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Covid-19, een uitdaging of een belemmering?
Sinds februari 2020 tot de dag van van-
daag is onze wereld getroffen door het 
coronavirus. Op dit moment hebben 
we zelfs te maken met enkele nieuwe 
varianten. Iedereen, jong of oud, kind 
of volwassene, gehuwd of ongehuwd, 
alleenstaand of samenwonend wordt 
opgeroepen de maatregelen serieus te 
nemen om gezond te blijven. Er komen 
oproepen van   alle leiders, zowel van de 
Kerk als van de Staat, van de religieuze 
als van de maatschappelijke instanties 
om voor elkaar zorg te dragen, elkaar 
te bemoedigen en elkaar te helpen. 
Blijf oplettend. Wees niet bang maar 
wees voorzichtig. Dit coronavirus weer-
houdt ons er niet van om barmhartig 
en ruimhartig te zijn. Het is juist een 
uitdaging om ons leven te hernieuwen 
op velerlei gebied, om goed met elkaar 
om te gaan en iets voor elkaar te blij-
ven betekenen.

Vanuit die gedachte begonnen de 
zusters SSpS in Moerwijk (Den Haag) 
samen met de SVD van Hircos op 7 
oktober 2020 een sociaal-caritatief 
project in de vorm van zorgen voor een 
warme maaltijd voor 40 à 50 daklozen. 
Elke woensdag gaan we in het MOC 
(Multicultureel Ontmoetingscentrum) 
koken, scheppen we de warme maal-
tijd in plastic bakjes, stoppen die in 
twee grote warme tassen en brengen 
de maaltijden met de bakfiets naar het 
Malieveld. Daar vragen we de daklozen 
om in een rij te gaan staan, en een 
voor een ontvangen ze dan een bakje 
warm eten. Als er nog over zijn krijgen  

enkelen twee bakjes. Vanwege de coronasituatie blijven we niet te lang bij hen. 
Wij volgen de maatregelen en dragen mondkapjes en handschoenen. De daklo-
zen hebben die niet. Af en toe maken we praatjes en grapjes met hen. We pro-
beren om geduldig te zijn want sommigen zijn dronken en veroorzaken soms 
overlast.

Op vrijdag 29 januari 2021 hebben wij ook op het Westeinde voor 120 personen 
gekookt. Dat is het project van het Straatpastoraat Den Haag. Onze bijdrage 
is dat wij op elke vijfde vrijdag van de maand in dit jaar de warme maaltijd  
daar verzorgen.

Wij zijn dankbaar dat onze migrantengemeenschappen en ook de lokale kerk ons 
steunen en concreet helpen. De Chinese gemeenschap in Den Haag heeft ons 2000 
plastic bakjes plus bestek, twee grote warme tassen en een nieuwe bakfiets gege-
ven. Een Indonesische dame maakt twee keer per maand het vlees klaar en een 
echtpaar uit de Vier Evangelisten parochie kookt een keer per maand met ons mee. 

Lees verder op pagina 2 

vlnr: zr. Yuliana SSpS, Klemens Hayon svd en Vincent Wang svd 
delen warme maaltijden uit
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De SVD (Gezelschap van het Goddelijk 
Woord) ziet de verspreiding van het 
“WOORD” als de kerntaak van zijn missie.

In ROND leest u drie keer per jaar infor-
matie over het werk van de congregatie 
in Nederland en België en elders in de 
wereld. Dat brengt kosten met zich mee: 
opmaak, drukken, verzenden. En als 
redactie willen we u kwaliteit leveren. U 
hoeft er geen abonnementsgeld voor te 
betalen. Mogen we daarom een beroep 

op u doen om, als u daartoe financieel in 
staat bent, eens per jaar een vrijwillige bij-
drage voor de verspreiding van ROND over 
te maken? Zelf bepaalt u de hoogte van 
uw bijdrage, waarvoor wij u nu al danken.
IBAN: NL32 INGB 0004 1890 68 t.n.v. 
St. Willibrord Missiehuis, o.v.v. ‘bijdrage 
ROND’.

Hartelijk dank voor uw bijdrage in eerdere 
jaren!  

Pierrot Mazono svd, hoofdredacteur

Geachte lezer,

Wij danken u voor uw bijdrage aan de Kerstactie 2020.
Avin Kunnekkadan svd, provinciaal

Vervolg van pagina 1
Deze Covid-19 vind ik niet een belemmering maar een uit-
daging. Het virus daagt ons uit om creatief te zijn, nieuwe 
wegen te zoeken om voor elkaar te zorgen, met elkaar in 
contact te komen. Iedereen weet dat het riskant is om fysiek 

contact te maken, maar het is fijn om in contact te komen 
met het hart, in woorden en daden, in de vorm van geven en 
nemen, van delen met anderen.  

Klemens Hayon svd

St. Jan Soesterberg, nazomer 1954. Grote slaapzaal: bed, kastje; 
bed, kastje… meerdere rijen; op de bedden aanvankelijk nog stro-
zakken. Het gloedvolle optreden van propagandapater Karsten 
en een doorweekte reisbroeder, die bij ons thuis in Wateringen 
mocht ‘opdrogen’ hebben me hierheen gebracht. Met enkele tien-
tallen jaargenoten. 

Sleumer, latijn en veel sport; San-
ders, mooie films; Simmers, beel-
dende kunst; de eerste les Engels, 
waarin tot mijn grote schrik meteen 
Engels werd gesproken en gelezen 
(achteraf: prima didaktiek). Het don-
derend geraas van de Amerikaanse 
straaljagers op het vliegveld aan de 
overkant, dat de lessen overstemde. 
Stevig, niet altijd smakelijk eten.

Zomer van ’57: naar Deurne, want 
dat zou erkend gymnasium wor-
den. Modern schoolgebouw, goede 
sportvelden (hockey!). Inspirerende 
docenten: Verheyen en De Boer, 

klassieke talen; Stockman, Duits; Robben, Frans; Eysink, geschie-
denis. Evenals in Soesterberg kwamen de bètavakken er bekaaid 
af. Vanaf klas 5 kregen we meer ‘ruimte’ en trokken er met de fiets 
op uit. Aan spirituele vorming werd eigenlijk niet expliciet aan-
dacht besteed; buiten de dagelijkse routine van mis en completen 
herinner ik me één retraite. 
1960: Na het eindexamen ging ik als enige van mijn klas naar het 
noviciaat. Ik had nooit, misschien naïef, een andere keus over-

wogen. Uiteindelijk bleken er drie kandidaten uit  
België en nog een Nederlander, zodat we met vijf 
man aan het noviciaat in Heide begonnen. Terug- 
kijkend waren dat weinig inhoudelijke jaren. De 
novicemeesters Lardenoye en De Booij hadden 
weinig te bieden aan onze spirituele ontwikkeling. 
Bijbel-Grieks of Hebreeuws studeren zou een zinvolle 
tijdbesteding zijn geweest. Gelukkig begonnen in 
het tweede jaar de lessen filosofie: een feest, met de 
Passionist Bavo! Postzegelhandel als nevenactiviteit. 
Recreatie: struinen op de Kalmthoutse Heide...
1963: Theologie in Teteringen en Tilburg. Goede vakdo-
centen als De Groot, Bouwman, Ypma en de Capucijn 
Luchesius Smit. We deden maatschappelijke ervaring 
op in buurtwerk, jeugdherbergen en fabrieken. Maar 
gaandeweg begon ik me af te vragen: hoezo missio-
naris worden? Wat verbeeld je je wel als blanke wes-
terling? Het was de tijd van de dekolonisatieperikelen. 
En Vaticanum 2 deed in de kerk een bescheidener en 
opener wind waaien.
1969: Na mijn theologiestudie in Nijmegen werd ik 
leraar Levensbeschouwing in het V.O. en schoolde-
caan. Vrijwilligerswerk, van vredesbeweging tot sport-
bestuurder.

De jaren bij de SVD hebben me een blijvende interesse 
in theologie en filosofie gegeven; naast een brede 
belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken 
en geschiedenis. De kerk als instituut bekijk en bekri-
tiseer ik thans als geïnteresseerde buitenstaander.  

Tom Nouwens

Oud-student aan het woord

Tom Nouwens

en komenGaan

Albert Toppo (Hoofddorp): 
april t/m juni  
naar India

Melvin Tharsis (Schiedam): 
4 mei - 4 augustus  
naar India

Klemens Hayon (Hircos): 
juni t/m augustus  
naar Indonesië

Richard Lobo (Breda):  
eind mei - eind augustus 
naar India
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Na de uitbraak van de coronapandemie in 
maart 2020 ging de Nederlandse samenle-
ving in lockdown. De regering riep iedereen 
op de coronamaatregelen in acht te nemen 
om zo het virus te bestrijden. Hierdoor kwam 
onze samenleving praktisch helemaal tot 
stilstand. Wij hebben toen in onze Clara en 
Franciscus parochie geen vieringen kunnen 
houden en geen pastorale en diaconale acti-
viteiten kunnen verrichten. Drie van onze zes 
kerken waren wel dagelijks geopend. Je kon 
naar binnen gaan, een kaarsje aansteken, 
genieten van de stilte en van meditatieve 
muziek. Zo boden wij de mensen de moge-
lijkheid om in hun spirituele behoefte te voorzien. Er was 
veel belangstelling van de parochianen, met wie wij op die 
manier contact konden houden. 
Met de hele communiteit deden we mee met deze open-
kerk-activiteit. Onze parochianen waardeerden deze nieuwe 
manier van pastoraal. Via livestreaming konden de parochia-
nen de zondagse vieringen in twee van onze zes kerken thuis 
volgen. We hebben toen ook vaak de ziekenzalving toege-
diend en uitvaartdiensten verzorgd. Ook hielden we pasto-
rale telefoongesprekken met parochianen i.p.v. het spreekuur 
in de kerk. Pastorale vergaderingen gingen gewoon door en 
we schreven vaak een bemoedigend woord voor onze paro-
chiewebsite en voor het parochieblad. 
Als communiteit baden we veel samen, deden aan Bij-
belsharing en vierden eucharistie. Daarnaast hielden we 
regelmatig samen recreatie om ons te ontspannen. Na de 

versoepeling van de coronaregels in juni vierden we op 
sfeervolle wijze de verjaardag van Yan Asa in een besloten 
vriendenkring in onze tuin. 
Sinds juli 2020 kunnen we alle vieringen incl. doopsels hou-
den met inachtneming van de maatregelen. Daardoor vieren 
we de dagelijkse eucharistie niet meer als communiteit, maar 
met onze parochianen. Samen bidden en Bijbel sharing als 
communiteit gaan gewoon door.
Op 12 september hebben het Noëlhuis en het Kiemkracht-
team “de Laudato Si-dag” georganiseerd in de tuin van de 
Urbanuskerk. Er waren 33 deelnemers uit de hele Clara en 
Franciscus parochie.
Van 10 januari tot 9 februari zaten we in quarantaine, omdat 
drie van de vier leden van onze communiteit besmet waren 
door Covid-19. We zijn inmiddels genezen. Deo gratias!  

Marianus Jehandut svd  

Toen ik in India kwam was de situatie normaal, er 
was geen corona. De mensen deden hun dage-
lijkse activiteiten. Op 24 maart 2020 kondigde 
de Indiase premier Modi voor drie weken een 
lockdown af. Alle 1,3 miljard Indiërs moesten 
binnenblijven om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, behalve voor 
noodzakelijke boodschappen. Dit betreft een 
zesde van de wereldbevolking. De maatregel 
werd vervolgens verlengd. 
Wij mochten niet zomaar naar buiten gaan. Gren-
zen, openbaar vervoer, scholen, kerken, restaurants, 
winkelcentra en bioscopen werden gesloten. De mensen 
werd voortdurend verzocht om afstand te houden en waar 
mogelijk thuis te blijven. Zij waren angstig  en onzeker. Ik 
bracht veel tijd door met mijn moeder. Ik luisterde naar haar 
levensverhaal en koester de herinneringen hieraan als iets 
kostbaars. Ook besteedde ik veel tijd aan familieleden en 

dorpsgenoten. Tijdens de lockdown heb ik hun dagelijkse 
moeilijkheden en strijd meegemaakt. 
Daarnaast was er tijd voor bezinning. Voor ons blijven veel 
dingen mysterieus. Er gebeurt iets onverwachts in ons 
leven. Het gaat niet volgens onze plannen. Meestal denken 

wij meester over ons leven te zijn en zijn wij trots op 
onze wetenschappelijke ontwikkelingen. Maar 

wij blijven kwetsbare mensen met al onze 
beperkingen en tekortkomingen. Als 

gelovige zie ik dat mijn bestemming en 
toekomst ligt in Gods hand.
Het zijn moeilijke tijden met veel 
onzekerheid. Er is verwarring over wat 
wel/niet mag en wat absoluut moet 
vermeden worden. Het is ingewikkeld 

en verandert vaak, zodat zo goed als 
niemand weet wat wel of niet kan. Die 

onzekerheid vinden we niet alleen in de 
gezondheidszorg. Er zijn veel al jaren voortsle-

pende problemen, zoals milieuvervuiling, klimaat-
verandering en vluchtelingen. Deze roepen veel twijfels en 
uiteenlopende discussies op over de aanpak. Maar laten we 
voor ogen houden dat onze roeping ligt in zorg en aandacht 
voor het milieu, zorg voor elkaar, en vooral zorg voor arme en 
zieke mensen.  

SVD-Communiteit Duivendrecht in de coronatijd

Op verlof in corona-tijd 
Pater James Arul svd was van januari tot en met begin 
oktober 2020 voor vakantie, door corona noodgedwongen 
verlengd, bij zijn familie in Tamil Nadu (India). Hij kijkt terug 
op deze periode en deelt enkele van zijn reflecties met ons.

James Arul svd

James Arul svd

Laudato Si-dag



In 2020 was het meest gesproken en gehoorde woord “Corona”. Bij de uitbraak 
in China was het alleen nieuws voor ons. Toen het virus naar Europa kwam, was 
het nog nieuws. Maar toen een familielid, vriend of vriendin het virus kreeg, was 
het anders. Het deed ons pijn. 

Als het ver weg is, voelen wij de pijn niet en vergeten we voor de ander te 
bidden en hem te helpen. In onze snelle wereld geven we onvoldoende 
aandacht aan mensen in nood. Tijdens deze coronacrisis komt het besef. 
Wij hebben nu tijd om aan anderen te denken en hen te helpen. Er waren 
en er zijn nog mensen die de besmette mensen op verschillende manie-
ren helpen. Maar ook om voor de natuur te zorgen. Wij hebben vergeten 
dat wij een deel van de natuur zijn en dat wij de natuur heel veel schade 
hebben berokkend. 

Op 1 september 2019 begon mijn werk in de Parochie De Goede Herder in 
Schiedam. Ik ben verantwoordelijk voor het taakveld diaconie. Iedere vrijdag 
help ik in de Lucaskerk bij de Voedselbank en praat ik met de mensen. Ook houd 
ik dan spreekuur in de Lucaskerk. In het begin van de eerste lockdown was de 
hele supermarkt leeg. Mensen die voedselpakketten ontvingen, kregen weinig 
te eten. Na een paar weken had iedereen genoeg te eten. Het Bijbelverhaal  
van twee vissen en vijf broden die meer dan genoeg waren voor meer dan vijfdui-
zend mensen werd werkelijkheid. Want iemand heeft gedeeld van wat hij had.

Eerst ging ik iedere dag naar de supermarkt om rijst te kopen. Op een dag kon 
ik maar vijf pakken rijst vinden. Ik pakte twee pakken en plaatste één pak terug. 
1 Kilo was genoeg voor mij. Als ik twee pakken neem, kan misschien een ander 
geen rijst naar huis meenemen. Eens belde iemand mij op: “Pastor, hebben 
jullie genoeg te eten? Wij kunnen wat met jullie delen.” Ik antwoordde: “Wij 
hebben nu genoeg, dank u wel.” Mijn gedachte was bij het gezin. Ze moesten 
genoeg hebben voor de komende dagen. 

Alle kerken in onze parochie zijn nu dicht. De Youtube viering gaat door. Tijdens 
de opname mis ik de aanwezigheid van de mensen in de kerk. Maar ik ben blij 
dat zij op deze manier kunnen meevieren. 

Wij kunnen alles plannen, maar wat wij kunnen doen is afhankelijk van de situ-
atie. Niemand verwachtte dat de wereld plotseling op slot zou gaan door een 
pandemie. Wij proberen nu op een andere manier te leven zoals thuiswerken, 
livestreamviering. Positief denken wijst ons altijd een weg om door te gaan met 
onze missie. De H. Arnold Janssen is een voorbeeld. Toen het moeilijk was om 
een congregatie in Duitsland te beginnen, stak hij de grens over naar Neder-
land. Nu volgen wij zijn spoor om het woord van God te verkondigen. Als ik op 
bezoek ga, lees ik wat van de Bijbel. Dat geeft mensen kracht. Ja, het is het 
levende Woord van God.

Corona: Een tijd voor besef

Melvin Tharsis svd
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Tijd voor besef
Vóór de corona-uitbraak bezochten op 
zaterdag in de Basiliek rond 30 of 40 men-
sen de viering. Na de eerste lockdown 
waren er rond 60 of 70 en op zondagen 
rond 90 mensen. Dit was hoger dan in 
2019. Dit wil ik tegen de mensen zeggen: 
“De schepping weet wie de Schepper 
is. Dus weten onze zielen wie de Schep-
per is.” Ja, tijdens het moment van pijn, 
vragen wij iemand anders voor ons te 
bidden. Onze zielen weten dat God onze 
Schepper is en Hij alleen kan ons redden. 
De corona-uitbraak geeft ons een kans 
om over God na te denken en om tot 
Hem voor iedereen te bidden. Het is een 
kans om mensen te helpen. Het maakt 
ons bewust dat wij voor de natuur moe-
ten zorgen, want wij zijn ook deel van de 
natuur. Wij die het beeld en de gelijkenis 
van God zijn, moeten voor de hele schep-
ping zorgen die God gemaakt heeft.  

Melvin Victor Tharsis svd

De steen is weg. 
Het graf is leeg. 
En uit de mist 
van kille onmacht 
die ons altijd weer 
in het gezicht slaat, 
stroomt zacht wat licht ons tegemoet.

De redactie wenst u zalig Pasen

Want Hij die dood was, leeft. 
Hoop kan niet meer ontvreemd. 
Er zal een morgen zijn, 
van lachen en van troosten. 
Wij horen op te staan. 
Kom, geef een hand,  
jij die ontmoedigd bent, 
jij met je hoofd gebogen. 
Wij mogen leven zonder angst.

Het woord dat Hij ons gaf  
brandt in ons hart. 
Wij leren zien wat nog niet is 
met onze diepste ogen. 
Er is een weg gebaand  
voor iedereen 
omzoomd met 
bloesemende bomen.  

Kris Gelaude

De steen is weg



5

Mijn ideaal is dat door de Woorden van God mensen bij 
elkaar komen als broers en zusters in het geloof. Gods 
woorden staan centraal in alle missionaire taken. Om hier 
in Nederland aan bij te dragen, probeer ik de maatschappij 
en de gewoontes van de mensen te begrijpen. Ik wil deel 
worden van het leven hier. 
De site van mijn parochie geeft een treffende beschrijving 
van de kerk in Nederland. “In Nederland is het lidmaatschap 
van een kerk voor velen niet meer belangrijk. Veel wordt 
bekritiseerd. Veel is vergeten. Ook het geloven zelf binnen 
en buiten de kerk is niet meer afhankelijk van leerstellingen 
en overtuigingen die breed gedragen worden. Veel mensen 
wijzen het geloof in de vroeger zo vertrouwde beelden van 
God en hemel af. Ze gaan simpelweg niet meer naar de kerk, 
laten hun kinderen niet meer dopen, trouwen niet meer voor 
de kerk. Tegelijkertijd zien we hoe er gezocht wordt naar de 
zin van het leven, naar antwoorden op de grote levensvra-
gen als “waarom treft mij het kwaad”.
Dit zie ik ook in mijn parochie. Maar er zijn ook mensen van 
allerlei nationaliteiten met een traditionele geloofsbeleving. 
Zij getuigen van een christendom dat hun zin en vreugde 
geeft in het leven. Al met al is Joannes de Doper een brui-
sende gemeenschap. Er zijn activiteiten voor alle leeftijds-
groepen: kinderen, jongeren en volwassenen. We proberen 
er voor iedereen te zijn: een warme ontmoetingsplek. Ik ga 
graag naar mensen toe om hen te leren kennen en om bij 
hen betrokken te zijn. Voor mij zijn de vele vrijwilligers heel 
belangrijk. Nu ik enige tijd werk, voel ik mij hier thuis.

Het ideaal is dat iedereen geroepen wordt tot eenheid, een 
gemeenschap waar mensen bij elkaar komen als broers en 
zusters. God verbindt mensen om samen te delen, samen 
naar elkaar toe te groeien. Ik studeerde filosofie en theologie 
in Indonesië. Dat helpt mij om open te staan voor diversiteit, 

respect te hebben voor verschillen. In Nederland is de soci-
ale afstand, het individualisme zo opvallend. Wellicht ken 
je jouw buren niet. Dat vind ik vreemd. Als gemeenschap 
moeten we een gelegenheid creëren voor samenkomst.
Ook is praten over God moeilijk; veel mensen vinden dat 
vreemd. Het geloof heeft geen prioriteit. De mensen den-
ken dat zij God niet nodig hebben. Toch zijn velen zoekend. 
Jong en oud hebben hun eigen verhaal. Het is mooi om met 
elkaar in gesprek te zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een uit-
vaartdienst of als iemand de kerk binnenloopt. Eens kwam 
een dame bij de kerk. Ze vroeg of ze naar binnen mocht. 
Ze zei “Ik geloof niet, maar als ik de kaars aansteek en een 
beetje stil zit, dan voel ik mij rustig en vredig.” Dat klinkt 
raar, als je niet gelooft en toch naar de kerk komt. 

Een ontmoeting is altijd waardevol. Je leert en hoort veel. 
In de menselijke beschaving is ontmoeting het eerste 
teken van de mens als sociaal wezen. De vierde statie van 
de kruisweg: ”Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder”. Het 
is belangrijk na te denken over onze ontmoetingen. Zoals 
Maria kunnen we bemoedigende woorden uitspreken door 
onze aanwezigheid, door aandacht en liefde. Degenen die 
lijden zijn mijn broer en zuster. Zoals Jezus zei: “Wie is mijn 
moeder en wie zijn mijn broers en zusters?” Jezus herinnert 
ons. “…ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is 
mijn broer en zuster en moeder.” Als je op bezoek gaat, de 
ander ontmoet en echt naar hem luistert, ben je voor hem 
een broer, een zus en een moeder; in het bijzonder voor een-
zame mensen en zieken. Ontmoeting maakt ons broeders 
en zusters. Het lijden verbindt ons met elkaar. Alleen in de 
ontmoeting en door je ogen kun je met mensen meeleven 
en meevoelen.  
  

Eko Silvester svd

Broers en zusters in Hoofddorp
Pater Eko Silvester svd is werkzaam in de parochie Joannes de Doper in Hoofddorp.
Hij vertelt over zijn ervaringen en idealen.

Eko Silvester svd
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De Nederlandstalige tak van de Congregatie 
van het Goddelijk Woord heeft in de laatste 
honderd jaar talentvolle leden geteld. Aan 
veel prestaties is aandacht besteed, maar 
sommige talenten zijn regelmatig onder de 
korenmaat verdwenen. Ook de SVD had zijn 
poëten. Als diamantbewerkers slepen die 
hun taal om gevoelens, beelden, muziek of 
boodschap te uiten. Een gedicht is dikwijls 
trefzekerder dan een preek. De redactie van 
de Katholieke Missiën had daar oog voor en 
plaatste limericks en andere gedichten van 
JLA (pater Jan de Hosson). De meeste SVD’ers 
met poëtische gaven staken die in het huis-
tuin-en-keukenwerk: gelegenheidsdichten of  
liederen bij feestelijke jubilea of bij een 
afscheid. Sommigen gingen een stapje ver-
der. Hun gedichten resulteerden in liturgische 
zangen en in cabaretteksten. Een paar heb-
ben hun kop permanent boven het maaiveld 
uitgestoken. Ze zochten eeuwigheid voor 
hun teksten en hebben als echte SVD’ers hun 
gedichten laten drukken. Ondergetekende is 
in de archieven gedoken en heeft een drietal 
SVD’ers gevonden die dichtbundels gepubli-
ceerd hebben. Misschien kunnen onze lezers 
er meer noemen, maar in de komende num-
mers van ROND willen we successievelijk aan-
dacht besteden aan de volgende drie: Peter 
Hendrix (25 juli 1928 - 15 november 2015), Jan 
(J.L.A.) de Hosson (7 maart 1915 - 24 juli 1998) 
en Piet Heerkens (4 november 1897 - 28 janu-
ari 1944). Misschien niet toevallig dat hun ach-
ternamen met een H beginnen. Deze mannen 
waren hoeders en herders van woorden die ze 
blijvend wilden delen met anderen.

Peter Hendrix was missionaris in Argentinië.  
Hij gaf tussen 2008 en 2012 een drietal bundels 
in eigen beheer uit. Van Jan de Hosson is de 
bundel Vroom Vriendelijk en Vrolijk Klein Lied-
boek in 1980 door de drukkerij van Steyl uitge-
geven en van Piet Heerkens zijn tussen 1938 en 
1949 een zestal poëtische publicaties versche-
nen. De meeste titels zijn hooguit antiquarisch 
verkrijgbaar. De redactie probeert de bundels 
integraal op www.svdneb.nl te plaatsen. 

Met dichters krijg je een band. Veel lezers van 
ROND hebben een persoonlijke relatie met 
de SVD. Ook lezers die er lang geleden hun 
opleiding genoten hebben, onderhouden nog 
onderling vriendschapsbanden. Het is niet 
voor niets dat voor de laatste theologanten 
SVD staat voor Samen Vrienden Delen. 

Een voorproefje van de dichters
Peter Hendrix heeft die blijvende band rond 2010 dichterlijk verwoord 
in Duurzame vriendschap, zijn vertaling van Las largas amistades 
(1923) van de Argentijnse dichteres Ana Emilia Lahitte (19 december 
1921 - 10 juli 2013).  

Manu Zandkuijl

Die vriendschappen,
intens en doorwrocht
als leer en rotsgrond.
Langzaam gaan ze,
closed of afstandelijk
met tussentijden
van krachtmeting
of intieme zachtheid. 

Wat ze hun waarde geeft
is die opmerkelijke trouw.
Ze blijven zuiver door de
puurheid van daglicht
zonder overmaat.
Door dat trefzeker geloof
en die kalme genegenheid
die uit is op bestendiging
en deze ook waar maakt.

Maar zelden is de tijd
die het leven onze schaduw
toestaat, toereikend
om de wereld te bevatten. 

Toch doorbreken deze verankerde
en waarachtige vriendschappen
de dood met vanzelfsprekendheid.

En wel vanuit de zekerheid
dat gezichten, namen en tijden,
die ooit luid en verwoestend
zich opdrongen,
niets vermogen tegen de serene
boventijdelijkheid van de brug.

De brug, die ondanks
hoog water, dankzij diepe
en duurzame vriendschap,
naar de maat van zon of
regenboog, gespannen blijft.

Dichter
bij de SVD

boven l en r: Peter Hendrix, boven 2e van r: Ana Emilia Lahitte; 
midden: Piet Heerkens svd; onder: Jan de Hosson svd

Duurzame 
vriendschap

Rian Supardi
Breda

Yan Asa
Duivendrecht



Het hekwerk om het kerkhof van de SVD in Deurne, in het park 
van kloosterhotel Willibrordhaeghe, was toe aan vervanging. 
Het provinciaal bestuur en de kapelgroep Willibrordhaeghe 
hebben in gezamenlijk overleg de Deurnese Houtverwer-
kingsindustrie Fransen opdracht gegeven een nieuw hekwerk 
te plaatsen. De robuuste dubbele poort en het hekwerk van 
ongeveer 46 meter lengte zijn vervaardigd van duurzaam 
hout. Het resultaat mag er zijn! 

Medebroeder Rian Supardi schrijft uit Breda: “Een week voor 
de Kerst was een erg drukke tijd in onze parochie. We heb-
ben kerstpakketten en kerstattenties klaargemaakt. Dit werd 
gedaan door ons team ondersteuners en enkele vrijwilligers. 
Daarna hebben we deze 85 kerstpakketten en 250 kerstatten-

ties rondgebracht, niet alleen voor onze parochianen, maar 
ook voor andersgelovigen of mensen die geen 

geloof hebben of mensen die het nodig 
hebben. We hebben heel mooie 

berichten van deze mensen 
ontvangen. Ze zijn echt blij 
dat onze parochie voor hen 
veel aandacht heeft en iets 
voor hen kan betekenen.”

Medebroeder Yan Asa vanuit 
Duivendrecht: “In december 

hebben wij samen met de zusters 
SSpS Amsterdam vanuit het Kiemkracht-

project 50 tasjes met een kerstmaaltijd uitgedeeld. Vorig 
jaar konden we nog 50 mensen uitnodigen. Nu hebben wij, 
wegens corona, mensen telefonisch en via “mond-op-mond-
reclame” benaderd: 25 mensen kwamen het pakket ophalen. 
En zuster Melina ging pakketten bij mensen thuisbrengen. 
Julia, Willy en Veronica van KKI (Indonesische gemeenschap) 
Amsterdam en Haarlem hielpen ons bij het klaarmaken van  
de warme maaltijden. We waarderen de dank en complimen-

ten die we ontvingen. Vanaf 10 januari zaten we  
in quarantaine. Drie van de vier medebroe-

ders waren besmet door het coronavirus. 
We kregen toen veel aandacht, gebed 
en ondersteuning van medebroeders,  
parochianen, familie en kennissen. 
Parochianen en mensen van KKI brach-
ten eten, soep, fruit, groente, gember-

drank en extra vitamines. Het sterkte 
en bemoedigde ons. Inmiddels zijn we, 

gezond en wel, weer uit quarantaine. De 

communiteit van Duivendrecht dankt jul-
lie allemaal hartelijk voor jullie gebeden 

en aandacht in de voorbije weken.”

Medebroeder Kees van der Geest schrijft 
uit Hircos-Den Haag: “De traditionele 
decemberfeesten hebben we braaf gevierd, 
en voornamelijk ook met de zusters SSpS. Sin-
terklaas was ik samen met Dino Mendes 
de Sousa bij de zustercommuniteit in 
Moerwijk. Op 8 december, de stich-
tingsdag van de zusters, waren we 
er weer. Alleen oudejaarsavond 
hebben we gevierd zonder hen. 
Te gevaarlijk. Onze zaal en kapel 
waren in mooie kerstversiering 
gehuld. Dat gebeurde in een 
plotselinge expressie van gemeen-
schapsgeest. Spontaan en snel.”

Medebroeder Bert Wooning vanuit Hoofd-
dorp: “Op kerstavond vierden we als communiteit de Liturgie 
in een lege kerk. 180 Mensen keken ernaar via livestream. Bij 
die viering introduceerden we een oude SVD-gewoonte, die 
echter voor Hoofddorp nieuw was: een plechtige processie 
met het Kerstkind van achter in de kerk naar de kerststal. 
Antony Varghese, de jongste van onze gemeenschap, droeg 
het Kerstkind. De mensen vonden het mooi. Op Kerstmis zelf 
konden we dit jaar als communiteit bij elkaar komen, aange-

zien we vanwege de coronacrisis nergens heen konden 
gaan. Vóór de feestdagen vroegen we ons af wie 

van ons wanneer zou koken. Wat blijkt? We 
hebben ons voor niets zorgen gemaakt!  

Gedurende de feestdagen brachten de 
mensen zoveel eten dat we er tot begin 
januari van konden genieten. Om nog 
maar niet te spreken van andere lek-
kernijen: de ene na de andere kerststol 

kwam binnen, net als de oliebollen en 
andere versnaperingen. We hebben er 

nog in de vriezer liggen. De parochianen 
hebben ons niet vergeten!”

Op 13 november kwam Assys Ubaama 
Moron svd vanuit Indonesië naar 
Nederland, waar hij eerst 10 dagen 
in quarantaine moest. Aangezien de 
omstandigheden daarvoor in zijn com-
muniteit Schiedam niet ideaal waren, 
verbleef hij twee weken in Hircos.
Medebroeder Melvin Tharsis ving hem  
na zijn quarantaine op in Schiedam: 
wegwijs maken in huis, kleding en 
boeken kopen en hem begeleiden 
naar het gemeentehuis om zich daar 
in te schrijven. Avin Kunnekkadan zorgde o.a. voor taal-
begeleiding, eerste prioriteit voor nieuwkomers. Broeder 
Ton van Baren (Broeders van Maastricht), zelf vele jaren 
docent geweest, is 3 keer per week taalmaatje voor Assys.  
Van harte welkom in de NEB-provincie, Assys!  
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Kerkhof SVD Deurne

Rian Supardi
Breda Bert Wooning

Hoofddorp

Kees van der Geest
Den-Haag

Yan Asa
Duivendrecht

Assys Moron svd

Wim Wijtten svd
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Interne vluchtelingen in Mozambique
De provincie Cabo Delgado, in het Noordoosten van Mozambique, 
wordt sinds oktober 2017 geplaagd door bendes die de dorpen 
platbranden, kinderen ontvoeren en de bevolking verdrijven.  
Het gevolg is dat meer dan een half miljoen mensen leeft als 
vluchtelingen binnen eigen landsgrenzen (Internal Displaced 
Persons = IDPs). Ruim de helft van hen zijn kinderen. Er zijn geen 
grootschalige vluchtelingenkampen. De grote meerderheid wordt 
opgevangen in dorpen en parochies. De SVD-parochie in Manapo 
in de provincie Nampula, grenzend aan de provincie Cabo Delgado, 
biedt momenteel onderdak aan 1000 gevluchte medeburgers. Om 
de tragiek van deze mensen beter te begrijpen zijn broeder Thaddeus 
Nyanuba svd en de paters Eduardus Beny Randa svd en Yohanes 
Meko Hayong svd op onderzoek uitgegaan. Hun bevindingen: bij de 
overvallen zijn velen gedood, kinderen zijn ontvoerd om opgeleid 

te worden tot kindsoldaten, huizen en landbouwgrond 
zijn onteigend, velen zijn meerdere keren gevlucht 
en hebben tijdens de vlucht verschrikkelijke angsten 
beleefd en ten slotte: er is geen enkel uitzicht op 
terugkeer. De grote vraag is: behoren de bendes tot 
de beruchte Islamitische beweging Al Shabaab of 
zijn het bendes die op een directe of indirecte manier 
verbonden zijn met de maatschappijen die gasmijnen 
exploiteren? Het is een feit dat de extreme Islam steeds 
meer terrein wint in Zuidoostelijk Afrika. De rol van de 
nationale regering is op zijn zachtst gezegd dubieus.  

“Gebruik de media voor de goede Boodschap.”  -  H. Arnold Janssen

v.l.n.r. Ebit Randa, Thaddeus Nyanuba, Jimmy Hayong

SVD Wereldwijd

Myanmar Missie in een tijd van crisis
Na bijna 50 jaar militaire dictatuur is Myanmar (Birma) in 2011 teruggekeerd 
naar een broze democratie.  Broos, omdat de macht van de militairen steeds 
als een dreigende schaduw over de tere democratie hing.  De democratische 
mogelijkheden van mevrouw Aung San Suu Kyi bleven beperkt.  Dat ver-
klaart ook waarom zij zich niet openlijk uitsprak tegen de militaire misdaden 
tegen de Moslim Rohingya bevolking.  Onder de bevolking bleef zij populair 
en won ze onlangs met overtuiging de landelijke verkiezingen. De militairen 
hadden de zijde van de oppositie gekozen. Door zich op verkiezingsfraude te 
beroepen hebben de militairen het heft weer in eigen hand genomen. Nu, te 
midden van de Covid-19 pandemie, wordt er massaal geprotesteerd! Wat zal 
de toekomst brengen? Dat zullen zeker de vragen zijn die de drie SVD-mis-
sionarissen Mariusz Kubista, Tuyen Nguyen en Devasagayam Savariyappan 
zich stellen.  Deze missionarissen uit Polen, Vietnam en India zijn sinds 2018 
werkzaam in en vanuit de Heilige Hart Parochie in Hmawbi in de nabijheid van 
Yangon (Rangoon). Naast hun werkzaamheid in de parochie leggen zij zich toe 
op het Bijbelapostolaat.  Katholieken zijn een heel kleine minderheid en meest 
arm en onaanzienlijk. Voor een aantal van hen en enkele niet-katholieken zijn 
ze een klein huizenproject begonnen. Het zijn 25 kleine huisjes, maar het is 
een luxe voor hen die in uit schroot opgebouwde krotten leven. Door woord 
en daad winnen zij geleidelijk het vertrouwen van de mensen. Ook voor hen is 
het nu afwachten in welke richting het land zich zal bewegen.  

Covid-19 in Brazilië en het “nieuwe 
normaal”: overwinnen van 
de mistoestanden
Arlindo Dias svd vertelt 
wat hij van de vreselijke 
coronapandemie in zijn  
land Brazilië heeft geleerd.
1.  De pandemie laat heel 

duidelijk zien hoe hypo-
criet de staat is en hoe 
groot de sociale ongelijkheid. 
Behuizing is niet alleen erbarme-
lijk, maar gaat gepaard met corruptie, 
uitbuiting en extreme armoede. Er ligt 
een enorme uitdaging voor het aposto-
laat van gerechtigheid en vrede.

2.  Te midden van al deze ellende is er als 
het ware een explosie van solidariteit 
ontstaan. Die solidariteit wordt niet 
alleen zichtbaar door georganiseerde 
groepen, maar ook door talloze onder-
nemers en maatschappijen.

3.  De pandemie heeft de betekenis van de 
eucharistie verduidelijkt. Je kunt niet 
oprecht de eucharistie vieren te midden 
van hongerige mensen: “aan hongerlij-
dende mensen kan God alleen verschij-
nen in de vorm van Brood”. De inzet van 
medebroers uit het buitenland is een 
indrukwekkend getuigenis.

4.  Er kan geen “nieuw normaal” zijn zonder 
een “nieuwe sociale en economische 
rechtvaardigheid”.  

Arlindo Dias 
svd

In wit overhemd Tuyen Nguyen svd

Herman Wijtten svd


