidari-
teit en vrijgevigheid. In de bijgesloten brief leest u dat er momenteel 
19 buitenlandse missionarissen in Nederland verblijven, van wie er 
13 aan een parochie zijn verbonden. Er zijn nog 6 missionarissen in 
opleiding, terwijl er 4 voor onze SVD-provincie zijn benoemd.

Met de toename van buitenlandse missionarissen stijgen ook de 
kosten voor taalstudie en inburgering. Wij vragen daarom uw bij-
zondere aandacht voor de bijgesloten brief over de kerstactie 2020. 
Daarin vragen we een bijdrage in hun opleidingskosten. Uw gift zal 
het mogelijk maken deze jonge priesters zo goed mogelijk toe te rus-
ten voor hun werk in de verschillende parochies. Mogen wij, evenals 
andere jaren, weer op uw steun rekenen? Bij voorbaat zeer veel dank. 
En nogmaals bedankt voor uw bijdrage van € 30.000 in 2019!

Van harte wens ik u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.  

Namens de SVD-NEB-provincie, Avin Kunnekkadan svd, provinciaal

Beste Weldoeners en Vrienden van de SVD 

moeten uitzien. De coördinator gaf manieren 
aan om begrip voor deze mensen op te brengen 
en met hen samen te werken. 
Soms worden de jonge medebroeders 
bestempeld als conservatief. De coördinator 
antwoordde hierop dat ze eerder “internatio-
naal katholiek” zijn. Ook refereerde hij aan de 
spirituele leegte van veel Europeanen die vol-
gens zijn zienswijze goed verzinnebeeld wordt 
in het beeld van Zadkine in het centrum van  
Rotterdam. Zijn advies: kijk met liefde en open-
heid naar deze mensen en in het algemeen naar 
de wereld.

De coördinator had sterk ingezet op groeps-
werk. Met telkens dezelfde groepjes van vijf of 
zes discussieerden we over vragen als: ”Welke 
vreugde en lichten zie jij in jouw lokale situatie? 
Toen je pas in Nederland kwam, wat viel je op in 
de Nederlandse cultuur (positief en negatief)?” 
Voor degenen die hier al langer zijn: ”Hoe denk 
je daar nú over?” Vervolgens: “Wat wil God van 
ons in deze situatie? Wat vraagt de Geest van 
ons om ons te vernieuwen? Hoe kun jij jezelf 
vernieuwen?” Soms waren die vragen heel per-
soonlijk, zoals: ”Waren er momenten in je leven 
of in je pastorale/missionaire arbeid waarop je 

hebt ervaren dat Gods Geest in jou werkzaam was?” Opvallend was dat, 
ondanks die persoonlijke vragen, veel medebroeders open en eerlijk 
waren in hun antwoorden.
Wat ook opviel was dat in de plenaire vergaderingen nogal eens ver-
schillen van mening naar voren kwamen over bijv. hoe liturgie te vieren. 
Die werden vrij duidelijk uitgesproken, maar leidden niet tot scherpe 
discussies. Integendeel, af en toe gaven die zelfs aanleiding tot geestige 
opmerkingen en algemeen gelach.  

Enkele jaren terug moest er nog wel eens op aangedrongen worden dat 
iedere jonge medebroeder aan deze bijeenkomsten zou deelnemen. Nu 
is dat geen kwestie meer. De jonge medebroeders komen graag naar 
deze bijeenkomsten, omdat ze eerder hebben ervaren dat die van groot 
nut voor hen zijn. Bovendien verheugen ze zich erop elkaar te kunnen 
ontmoeten, iets wat door het vele dagelijkse werk dikwijls niet mogelijk is. 

Opvallend was dat heel deze bijeenkomst door de jonge buitenlandse 
medebroeders zelf werd georganiseerd en geleid. Ondergetekende 
was (naast de coördinator) de enige senior onder de deelnemers. Met 
bewondering heb ik daarvan genoten. Met tevredenheid concludeerde 
ik op het einde van de workshop dat de jonge medebroeders het nu 
zelf aankunnen en tot op zekere hoogte ons niet meer nodig hebben. 
Het doel dat we de laatste 15 jaar voor ogen hadden, is gerealiseerd: 
het vormen van een nieuwe jonge zelfstandige SVD-gemeenschap in 
Nederland die de missionaire uitdagingen van deze tijd aankan.  

Bert Wooning svd

Vervolg van pagina 1
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In gesprek met p. Wim Valckx svd
“Kan ik je bellen om 5 uur ‘s middags Nederlandse 
tijd, dan is het in Australië 3 uur ‘s nachts. Ik sta dan 
altijd een uur op”, vraagt pater Wim in een mailtje. 
We spreken een telefonisch gesprek af voor ROND.

Theologie in Teteringen
“De theologie in Teteringen liep al vooruit op het Tweede 
Vaticaans Concilie. Af en toe, als er een visitatie uit Rome was, 
werden de colleges in het Latijn gegeven. Voor mij met mijn 

korte gymnasiumperiode was het even lastig tot 
de visitator weer vertrok.

Priester werd ik gewijd in januari 1960. 
Drie maanden later volgde de mis-

siebenoeming voor Papoea-Nieuw-
Guinea. Dat gaf me een diep 

gevoel van vrede in mijn hart. Na 
een prachtige treinreis langs 
de Rijn begon in september 
mijn pastoraal jaar in Mün-
chen. De tijd in Beieren was 
als een lente na een lange 
winter van een zeer gesloten  
seminarieopleiding. Daarna 

volgde Liverpool om colloquial 
Engels te leren.”

Wewak PNG
“In 1962 vertrok ik per boot naar 

Australië en vandaar naar Wewak aan 
de noordkust van Papoea-Nieuw-Guinea, 

broeierig heet, vol malaria. Bisschop Arkveld, 
een wijs man, werd mijn bisschop. Hij gaf nieuwe-

lingen de eerste maanden geen taak. “Kijk goed rond, probeer 
contact te maken. Leer vlot Pidgin Engels.” Dikwijls heb ik met 
hem gevlogen over de ruige oerwouden. Ik begon mijn werk 
als assistent-priester en later als pastoor. In 1968 volgde ik in 
Nemi bij Rome de bijscholingscursus. Fantastisch, die nieuwe 
theologie en moraal!
Terug in de missie volgde de taak een nieuwe catechisten-
school op te zetten. Acht jaar heb ik daar hard en met succes 
aan gewerkt. Daarna nog vijf jaar pastoor van de kathedraal 
in Wewak. Ten slotte werd ik zo ziek dat ik in 1986 voorgoed 
vertrok naar Australië.”

Australië
“Na mijn burn-out koos ik ervoor pastor te zijn voor Cambod-
jaanse vluchtelingen in Melbourne. Zij hadden het schrikbe-
wind van Pol Pot meegemaakt. In vier jaar leerde ik genoeg 
van hun taal (Khmer) om voor te gaan in vieringen. Toen ik voor 
het eerst de eucharistie vierde in het Khmer zag ik de ogen van 
mijn publiek wijd opengaan. Acht jaar werkte ik onder hen.

Na een sabbatjaar in 1997 was ik 15 jaar chaplain onder Neder-
landse immigranten. Het was heerlijk om onder landgenoten 
te werken. Ik heb veel heilige mensen onder hen als vrienden 
ontmoet. Als missionaris ben ik steeds meer priester geworden.”

“Mijn paspoort verloopt in 2023, misschien probeer ik nog naar 
Nederland te gaan om daar rustig te sterven.”  
  

Paul Wensing

Wim woont in een huis voor bejaarde 
SVD’ers in Sydney en doet vandaar-
uit pastoraal werk. In november 
is hij 89 geworden. Hij is hel-
der en heeft gevoel voor 
humor. Na een uur aan de 
telefoon wordt hij moe.

“In Venlo ben ik in 1931 
geboren als zevende 
kind. Mijn moeder is 
overleden toen ik nog 
maar 3 jaar was. Toch 
herinner ik me haar nog 
als mijn echte moeder, 
ook toen mijn vader een 
paar jaar later hertrouwde 
met een lieve vrouw die heel 
goed voor ons was. 
Mijn vader was leraar aan de 
ambachtsschool. Heel onhandig met 
hamer en zaag, maar uitstekend in de the-
oretische vakken rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde 
enz. Mijn lagereschooltijd viel samen met de oorlog. Dat 
zorgde voor de nodige lacunes in het leerprogramma. 
Weinig bekend is dat de Royal Air Force 13 keer tever-
geefs de bruggen in Venlo gebombardeerd heeft, maar 
het hart van Venlo lag plat. 

Enkele weken later trof een groot drama ons gezin. Een 
broer van me kwam thuis met zijn MTS-diploma op zak. 
Hij moest schuilen voor een patrouille Duitsers, want 
hij had zich niet opgegeven voor de Arbeitseinsatz. Hij 
verborg zich in een keet op het land van een buurman, 
vluchtte en werd door zijn halsslagader doodgeschoten. 
Het staat gegrift als een sterrenbeeld in mijn geheugen.”

Wim gaat naar het gymnasium, maar moet klas vier 
overdoen. Op aanraden van vader en oudste broer stapt 
hij over naar de kweekschool in Roermond. Als onder-
wijzer had je tenminste een diploma op zak, wanneer je 
opgeroepen werd als militair naar Indonesië.
In Roermond ontmoet hij jonge onderwijzers uit missie-
gebieden. Door hen komt hij op het idee om missionaris 
te worden. Hij citeert de stichter: “I thank you for my mis-
sionary vocation”. 
In 1952 is hij onderwijzer. Paters Hoeymakers en De Hos-
son bezoeken Wim in Roermond en nodigen hem uit 
voor Teteringen. De “hands on” aanpak in het missiehuis 
bevalt Wim net zoals het studieuze klimaat. “Ik ben altijd 
een lezer geweest tot op de dag van vandaag.”
 

p. Wim Valckx svd



Pater Mathew Thekkeyil vertrok op 20 januari 
naar Kerala (India) voor vakantie bij zijn familie. 
In India was toen nog nog geen corona. Hij ver-
telt over zijn ervaringen. 

In maart werd op tv gesproken over de nieuwe coro-
naziekte. Terugkerende Indiërs uit o.a. China, Italië 
en de Golfstaten brachten de besmetting mee. Ook 
kwam de besmetting van een bijeenkomst in Delhi 
met mensen uit veel landen. Er was veel discussie 
over wat iedereen moest doen.  Op 21 maart kondigde 
premier Modi de lockdown af. Het was een nieuw 
leven. Buitenshuis mondkapjes dragen, geen 
mensen ontmoeten, geen handen schudden, 
niet wandelen... Maar de overheid van Kerala 
hielp de mensen met voedselpakketten en 
geld. Het ministerie van Gezondheid en de 
politie zorgden voor mondkapjes en medi-
cijnen voor de mensen en de verdeling van 
voedselpakketten. Er waren “community 
kitchens” voor de arme mensen. Ook verlo-
ren veel mensen werk en inkomen en gingen 
zij naar familie in andere staten van India.

Het werd een moeilijke tijd. Ik moest mijn ouders beschermen, ze 
zijn heel oud. Ik bleef altijd thuis. Mijn broer deed de boodschap-
pen en ik hielp hem op de boerderij. Het is jammer dat ik mijn zus 
in Meghalaya - zij is ook religieus - niet kon bezoeken.
Wel vond ik het fijn om lange tijd bij mijn ouders te zijn. Ik kon hun 
leven en hun problemen ervaren. Op zondagen vierde ik thuis de 
eucharistie alleen met mijn familie. Ik leefde hun “rhytme of life”. 
Ik heb voor de mensen daar niet veel kunnen betekenen. De  
mensen vonden me altijd thuis, ze zeiden: “Pater, je kan niet 
teruggaan!” Elke maand kondigde de overheid opnieuw een 
maand van lockdown af. Het was zwaar voor de mensen. Maar 20 
personen konden bijeenkomen voor een huwelijk, 10 personen 

voor een begrafenis en de familie kon er niet 
bij zijn als iemand met corona overleed. Er 

was geen sociaal leven. De kerk organi-
seerde activiteiten ter bemoediging 

op de televisie en sociale media. 
Vrijwilligers werkten samen met de 
overheid.

Ik keerde eind september terug 
naar Nederland. Helaas is de be- 

smetting in India nog niet voorbij.  

Mathew Thekkeyil svd

Op verlof in coronatijd
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Mathew Thekkeyil 
svd

P. THEODORUS (DORUS) PETRUS BRUIN svd 
(Zijdewind (NH),15 juli 1926), tweede van de 10 kin-
deren van Gerardus Bruin en Petronella Kuijper, wil 
als heeroom Niek Kuijper missionaris worden. In 
september 1941 gaat hij naar Teteringen, dan naar 
Veghel en na WOII naar Steyl voor zijn gymnasiale 
studies. Priester gewijd op 14 augustus 1955 krijgt hij 
zijn gewenste benoeming voor Flores. Nederlanders 
zijn in die jaren niet welkom in Indonesië. Daarom 
gaat Dorus in 1956 naar Araraquara in Brazilië en 
vier jaar later naar Guarapuava. Na splitsing van de 
lokale parochie wordt Dorus verantwoordelijk voor 
de nieuwe parochie Santa Terezinha met 46 basis-
gemeenschappen. Maandelijks 20 dagen van huis 
met de jeep: sacramenten, ziekenbezoek, praten, 
luisteren. Kritisch kijkt hij erop terug: “Een sprong in 
het diepe, weinig voorbereiding. Gods Geest moet 
mijn voorgangers en mij hebben geïnspireerd.”

Dorus schreef uitgebreid over zijn Braziliaanse 
werkplekken. Graag licht ik er één uit: Miracatu 
1976-1980, stadje met 22 basisgemeenschappen, 
goede scholing van o.a. catechisten, veel aandacht 
voor de Bijbel. In het dorpje Vista Grande wil een 
grootgrondbezitter 40 families verdrijven van hun 
landje. Dorus kiest partij voor de onderdrukten en 
zoekt hulp bij een advocatencollectief. Wanneer het 

erop lijkt dat de mensen toch 
verjaagd gaan worden, zoekt 

hij contact met een ‘goede’ 
rechter. Uiteindelijk kunnen de 
families blijven. Kort voor terug-
keer naar Nederland neemt  
Dorus in Vista Grande afscheid 
van ‘zijn’ mensen, die nog steeds 
dankbaar zijn dat ze hun land 
hebben kunnen behouden.

Terug in Nederland in 2007 sluit Dorus zich 
aan bij de Deurnese communiteit. Aanpassen aan Nederland kost hem 
moeite: “Ik zit tussen twee werelden.” In december 2008 verhuist hij 
naar Teteringen, waar hij zich na enige tijd thuis voelt. In 2010 gaat 
Dorus, na stevig aandringen van zijn kant, nog één keer naar Brazilië 
voor een definitief afscheid. Terug in Teteringen heeft hij zijn dagelijks 
ritme: bidden, wandelen, bezoekjes, rummikuppen enz. De coronacri-
sis is voor hem lastig. Afstand houden, quarantaine: hij weet er geen 
weg mee. Overal in zijn kamer hangen briefjes om ergens aan te den-
ken. Zijn geheugen is minder geworden.

Zondag 19 juli voelt Dorus zich niet goed. Tegen een verzorgende zegt 
hij: “Bruintje maakt het niet lang meer.” Na een korte ziekenhuisop-
name op 22 juli blijkt behandeling niet meer mogelijk. Dorus wil dan 
terug naar huis, ontvangt het sacrament van de zieken in het bijzijn 
van enkele vertrouwden en sluit de ogen rond 17.30 uur. Dorus, 51 jaar 
Braziliaan met de Brazilianen, is niet meer. We zullen hem missen!
Op 27 juli vierden we zijn leven in de kapel van Park Zuiderhout.  
Op zijn verzoek is hij begraven bij zijn grote inspirator, heeroom Niek 
Kuijper svd.  

Kees Maas svd

In Memoriam
Volledig In Memoriam op www.svdneb.nl
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Ik ben Antony Varghese. Geboren op 1 augustus 1988 als 
vijfde kind in een groot gezin van vier jongens en twee 
meisjes ben ik opgegroeid in Kerala, in het zui-
delijke deel van India. Na mijn theologie-
studie en diaconaat ben ik op 23 april 
2018 tot priester gewijd. Vervolgens 
kreeg ik mijn eerste benoeming 
voor de Nederlands-Belgische 
provincie. Ik ben heel trots 
om te kunnen vertellen dat 
een van mijn broers, Shenoy 
Varghese, een grote bron van 
inspiratie in mijn missionair 
leven, ook SVD-missionaris 
is. Hij werkt momenteel als 
jeugdcoördinator in de Itali-
aanse provincie van de SVD.

Bijna twee jaar geleden ben ik in 
Nederland aangekomen. De eerste 
dagen van mijn leven hier ben ik bij 
onze oudere medebroeders in Teteringen 
geweest, die met hun rijke missie-ervaringen 
in verschillende landen mijn eigen leven hebben verrijkt.  
Ik had ook een mooie gelegenheid om alle SVD-commu-
niteiten te bezoeken waardoor ik een goed beeld van onze 
provincie heb gekregen. “Als je iets wilt, spant het hele 
universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom 

verwezenlijkt”- Paul Coelho, De alchemist. Wat in de eerste 
plaats indruk op mij maakte van Nederlanders is dat de 

bewoners hier met een open hart iedereen accep-
teren en ze je helpen om je thuis te voelen. 

Mijn taaldocenten, mijn taalmaatjes en 
andere mensen die ik tot nu toe heb 

ontmoet, zijn daar enkele goede 
voorbeelden van. Ik ben het eens 

met velen die zeggen dat Neder-
lands een moeilijke taal is, maar 
er zijn veel mensen die helpen. 
Eerlijk gezegd, wat ik in het 
begin heel erg vond is dat 
mensen hier heel direct zijn in 
hun meningsuitingen. In het 
begin kon ik daar niet zo goed 

tegen, maar nu wel.

Ik woon samen met vier mede-
broeders in de pastorie van de 

Joannes de Doperkerk in Hoofddorp. 
Momenteel ben ik me aan het voor- 

bereiden op mijn Staatsexamen Nederlands als 
Tweede Taal en tegelijkertijd onderhoud ik contacten met 
de internationale gemeenschappen, o.a. met de Filipijnse 
gemeenschap in Amsterdam-Noord.  

Antony Varghese svd

Nieuwe missionaris stelt zich voor 

Het plan van de wedstrijd veranderen 

Antony Varghese svd

Gilbert vertelt: 
“Plannen zijn belangrijk. In het bedrijfsleven, in de sport-
wereld heb je goede plannen nodig. Leiders of coaches 
maken plannen om van A naar B te komen en verder 
tot aan Z. Zodoende kunnen ze er zeker van zijn dat ze 
hun doel bereiken. Werkt plan A niet, dan zal plan B enz. 
zeker klaar staan als back-up, en alles zal goed komen. 
Met plannen op die wijze voorbereid zal het bedrijf of de 
wedstrijd niet stilvallen.

Dit geldt ook voor het jongerenpastoraat. Het is als een 
bedrijf of een wedstrijd. Onder alle omstandigheden 
moet het werk of de missie voor de jongeren doorgaan. 
Afgelopen zomer is het “wedstrijdplan” voor het jongeren-
werk veranderd. Vanwege de pandemie zijn de geplande 
jongerenactiviteiten een andere weg ingeslagen. Sociale 
media en apps hielpen jongerenwerkers om op creatieve 
wijze jongeren te bereiken en hun activiteiten virtueel 
voort te zetten. Maar de jongeren waren het online zitten 
al gauw zat, want dat deden ze op school al elke dag. 
Ze hadden veel liever fysieke bijeenkomsten. Daarom 
gingen sommige jongerengroepen, toen de lockdown 

niet meer zo streng was, fysiek door met hun activiteiten met 
inachtneming van de regels. Ze genoten ervan.

Online veranderde het wedstrijdplan en er kwam een plan bij: 
huisbezoek. Het was moeilijk uitvoerbaar, maar het lukte en de 
ouders vonden het ook prachtig. Met behoud van het afstand 
houden werden sommige jongeren persoonlijk bezocht door 
jongerenwerkers. Deze ontmoetingen maakten jongerenwerk 
heel persoonlijk. Net als in het evangelie, waar Jezus eropuit trok 
en zijn leerlingen persoonlijk riep, bracht het bezoek aan jonge-
ren Jezus in elk huis en liet Hem elke jongere persoonlijk roepen.
Virtuele bijeenkomsten en huisbezoek maakten jongerenwerk 
in coronatijd mogelijk. Het was niet zo gepland, maar door 
de pandemie kwam dit alles tot stand. Van de twee is vooral 
het huisbezoek belangrijk. Het is iets zeer persoonlijks. Het is 
een wedstrijdplan dat het apostolaat onder jongeren blijvend 
maakt in zijn missie om jongeren op te voeden en hen voor te 
bereiden om de roep van Jezus te beantwoorden en actief deel 
te nemen aan het kerkelijk leven. Dit werk onder jongeren is 
werkelijk een wedstrijd en een zaak van iedereen. Het moet zijn 
doel bereiken. Het is niet tegen te houden.”  

Gilbert Razon uit de Filippijnen werkt in het jongerenapostolaat in het bisdom Breda. Hoe doe je dat in coronatijd? 
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Als je de hal van het missiehuis in Teteringen binnenstapt, valt je oog direct op 
twee foto’s: de een met onderschrift TOEN, de ander met NU… 
TOEN ik zelf tussen 1954-1959 in Teteringen studeerde was alles nog “van ons”, 
van de SVD: gebouw, terrein, boerderij, missieprocuur met de verzendafdeling 
voor de missie, het mooie bos enz. En, op een enkele knecht na, woonden er 
uitsluitend SVD’ers.
NU ik sinds 2015 weer in Teteringen woon als “bejaarde”, is alles veranderd. Alles 
(uitgez. kerkhof en een stuk bos) valt onder “Stichting Park Zuiderhout” en er 
zijn nog maar 23 SVD’ers. De SVD is huurder. In 2018 besloot het provinciaal 
kapittel, vooruitlopend op het aflopen in 2021 van het huidige huurcontract, 
serieus na te gaan denken over de toekomst.

Ik dacht terug aan mijn tijd in Deurne. In 1996 zeiden we als communiteit tegen 
elkaar: over 6 à 10 jaar zullen wij geen leiding meer kunnen geven aan de diverse 
activiteiten van het huis; wij moeten serieus gaan nadenken over de toekomst. 
Werkgroep Toekomst Deurne werd ingesteld: SVD’ers en mensen uit Deurne en 
omgeving (experts, vrienden van het huis). Vele besprekingen leidden uiteinde-
lijk naar Willibrordhaeghe, nu Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe.
Teteringen kreeg na dat kapittel ook een werkgroep: enkele SVD’ers en experts/
vrienden uit Teteringen en omgeving. Het project kreeg als naam “Stip aan de 
horizon”, oftewel “De SVD-NEB-provincie op weg naar de toekomst”.

We vergaderden veel over uiteenlopende onderwerpen: Zorg en Welzijn, spiritu-
aliteit en religiositeit, f inanciën, huisvesting en facilitaire diensten. Voortschrij-
dend inzicht leerde ons ons niet te beperken tot de SVD. Daarom benaderden 
we de andere religieuzen in het missiehuis (Benedictijnen, Missionarissen van 
de H. Familie en Priesters van het H. Hart) en de beide religieuzencommunitei-
ten op het terrein (H. Harten en Scheutisten). Om alles in goede banen te leiden 
vroegen we juridisch advies aan de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). 
En via een maandelijkse nieuwsbrief kregen alle betrokkenen informatie over 
de ontwikkelingen.
Zo ontstond uiteindelijk SART: SAMENWERKENDE RELIGIEUZEN TETERINGEN, 
en konden op 2 juli 2019 de statuten bij de notaris passeren.

Daarna ontwierp Target uit Deurne een mooi logo en was er een sollicitatie- 
procedure voor de directeursfunctie, waarna in oktober 2019 de heer Arno  
Heesters (59 jaar, woonachtig in Eersel) werd aangesteld voor 24 uur per week. 

Aansluitend werd het bestuur (vijf 
leden: 2 religieuzen en 3 leken/experts 
en geïnteresseerden) samengesteld 
en vervolgens een participantenraad 
van negen personen die de religieu-
zen vertegenwoordigen (1 of 2 parti-
cipanten, afhankelijk van het aantal 
leden). Kees Maas en ondergetekende 
participeren namens de SVD. 
Op 1 januari 2020 ging SART off icieel 
van start. Het coronavirus stak echter 
een spaak in het wiel. Niet alles kon 
zo snel geregeld worden als gehoopt. 
Maar… de trein loopt. Binnenkort volgt 
een PR-offensief voor SART: website, 
flyer en PR-brief voor congregaties en 
bisdommen om meer bekendheid te 
geven aan dit mooie initiatief. Ook de 
KNR zal er publiciteit aan geven. En via 
dit artikel wil ook ROND een bijdrage 
leveren, zodat de trein kan blijven 
lopen en ons religieuzen en andere 
belangstellenden een goed tehuis kan 
worden geboden.  

Koos van Dijk svd, 
participant namens de SVD

In Teteringen werken 5 congregaties en 1 orde sinds 1 januari 2020 samen.
Op verzoek van de redactie licht p. Koos van Dijk svd e.e.a. nader toe.

SART - SAMENWERKENDE  RELIGIEUZEN  TETERINGEN

De gelijkenis met het kerkraam 
toont dat SART een organisatie 
is ten dienste van religieuzen.  
De veelkleurigheid geeft de ver-
schillende kleuren aan van de 
participerende orde en congre-
gaties. Het lijnenspel wijst naar 
de vele lijnen in de organisatie. 
De naar boven lopende over-
gang in tinten van donker naar 
licht geeft de laatste levensfase 
aan waarin de religieuzen zich 
bevinden: in de voltooiing van 
hun leven naar het Licht.

De symboliek van het logo



“In Duivendrecht hebben wij op 8 september jl. Maria 
Geboorte en 145 jaar SVD samen met de Amster-
damse zusters SSpS gevierd. We begonnen met de Vespers, 
luisterden naar inspirerende woorden van onze stichter 
Arnold Janssen, gevolgd door een korte bezinning 
en een gebed voor de wereldwijde inzet van de 
SVD. Daarna genoten we van een Chinese 
maaltijd.”

“In Hircos, Den Haag vierden we waar-
dig deze verjaardag van onze con-
gregatie met een avondmis en een 
gezellige koffietafel. De zusters SSpS 
waagden het om uit het veilige Moer-
wijk naar Hircos te komen. Maar of we 
het zo kunnen houden? Het virus is nog 
steeds een bedreiging.”

“Eén van de hoogtepunten van de laatste maan-
den voor ons SVD’ers in Hoofddorp was wel de viering 
van het 145-jarig bestaan. We hebben die dag ook aangegre-
pen om onze congregatie hier in deze parochie wat beken-
der te maken. Want je staat ervan te kijken hoe weinig de 
mensen hier over onze congregatie weten. De eucharistie-
viering had als thema: “Vele gezichten, maar één hart.” Wie 
had veertig jaar geleden kunnen denken dat in de pastorie 
van Hoofddorp vier buitenlandse priesters zouden wonen en 
werken en zoals vandaag voor zouden gaan! Veel gelovigen 
met een migratieachtergrond waren aanwezig. De voorbe-
den werden in zes talen gedaan. Op het einde van de viering 
bedankte de vicevoorzitter van het kerkbestuur, een man 

geboren in het 
A z i a t i s c h e 
A n a t o l i ë ,  
de SVD voor 
haar diensten 
hier in deze 
parochie.”

“En zo vier-
den we op 
donderdag 8  
s e p t e m b e r 

in Teteringen bescheiden maar dankbaar én de 145ste 
Stichtingsdag van onze congregatie én het feit dat vijf 
medebroeders hun geloftejubileum herdachten. Tweemaal 
75 jaar, driemaal 65 jaar: zovele jaren in dienst van de con-
gregatie, goede reden om het glas te heffen, maar vooral 
om dankbaar te zijn.”

Melvin Tharsis schrijft vanuit Schiedam: “De workshop in 
Helvoirt heeft veel ruimte gegeven om terug te kijken naar 
het generale Kapitteldocument (2018). Eén vraag en een 
Bijbeltekst hebben op mij veel indruk gemaakt. De vraag is: 
‘Wat wil God van ons?’ De tekst is Lucas 19:1-10: het verhaal 
van Zacheüs.”

Van 18 tot 23 september was onze 
generale overste p. Budi Kleden 
voor kennismaking op bezoek in de 
NEB-provincie. Hij woonde meestal in 

Teteringen. Hij was zeer geïnte-
resseerd in het wel en wee van de 

medebroeders in het missiehuis en hij 
kreeg een rondleiding door het mis-

siehuis en informatie over wie er nu 
wonen. Provinciaal Avin Kunnekka-
dan begeleidde hem naar het kerk-
hof waar hij de vele medebroeders 
opzocht die hij kende van Indonesië. 
Pater generaal zegende hun graven, 

sprak een gebed en maakte foto’s.
Op zondag 20 september gaf p. Budi 

Kleden in de kapel een conferentie over 
o.a. de situatie van de SVD in Europa, mede 

vormgegeven door medebroeders van vele 
culturen en nationaliteiten en door medewerking 

van leken. Hij sprak ook over corona en SVD wereldwijd. Op 
dat moment waren 57 medebroeders besmet (geweest), 5 
nog in behandeling en 4 gestorven, onder wie pater Joep 
Heinemans.
Omdat pater generaal vaak deelnam aan de maaltijden 
in het missiehuis leerde hij veel medebroeders persoon-
lijk kennen. In Breda leerde hij de medebroeders uit het 
buitenland kennen door zijn bezoek en eucharistievie-
ring in de Franciscusparochie. In Hoofddorp ontmoette 
hij bijna alle buitenlandse medebroeders en gaf e r 
ook een conferentie. Verder bracht hij een 
avond door in Hircos, Den Haag. Intus-
sen was generale econoom p. Dariusz 
Garbaciak uit Rome aangekomen 
voor gesprekken over de situatie van 
Deurne, Montenau en Leuven. Van-
wege corona konden de twee bezoe-
kers niet naar Leuven. Daarom kwam 
een aantal medebroeders uit België naar 
Teteringen voor gesprekken. Ook met 
de lokale economen werd overlegd, zodat 
generale overste en generale econoom 
toch een goed beeld kregen van de 
situatie. Zij lieten ons na afloop 
weten terug te zien op een vrucht-
bare tijd en dankten ons allemaal 
voor het hartelijke welkom en de 
interessante gesprekken.

Op 29 september verhuisde 
p. Emile Vanderlinden (92) van 
Leuven naar Teteringen en op 26 
oktober kwam p. Toon Gelinck (89) 
van Steyl naar Teteringen. Beiden van 
harte welkom!  

Wim Wijtten svd
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p. Toon Gelinck

p. Emile 
Vanderlindenvlnr Antony Varghese, Eko Silvester, Bert 

Wooning, Albert Toppo, Mathew Thekkeyil

Generale overste
p. Budi Kleden

foto: Heinz Helf
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VIVAT INTERNATIONAL 20 JAAR!
Het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) en de congregatie 
Dienaressen van de Heiige Geest (SSpS) hadden aan het begin 
van deze eeuw reeds een lange geschiedenis van uitdrukkelijke 
inzet voor de bevordering van gerechtigheid, vrede en integriteit 
van de schepping. In veel landen werd samengewerkt met de 
lokale kerk en andere congregaties en religieuze instituten. De 
vraag bleef bestaan: ‘Hoe kunnen we effectiever worden in het  

bestrijden van onrecht op alle niveaus, 
van lokaal tot globaal?’ Vanuit deze 
gedachte is Vivat International gebo-
ren. Vivat is een ‘Niet Gouvernementele 
Organisatie (NGO) met officiële toe-
gang tot de Economische en Sociale 
Raad (ECOSOC) van de Verenigde 
Naties’. Momenteel is Vivat een wereld-
wijd netwerk van 12 religieuze congre-
gaties, werkzaam in 120 landen. Alle 
leden van deze congregaties vormen 

samen het Vivat Netwerk. Zr. Helen Saldanha SSpS en p. Paulus 
Rahmat svd zijn de codirecteuren. Vivat zet zich in New York bij de 
Verenigde Naties in voor gerechtigheid en vrede. P. Andrzej CSSP 
vertegenwoordigt Vivat In Genève op het gebied van mensenrech-
ten. Topprioriteiten zijn mensenrechten, speciaal de rechten van 
zwakkeren en minderheidsgroepen, de integriteit van de schep-
ping en daarmee verband houdend duurzame ontwikkeling en 
sociale inclusie, aandacht voor de rechten van kinderen en vrouwen.  
Voor meer informatie: www.vivatinternational.org  

Missie van SVD en SSpS Zuid-Soedan  
in Oeganda
Zuid-Soedan verkreeg na een lange en bloedige 
strijd in 2011 haar onafhankelijkheid. In 2012 zijn 
de SVD en de SSpS in dit nieuwe land begonnen. 
Al spoedig werden de medebroeders en zusters 
geconfronteerd met stammenstrijd en geweld. 
De Slowaakse zuster Veronika werd vermoord 
en een SVD-missiepost werd in brand gestoken.  
De lokale bevolking vluchtte massaal naar 
Oeganda. Na eerst gevlucht te zijn naar Kenia,  
zijn de medebroeders en de zusters de vluchte-
lingen gevolgd. Als vluchtelingen met de vluch-
telingen zeggen zij nu ‘in onze missie onder de 
vluchtelingen kan niets ons scheiden van de 
liefde van God’. In de coronacrisis geven zij niet 
alleen troost, maar vooral ook hoop en vertrou-
wen in de toekomst. De medebroeders en zus-
ters ontdekken dat de jeugd en zelfs kinderen 
aangetrokken worden door Bijbelse verhalen. Er 
straalt licht in de duisternis.

Wereldmissiezondag in Collegio del Verbo Divino in Rome
Het Collegio is het centrale huis van de SVD, zetel van het generale 
bestuur, verblijf van medebroeders die in Rome hogere studies doen 
of werkzaam zijn bij het Vaticaan. Dit jaar mocht de gemeenschap 
Wereldmissiezondag vieren met de Filipijnse kardinaal Luis Antonio 
Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de vol-
keren. In zijn preek liet hij duidelijk weten dat hij zichzelf beschouwt 
als een vriend van de SVD. En dat is heel begrijpelijk. Als bisschop van 
het bisdom Imus (Filipijnen) was hij ook pro-
fessor aan de SVD “School of Theology” in 
Tagaytay. Van 2011 tot december 2019 
was hij aartsbisschop van Manilla. 
Sinds 2015 was hij ook voorzitter van 
Caritas Internationalis. Als mens en 
als kerkleider past hij heel goed bij 
paus Franciscus. Zijn komst naar 
Rome is een aanwinst voor de uni-
versele kerk en een verlies voor de 
lokale kerk in de Filipijnen.   

“Alleen met preken en liturgie kunnen we de wereld niet redden.”  -  H. Arnold Janssen

Zr. Helen Saldanha SSpS 
en p. Paulus Rahmat svd

Voed de hongerigen: Covid-19
Vanaf eind maart tot augustus gold in India een 
totale of gedeeltelijke lockdown ter bestrijding van 
het coronavirus. Het was een noodzakelijk besluit, 
maar desastreus voor miljoenen dagloners, dak- 
lozen, gastarbeiders, mensen in de krottenwij-
ken en vele anderen. Voor hen betekende geen 
inkomen geen eten. In Mumbai is een zevental 
SVD-medebroeders, samen met een zestal SVD- 
lekenparticipanten, in actie gekomen om etens- 
waren in te zamelen en onder de zwaarst getrof-
fenen te verdelen. Tot en met augustus hadden 
ze reeds rond de 7000 gezinnen van het meest 
noodzakelijke voedsel en medicijnen voorzien. 
Het werd een complexe operatie om financiële en 
materiële bronnen, opslagplaatsen en distributie- 
systemen te vinden. Door eigen ervaring leerde 
de groep dat het coronavirus geen godsdienst, 
kleur, geloof, taal of grenzen kent. De groep 
ervaart deze crisis en hun antwoord daarop als 
een soort transformatie. Hun leven en dat van 
de maatschappij zal nooit meer zijn wat het  
is geweest.  

Kardinaal Luis
Antonio Tagle


