
1

nr. 223
april 2022

Contactblad voor alle vrienden van de SVD (Societas Verbi Divini) = Gezelschap van het Goddelijk Woord

1  SVD in Roosendaal   2  Van de provinciale raad   3  Nieuwe missionaris; Oud-student    
4  In gesprek met Anton Somhorst   5  In Memoriam   6  Dichter bij de SVD   7  SVD Nederland/België   8  SVD Wereldwijd

2
Zalig 
Pasen

6
Piet Heerkens 
Dichter bij de SVD

3
Assys Moron 
stelt zich voor

Een nieuwe missionaire SVD-communiteit in Roosendaal

Ontvangst
We werden officieel voorgesteld aan de parochie op 
7 november 2021, St. Willibrordusdag. In de eucha-
ristieviering vergeleek men onze komst met die van  
St. Willibrord naar de Lage Landen. Hij kende moei-
lijkheden en tegenslagen. Die werden vergeleken 
met de actualiteit: niet iedereen zag ons graag 
komen o.a. omdat ze afscheid hadden moeten 
nemen van enkele zeer geliefde vrouwelijke pasto-
res. Ook de fusie van zes parochies tot één is nog 
niet helemaal verwerkt. We kregen het voordeel van 
de twijfel. En de ontvangst was allerhartelijkst!
In onze SVD-provincie is niemand momenteel 
beschikbaar voor de taak van pastoor. Vicaris Marc 
Leijnders neemt gedurende twee jaar voor 50% 
waar als pastoor op voorwaarde dat een SVD’er  
hem zal opvolgen.

Wie zijn wij?
Antony Varghese (India) beëindigde onlangs zijn pastoraal/kerkelijke 
stage. Veel is voor hem nog nieuw. Ignasius (Igo) Renjaan (Indone-
sië) rondde kortgeleden de eerste etappe van zijn taalstudie af en 
is nu bezig met zijn stage. Zelf zal ik, Bert Wooning, liturgische vie-
ringen verzorgen en mijn twee medebroeders helpen bij pastorale 
activiteiten en vieringen. En samen werken we aan een interculturele 
SVD-gemeenschap. Dat is niet altijd gemakkelijk voor mensen uit 
verschillende landen en culturen. Ook zijn we het samen nog niet 
eens over wat een echte SVD-communiteit is en hoe die vorm te 
geven. Door onze verschillende activiteiten is het moeilijk om met 
enige regelmaat samen te komen. Gemeenschap vormen vraagt dus 
nog wel tijd.

Waarom in Roosendaal?
De stad biedt missionaire en pastorale uitdagingen. Bijna een kwart 
van de bevolking is van buitenlandse afkomst; in de parochie werken 

Lees verder op pagina 2 

vlnr: Antony Varghese, Bert Wooning, Igo Renjaan



2

Vervolg van pagina 1

veel leken; er is een bescheiden aantal geëngageerde jonge-
ren; en er is een goed onderhouden pastorie als woonruimte. 
Van de 77.200 inwoners van Roosendaal staan 40.000 men-
sen als katholiek ingeschreven. Van hen gaat 3% regelmatig 
naar de kerk. Enkele jaren geleden was dat nog het dubbele. 
Omdat de Norbertijnen hier jarenlang hebben gewerkt, heet 
onze parochie St. Norbertus. Ze heeft twee kerken in de stad 
en een in Nispen.

Pastoraal
Op pastoraal gebied zitten we in de fase van mensen leren 
kennen. Dit is vooral Antony’s taak: huisbezoeken, koffie 
drinken met vrijwilligers die dagelijks naar ons parochie-
centrum komen en het ouderenpastoraat organiseren, die 
in onze parochie tamelijk goed is ontwikkeld. Door corona 
waren verschillende activiteiten (voorlopig nog) onmogelijk. 
Igo is druk met zijn pastorale/kerkelijke stage in Roosendaal 
en in Breda. Naast voorgaan in verschillende vieringen werkt 
hij, samen met enkele vrijwilligers, aan het opzetten van het 
jongerenpastoraat: alfa-cursus voor jongeren, catechese als 
voorbereiding op de Eerste H. Communie en het Vormsel. 
Ook voor jonge kinderen en kleuters probeert hij samen met 
jongeren iets op te zetten.

Beleidsplan
Onszelf manifesteren als missionarissen, dat is dé uitda-
ging. Voor veel mensen zijn wij vervangers van de vroegere 
pastores. Ze noemen ons dan ook “kapelaans”. Het bisdom 
Breda heeft geopteerd voor de “missionaire kerk”, geïn-
spireerd door het boek van pastor Mallon. Dat kan voor 
ons een goed uitgangspunt zijn. Voor SVD’ers horen daar 
interculturaliteit en secularisatie bij. Uiteindelijk willen we 
van deze parochie een echt missionaire parochie maken. 
We zoeken taken om ons ten dienste te stellen van de aller-
zwaksten in de maatschappij: ouderen, eenzamen, vluchte-
lingen en ongedocumenteerden. Maar we willen ook werken 
aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Na 

contact met Vluchtelingenwerk ga ik binnenkort beginnen 
als taalcoach voor vluchtelingen en ongedocumenteerden. 
Misschien is samenwerking mogelijk met de St. Egidio-groep 
voor bijv. vluchtelingen. We gaan binnenkort starten met een 
Engelstalige viering op zondag om zo mensen te bereiken 
van niet-Nederlandse afkomst. Sommigen komen wel in 
onze kerk, maar zijn er niet actief. Mogelijk komen we zo toe 
aan migrantenapostolaat.

Het kerkbezoek is in onze parochie, net als in het hele bisdom, 
sterk gedaald. (Breda is trouwens trieste “koploper” van de 
Nederlandse bisdommen!). Dit is een uitdaging om manieren 
te zoeken hoe mensen van middelbare en jonge leeftijd te 
interesseren voor de goede boodschap van het evangelie. 
Samen met enkele leken heeft Igo gespreksgroepen hiervoor 
georganiseerd met jongeren. Er zijn ca. vijftien deelnemers.
Het staat allemaal nog “in de kinderschoenen”, maar we 
hebben goede hoop dat we zo langzamerhand een gepast 
antwoord kunnen geven op de missionaire uitdagingen in 
deze voor ons nieuwe omgeving.  

Bert Wooning svd 

Beste vrienden van de SVD,

Nu ik dit schrijf, zie ik overal krokussen en narcissen 
groeien en bloeien. De uitbundigheid van deze bloemen, 
weerspiegeld in het zonlicht, is echt een prachtig gezicht.
Het zien van bloemen die tegen het einde van de winterse 
periode bloeien, nodigt ons uit om niet alleen na te denken 
over de donkere wintermaanden, maar ook om te besef-
fen dat er hoop op nieuw leven is. En het is al begonnen!

De onvoorstelbare oorlog in Oekraïne is als een wrede, 
barre winter. Russische soldaten zijn Oekraïne binnenge-
vallen. Dit veroorzaakt onvoorstelbaar veel pijn, puinhoop 
en ellende. Zoveel mensen hebben hun land verlaten en 
zijn gevlucht. Samen met hen hopen we op een nieuw 
leven. We zien hen als kale bomen tussen de krokussen 
en narcissen, die wachten op de goede tijd om weer te 
bloeien en te groeien. We hopen en bidden dat er een 
wapenstilstand, verzoening en vrede komen, dat de oor-
log zal eindigen en dat vertrouwen, samenwerken en 
wederopbouw zullen groeien en bloeien.

Op 2 maart begon de veertigdagentijd, tijd van boete en 
verzoening, van persoonlijke en gezamenlijke vernieu-
wing ter voorbereiding op Pasen. Aan het begin van deze 
vastentijd nodigde paus Franciscus ons uit om de deuren 
van onze harten, huizen en communiteiten te openen 
voor anderen die aandacht nodig hebben, zoals vluch-
telingen ten gevolge van oorlog als in Oekraïne en van 
natuurrampen. Namens pater provinciaal en zijn raad 
wens ik u een Goede Week en Zalig Pasen.  

Klemens Hayon svd

Van de provinciale raad

Gods kracht wil hier tot leven komen,

zoekt zich een weg naar mensen toe.

Hij gaat ons voor, Jezus Messias;

zijn liefde, niet kapot te krijgen,

gaat met ons mee, licht in ons op.

Uw redactie wenst u zalig Pasen.

Paaswens



Na twee maanden Teteringen ben ik op 
zondag 7 november 1954, de dag dat 
het St. Willibrord Missiehuis in Deurne 
officieel werd geopend, daar begonnen; 
ik ben er zeven jaren geweest, waarvan 
het laatste jaar extern. Het was een 
enorme overgang voor mij: nog nooit 
lang van thuis geweest en nu intern in 
een patersklooster samen met circa 
150 onbekende jongens, gezamenlijke 
maaltijden in een eetzaal; een slaapzaal 
met chambrettes en een waszaal; elke 

morgen naar de kapel en elke avond een gezamenlijk avondge-
bed; maanden geen contact met thuis. Overdag lessen en stu-
die-uren in de klaslokalen. Vrije tijd in een recreatiezaal of buiten 
sporten of wat rondlopen, of begeleide wandelingen in Deurne 
en omgeving. En dan de lessen. Bijna alles nieuw en onbekend: 
Latijn, Grieks, Nederlands, moderne talen, wiskunde, geschie-
denis, aardrijkskunde, kunstgeschiedenis, gymnastiek. Voor elk 
vak een eigen leraar, en een redelijke prefect en onderprefect als  
onze dagelijkse leidsmannen.

Ik heb een goede en fijne tijd gehad in Deurne; de studie was 
enorm wennen en niet altijd gemakkelijk. Maar we hadden 
prettige leraren: paters en enkele lekenleraren. Het was een 
opleiding op gymnasiaal niveau. Bijna alle vakken stonden 
ook in het teken van cultuurgeschiedenis en cultuuruitin-
gen. Tijdens latere vakantiereizen naar andere landen heb ik 
mede daardoor zeer genoten en geniet ik nog van wat ik in 
mijn Deurnese jaren heb geleerd.

Ook de klasgenoten was wennen: allemaal onbekenden; 
ze kwamen uit het gehele land. Rond 1958 kwamen ook de 
hoogste klassen van Soesterberg naar Deurne. In de hogere 
klassen organiseerden we onder leiding van een pater of 
een leraar activiteiten in de zomervakanties: per fiets van-
uit Deurne naar het eiland Texel, in 1958 met de fiets naar 
de Expo in Brussel; met een volkswagenbusje naar Parijs. 
In die jaren ontstonden er ook toneelvoorstellingen en  
begon het schoolblad Quam Diu. Eveneens maakten we 
met enkele klasgenoten een poppenkast en gaven we 
voorstellingen op scholen in Deurne en omgeving. 

Ik denk nog steeds prettig terug aan Deurne en wat ik daar 
heb geleerd en meegemaakt en aan de opgedane vriend-
schappen.  

Pierre van Calis

Oud-student aan het woord:
Mijn tijd in Willibrord Deurne

Ik ben Assys Moron, 32 jaar oud en kom uit Indonesië. Ik ben 
geboren en getogen op het eiland Solor. Ik ben het eerste 
kind en heb twee broers en een zus. Mijn vader leeft nog;  
mijn moeder is overleden op 20 juli 2021. Ik studeerde filosofie 
en theologie in Ledalero (Indonesië) en mijn priesterwijding 
was op 5 oktober 2019.
De missie waar ik aan denk is de dialoog met geloofszoekers, 
migranten, andere religies en andere culturen in Nederland. 
Dit trok mij aan om missionaris in Nederland te zijn. Voordat ik 
hier kwam, hoorde ik van verschillende confraters in Indonesië 
dat de missie in Nederland erg moeilijk is. Nederlanders zijn 
erg seculier en komen niet meer naar de kerk. Veel kerken 
werden gesloten en verkocht. Alleen gelovigen die ouder zijn 
dan 60 jaar komen naar de kerk. Jongeren komen niet naar de 
kerk. Ik bleek door deze verhalen meer uitgedaagd en gemoti-
veerd te zijn om hier zelf het missionaris-zijn te komen ervaren.
Mijn eerste ervaring bij aankomst in Nederland was erg moei-
lijk. Ik kwam in de winter van 2020 aan en moest tien dagen 
in quarantaine. Alles was hier heel anders, zoals het weer, het 
eten, de cultuur en de taal. Ik verbleef bijna een maand in  
Hircos-Den Haag en op 7 december ging ik naar Schiedam. 
Op dat moment zat Nederland in lockdown. De eucharistie- 
viering werd ook online gevierd. Ik had geen contact met 
andere mensen. 
Tijdens de lockdownperiode heb ik drie maanden Neder-
lands gestudeerd met een taalmaatje. Daarna ging ik in april 
online A1 Nederlands studeren aan de Universiteit van Leiden.  
Online een nieuwe taal leren is moeilijk. En wat nog moeilijker 
voor mij was: dat in juli mijn moeder stierf. Ik was erg verdrie-
tig en voelde me erg gespannen. Ik kon ook niet terug naar 
Indonesië, omdat Indonesië in lockdown was. In september 
vervolgde ik mijn studie Nederlands in Leiden. Ik was erg blij 

toen de fysieke les begon. De 
interactie is geweldig en 
helpt mij bij het studeren. 
Nu volg ik niveau 3 in 
Leiden.

Sinds ik met klas A1 
ben begonnen, ging 
ik contacten leggen 
met buitenlanders 
en Nederlanders. Ik 
trainde mijzelf om 
alleen te gaan winke-
len en met mensen te 
praten. Nu heb ik er meer 
vertrouwen in.
Ik ga al enige tijd één keer per 
week voor in de eucharistieviering 
met de Britse gemeenschap in Schiedam en de Indonesische 
gemeenschap in Rotterdam. Omdat ik geen benoeming heb 
van de bisschop, ben ik niet betrokken bij het parochiewerk. 
Maar ik ga elke maandagochtend in de Nederlandse mis 
voor in onze gemeenschap. Ook ben ik voorgegaan in twee 
Nederlandse missen op 10 oktober 2021 en 9 januari 2022 in de 
Urbanuskerk in Duivendrecht. Ik ging voor in het Nederlands 
en een diaken hielp de preek te houden. Ik was heel blij, want 
de mensen in de kerk konden mij goed verstaan en waren blij 
met mijn uitspraak. Hierdoor ben ik ook zelfverzekerder en 
gemotiveerder om Nederlands te blijven leren.  

Assys Moron svd 
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Wie gaat er schuil achter deze baardige 
man met vriendelijke blauwe ogen?  
Ik ken hem nog van onze tijd in  
Missiehuis Sint Jan in Soesterberg 
in 1953. Als eersteklasser keek ik 
op tegen die grote jongen uit 
de derde die al 19 was.
Nu vertelt hij, dat hij na 
de lagere school naar de 
ambachtsschool ging en fijn-
bankwerker was geworden.

“Het was mijn heeroom Henk 
Somhorst svd, broer van mijn 
vader, die me enthousiast maakte 
om priestermissionaris te worden. 
Zelf had ik daar nooit aan gedacht. Ik 
was ook niet zo’n talenman, veel meer 
geïnteresseerd in techniek en wis- en natuur-
kunde. Thuis spraken we altijd Twents. Zelfs nu nog, 
als ik bij mijn familie ben, wordt Twents in de kortste tijd de 
voertaal. Pater prefect begreep wel dat het niet altijd makke-
lijk was tussen die kleine jongens. Hij gaf me sleutels van de 
timmerij om klussen te doen en stelde me aan als ziekenver-
zorger. Staatsexamen hoefde ik niet te doen.

Het noviciaat in Heide-Kalmthout was een mooie tijd. Ik 
genoot van de stilte, het meditatieve leven en het vele hand-
werk. We legden een voetbalveld aan, groeven een zwem-
bad en bouwden een huis. In 1959 verhuisden we voor de 
theologie naar Teteringen. Gelukkig was Latijn als taal voor 
de theologiestudie net afgeschaft. De kennismaking met de 
vernieuwing in de theologie was heel welkom. Ad de Groot 
en Gijs Bouwman waren inspirerende voorbeelden.

Voor onze priesterwijding in ‘63 mochten we drie keuzes 
maken voor drie door ons gewenste missiegebieden. Mijn 
keuze was drie keer Papua Nieuw-Guinea. Het werd het 
bisdom Mount Hagen in de bergen. Na een pastoraal jaar in 
Rijen en vijf maanden taalstudie in Engeland vloog ik in 1965 
met zes verschillende propellervliegtuigen naar PNG.
De bisschop van Mount Hagen had aarzelingen bij een pries-
ter uit Holland. Hij vond het nodig om mijn rechtzinnigheid 
te testen en stelde vragen over de maagdelijkheid van Maria 
en de goddelijke tegenwoordigheid in het sacrament. Hij 
betrapte me niet op gekke ideeën en gaf me een benoeming 
voor het gebied Porgera in de Western Highlands-provincie, 
dat pas in 1962 ontsloten was. Hier werd ik de eerste en enige 
missionaris: 150 km van zijn bisschopshuis.

Een Duitse medebroeder, pastoor in Laiagam, 60 km vóór 
Porgera, leerde me Pidgin Engels en gaf me een introductie 
in parochiewerk in PNG. 

 

In een stoet met tien dragers en een tolk 
liepen we in drie dagen naar mijn sta-

tie. De mensen leefden in het “ste-
nen tijdperk”; ijzeren schoppen, 

bijlen en messen kenden ze niet. 
Water koken kon niet. Alles wat 
wij nodig hebben om te leven 
moest meegedragen wor-
den: potten en pannen, een 
doorgezaagde drum, gereed-
schapskist en nog veel meer, 

alles op de rug gebonden. In 
een tropische stortbui kwamen 

we aan. Het huis dat voor mij 
gebouwd was lekte als een zeef. 

Ik bracht de nacht door onder een 
grote paraplu.

De mensen waren blij met mij. Nu hadden ze 
een priester die bij hen ging wonen. Toen ik de vol-

gende dag mensen bij elkaar bracht, vroeg ik via mijn tolk 
wat ze van me wilden. ”Een winkel”, was hun antwoord. Als 
priester word je beschouwd als een “magisch” figuur die van 
alles voor elkaar kan krijgen, zowel materieel als geestelijk. Ik 
besloot het geld dat ik bij mijn priesterwijding had gekregen 
te gebruiken om een winkeltje op te zetten. Op geestelijk 
terrein speelde ik in op de gevoeligheid van de mensen voor 
allerlei geesten. Dat deed ik door te vertellen over één God 
die de geesten onder controle houdt, de God van Liefde.

Porgera bestaat uit drie grote valleien en de mensen wonen 
er verspreid in kleine nederzettingen en niet in dorpen. Mijn 
doel was de mensen die ogenschijnlijk zover van ons afstaan 
te leren kennen. Bijna dagelijks ging ik te voet met een tolk 
en een paar dragers naar één van mijn 19 buitenstaties. In 
een maand was ik rond. Ik genoot onderweg van de prach-
tige natuur, zo wonderbaar. Tien jaar lang probeerde ik als 
enige missionaris deze fascinerende mensen te ontmoeten, 
ze te begrijpen en een gelovig perspectief te bieden. Van 
eenzaamheid had ik de eerste jaren niet veel last. Gelukkig 
hadden we vier keer per jaar een districtsmeeting van een 
week met alle SVD’ers. Daar keek ik naar uit. Onze problemen 
konden we bespreken; er was aandacht voor spiritualiteit en 
onze persoonlijke zorgen

De laatste twee jaren in Porgera waren zwaar. Gelukkig had 
de SVD de regel om niet langer dan 10 jaar op dezelfde plek 
te blijven. In 53 jaar heb ik in vijf parochies met veel plezier 
mogen werken. Porgera was mijn eerste liefde, want daar 
heb ik kennis gemaakt met een hele nieuwe cultuur en mee 
mogen leven met mensen met heel andere gewoontes en 
een andere manier van leven. Terug in Nederland heb ik mijn 
plekje gevonden in Teteringen.”  

Paul Wensing

Een fijnbankwerker in het Stenen Tijdperk 

Anton Somhorst svd
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Br. MAX STAUDINGER svd (Regensburg, Dld, 26 april 
1926 - 16 december 2021) beschreef zijn eigen leven. 
“Voor mijn vader Max, de ‘buitenautoriteit’, en mijn  
moeder Maria Staudinger-Spielbauer, de ‘binnenauto-
riteit’, middenstanders in een klein Beiers dorp, was ik 
een zeer geliefd kind. Vader kerkte met de feestdagen 
en was politiek geïnteresseerd; moeder was volks- 
kerkelijk vroom. Vanwege drukke werkzaamheden 
lieten mijn ouders de opvoeding min of meer over aan 
school en Kerk.

Naar school: einde van mijn onbekommerde kindertijd 
en mijn kinderlijk godsbeeld. Ik werd een echte boe-
kenvriend dankzij mijn onderwijzeres. Na het eerste 
schooljaar kwam Hitler aan de macht. Gevolg: toene-
mende spanning tussen Kerk en nationaalsocialisme 
én tweespalt op school. Een jonge onderwijzer, fervent 
Hitleraanhanger, en de pastoor, tegenstander van Hitler, 
botsten vaak in het bijzijn van de leerlingen. De eerste 
leerde ons spotliederen over Joden, de ander nam ons 
mee in het Oude Testament. Mijn geloof kreeg een 
diepe scheur.

Toen WOII begon, ging ik naar de handelsschool in 
Passau. In 1943 moest ik naar de ‘Arbeidsdienst’ en 
werd na drie maanden ingelijfd bij de Wehrmacht, 
locatie Normandië (Fr). Mijn geloof was nog steeds een 
zwak flakkerend vlammetje, doch in mij groeide een 
geestelijke honger. Na de landing van de Geallieerden 
raakte ik gewond en werd vervoerd naar Engeland: 

een jarenlange gevangen-
schap. Ik ontmoette de protes-
tantse kampaalmoezenier Van 
Bergh die mijn geloof weer wat 
tot leven bracht. Repatriatie In 1947, 
waarna ik in 1949 intrad als postulant in het 
SVD-Missiehuis St. Peter in Tirschenreuth. Als SVD’er zette ik me in  
op kantoor.

In 1972, toen werkzaam in Japan, werd ik, als eerste broeder, verkozen 
tot lid van het generalaat. Dankbaar denk ik terug aan de ontmoe-
tingen met medebroeders. In Rome leerde ik confrater Peter Mertes 
kennen. Hij enthousiasmeerde me voor een missionaire contempla-
tieve gemeenschap. Ik kreeg in 1984 verlof me aan te sluiten. Daar-
aan voorafgaand leefde ik een jaar in Frascati (It) in het “gesloten 
klooster” van de Camaldulenzer monniken.

In 1987 verhuisden we naar Montenau (B), waar ik een rijke periode 
heb doorgebracht. Peter, dankjewel voor je initiatief. In 2013 werd ik 
in Teteringen vriendelijk ontvangen.”

Kees Maas svd:
Br. Max stelde zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap. Wij 
namen op 16 december afscheid van hem. Op 23 december her-
dachten we hem in een eucharistieviering.

Ik eindig met de woorden, door br. Max uitgekozen: “Ik ben als een 
groene olijfboom die in het huis van God staat. Ik vertrouw op de 
Liefde van God voor altijd en eeuwig.” (Psalm 52:10).

In Memoriam
Volledig In Memoriam op www.svdneb.nl
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“Waarom geen digitale ROND? Dat bespaart geld dat ergens anders voor kan worden gebruikt.” De redactie is blij 
met reacties van lezers en reageert graag op deze suggestie.  

Enkele jaren geleden heeft de provinciale raad besloten om ROND op papier uit te blijven geven. Reden: te veel 
abonnees zijn niet handig met de computer. Bovendien leert de ervaring dat digitale nieuwsbrieven maar al 
te vaak ongelezen blijven. En op die manier zou het contact met u, lezers, geleidelijk aan afnemen. Bijkomend 
voordeel van de papieren ROND is, dat we als lezer het blad kunnen doorgeven aan geïnteresseerden en dat het 
in parochies waar de SVD werkzaam is uitgedeeld kan worden.  

Pierrot Mazono svd, hoofdredacteur

ROND op papier



Piet Heerkens, geboren op 4 november 1897 te Tilburg, werd In 1927 te Teteringen tot 
priester gewijd en vertrok hetzelfde jaar naar de missie van Flores. Zijn eerste werkterrein 
lag in het ruig en bergachtig landschap van de Manggarai. Het zware leven daar kon hij 
niet aan. Vanaf 1929 was hij enige jaren leraar/prefect op het kleinseminarie te Toda-Belu 
en pastoor in Midden-Flores tot hij in 1936 vanwege zijn slechte gezondheid definitief 
naar Nederland terugkeerde. 

Piet Heerkens had grote belangstelling voor de gewoonten, tradities, folklore en verhalen 
van de Florinesen, waardoor hij vele gegevens kon verzamelen voor zijn literaire arbeid. 
Hij had bijzondere interesse voor muziek. Hij assisteerde de bekende musicoloog Jaap 
Kunst bij diens veldwerk. Zelf ging hij in zijn vakanties dikwijls naar Lio (Midden-Flores), 
aangetrokken door de rijke muziekcultuur. Piet noteerde vele Florinese liederen met tekst 
en melodie. Terug in Nederland hielp hij Jaap Kunst met de publicatie van diens Musik in 
Flores. Jaap Kunst ondersteunde Piet bij diens boek Lieder der Florinesen (gepubliceerd 
in 1953). Naast dichtbundels schreef Piet romantische verhalen over de missie. 

Vanaf 1938 tot na zijn dood in 1944 verschenen zes dichtbundels in Tilburgs dialect. Piet 
zette zich af tegen hen die het Tilburgs het lelijkste Brabants vonden. Hij motiveerde zijn 
moedertaalgebruik als volgt in het Veurwoordje van zijn eerste bundel Den Őrgel (1938): 
“Iederendeen z’n moedertaol is verreweg de schoonste taol van heel de weereld, - et is 
de klaank van zijn eige laand, z’n eige volk, z’n tong, z’n hart, z’nen eigen aord, - mar ge 
moet meschien ’n jaor of tien in de vreemde laande zijn geweest om in et diepste kuiltje 
van oe hart te kunne vuulen hoe wáór of dè-d-is ……”. 

In zijn eerste gedichtenbundel staat het gedicht ‘Tilburg’, waarvan de eerste strofe luidt:
‘k Zie oe daor zo geere ligge,
Tilburg, waor ‘k geboore ben,
mee oe kerken, oe febrieke,
waor ik iedere lijn van ken.
Dit gedicht is de basis geweest voor het huidige Tilburgse volkslied.

Andere bundels van hem zijn De Mus (1939), De Kinkenduut (1940), Brabant (1941),  
Vertesselkes (1941) en postuum De Knaorrie (1949). Tot eind jaren zeventig verschenen nog 
herdrukken van de dichtbundels. In het voorwoord van zijn tweede dichtbundel plaatst 
hij zich in het gezelschap (“al timmer ik nie zo hoog”) van Guido Gezelle en Franciscus van 
Assisi. Ook die lieden vonden inspiratie in de dierenwereld. In het geselecteerde gedicht 
‘Waoterjuffer’ klinkt priesterpoëet Guido door. 

Op 28 januari 1944 overleed Piet Heerkens te Eindhoven. Hij werd op 1 februari begraven 
op het kerkhof van het missiehuis St. Lambertus. Op 1 april 2004 schreef Ed Schilders 
een column over zijn zoektocht naar het graf van Piet in Helvoirt. Hij eindigde met: “Maar 
zijn graf heb ik niet gevonden. Ik had hem daar heel gèère zien liggen”. Lezers van het 
Brabants Dagblad hebben hem toen snel wegwijs gemaakt. In Teteringen vond Ed de 
dichter. “En inderdaad, na enig zoeken, vinden we daar het graf, de laatste rustplaats van 
pater Piet Heerkens, de enige echte Brabantse volksdichter. De hele dag is het al bewolkt 
geweest, maar als ik op het graf van pater Piet kniel om een foto van zijn grafkruis te 
maken, breekt plotseling de zon door”.

De dichtbundels en een overzichtje van gepubliceerde perskritieken worden als Pdf-be-
stand op www.svdneb.nl/dichter geplaatst. 
Lezers van ROND, een tip: geniet extra van de muzikale gedichten van Piet Heerkens door 
ze in ‘t Tilburgs te neuriën.  

Manu Zandkuijl
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Dichter bij de SVD: Piet Heerkens

Lieve blauwe snipsnapsnijer,
waoterjuffer, aon den daans

boven ’t spiegele van den vijver,
louter blauw en goud van glaans.

‘k Zie oe over ’t waoter glije,
snipsnapsnijer, lang en slaank,
hemelblauw gekleed mee zije

vleugels vliegend vrij en vraank.

’t Waoter spiegelt oe van onder
blauwe locht in waoter blauw,

snipsnapsnijer, vlerkend wonder,
fijne, kleine, vliegende pauw !

Zie, naa bende mee z’n tweeë,
waoterjufferke, - hedde gij sjaans ?
bende naa dobbeld diep tevreje ?

gaode naa saomen aon den daans ?

Waoterjuffer, snipsnapsnijer,
leevend blinkend blauw juweel.

‘k gùn oe ’t daanske mee oewen vrijer
over ’t vloerke van fluweel !

Waoterjuffer (De Mus, p. 18)

(Tilburg, 4 november 1897 - Eindhoven, 28 januari 1944)

Piet Heerkens svd



Rian Supardi schrijft vanuit de Augustinusparochie in Breda:  
- In onze parochie begonnen wij met de voorbereiding van 
duurdere kerstpakketten en iets kleinere kerstattenties. 
Daarom hebben wij elke zondag van de adventstijd onze 
parochianen gevraagd iets bij te dragen; ze heb-
ben enthousiast geholpen. Vrijwilligers van de 
vier parochiekernen hebben op 16 december alles 
verzameld in de Michaelkerk. Daarna hebben ze 
70 kerstpakketten en 200 kerstattenties rond- 
gebracht; pastoor Richard Lobo en Rian Supardi 
hielpen de vrijwilligers in het uitdelen aan men-
sen die het nodig hadden in dit zware jaar, en 
aan mensen die een partner verloren hadden en 
anderen die een bemoediging konden gebruiken.
- Ter voorbereiding op Synode 2023 organiseerden 
wij in de parochie vier geloofsgesprekken met 
enkele vragen. De opkomst en de inbreng van de 
parochianen was zeer waardevol.

Medebroeder Yan Asa meldt uit Duivendrecht: 
- Kristo Alfrianto heeft op 21 december het eind-
examen Nederlands niveau A2 met succes afge-
rond. Na het eindexamen mochten alle cursisten 
drie weken vakantie nemen. Op 18 januari ging 
hij verder met niveau B1 op dezelfde taalschool in Amster-
dam-Oost. Kristo heeft nu zo goed Nederlands geleerd dat 
hij boodschappen doet, het morgengebed leidt, deelneemt 
aan het Bijbel delen en voorgaat in de eucharistieviering 
in de communiteit. Nu gaat hij ook voor in de eucharistie- 
viering op maandag in de Urbanus parochiekerk: proficiat!
- Op weg naar de bisschoppensynode in 2023 heeft Paus 
Franciscus de Kerk in al zijn geledingen uitgenodigd om  
na te denken hoe de Kerk meer nabij kan zijn, een Kerk 
waarin men zich thuis voelt: een Kerk die echt een ge- 
meenschap en missionair is. Op 7 januari belegde pas-
toor Marianus een extra bijeenkomst van het pastoraal 
team voor overleg hoe de parochianen het best betrokken  
kunnen worden in het nadenken over de toekomst van de 
Kerk. Aan dat synode-overleg op 13 januari namen deel:  
de pastores, de Missiezusters SSpS, de catechisten en enkele 
bestuursleden van het regionale team. Vragen waren o.a.: 
Sta je op vaste momenten stil bij wat je aan het doen bent? 

Op welke wijze leef jij je in bij  
de mensen die je goed kent of 
die verder van je af staan en 
hoe doe je dat nú? Andere vra-
gen waren: Welke vreugde heb 
je beleefd aan het samen onderweg 
zijn? Welke moeilijkheden en obstakels 
ondervond jij? Welke wonden zijn naar boven 
gekomen? Het was een indrukwekkende geloofs- 
verdieping! 

Medebroeder Kees van der Geest rapporteert uit  
Hircos: Op 10 december hield de gebedsgroep van  
de Afrikaanse gemeenschap Charles Lwanga haar 
jaarlijkse “All night“ aanbidding vanaf 22.00 uur  

‘s avonds tot 6 uur ’s morgens. Edmund Owusu leidde de 
aanbidding samen met Afrikaanse priesters. Kees van der 
Geest deed de opening. Vanwege corona ging het echter 
via Zoom.

Medebroeder Eko Silvester schrijft uit Hoofddorp: 19 Decem-
ber was een belangrijke, historische en uitdagende dag 
voor ons. Op die dag werd de pastorale zorg van de paro-
chie Nieuw-Vennep aan ons toevertrouwd. Onze bisschop 
Jan Hendriks, van Haarlem-Amsterdam, ging voor in de 
eucharistieviering, met medebroeders Mattew Thekkeyil 
en Albert Toppo als concelebranten. Aan het begin van de 
eucharistieviering werd een boodschap van provinciaal 
Avin Kunnekkadan svd voorgelezen: “U kunt er op vertrou-
wen, dat mijn medebroeders als lid van ons intercultu-
rele missiegenootschap met alle toewijding met u zullen  
samenwerken, met uw bestuur en gemeenschap, ten bate  
van uw parochianen en onze missie. Zij zullen met hart en 
ziel en in alle openheid er voor iedereen zijn.” Na de viering 
verwelkomde de vice-voorzitter van het parochiebestuur 
van Nieuw-Vennep, de heer Rob Bader, de drie SVD’ers in de  
parochie.  
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70 kerstpakketten en 200 kerstattenties

v.l.n.r.: Mattew Thekkeyil, Mgr. Hendriks, Albert Toppo

Wim Wijtten svd

Piet Heerkens svd
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Madagaskar: een traumatische overval
Op 12 september 2021 hadden pater regionaal Alexander 
Dhae, p. Borice Randrianira en hun beveiligingsman een 
zeer traumatische ervaring. Ze werden overvallen en be-
roofd door drie gewapende dieven. De beveiligingsman werd 
geslagen en vastgebonden. Daarna drongen ze de kamer 
van p. Borice binnen en eisten al zijn geld en andere waar-
devolle dingen. Toen hij weigerde, werd hij gestompt en 
gekneveld en werden zijn benen vastgebonden met elek-
trische draden. Zo lieten ze hem achter en klopten bij de 

niets vermoedende p. Alex aan. Toen die ook 
weigerde iets af te staan, kreeg hij een 

flinke klap op zijn hoofd en sneden ze 
in zijn vingers. Intussen had p. Borice 
zich weten te bevrijden en buitens-
huis flink lawaai gemaakt. De dieven 
namen de benen met medene-
ming van een gsm, een camera en 

ruim duizend euro. De drie mannen 
bleven gewond en in shock achter. 

Psychisch meer gewond dan fysiek.  

Madagaskar: de vernietigende kracht van de 
tropische storm ‘Batsirai’ Als missionaire congregatie 
wordt de SVD steeds meer uitgedaagd zich serieus in te 
zetten voor het klimaat. Het is ook om een goede reden dat 
2022 het jaar van Laudato Si is. In de voorbije jaren zijn er 
ernstige natuurrampen geweest in de Filipijnen, Indonesië, 
Brazilië, verschillende Afrikaanse landen en in diverse 
andere landen. Het betrof rampen als langdurige droogte 
of stortbuien met als gevolg aardverschuivingen. Misschien 
worden de zwaarste natuurrampen veroorzaakt door de 
combinatie van tropische stormen en wateroverlast. Deze 
ramp trof Madagaskar op 5 februari 2022. Op die dag raasde 
de tropische storm Batsirai acht uur lang met een windkracht van 235 km p/u 
over het land en liet een onvoorstelbare ravage achter. Huizen, scholen, kerken 
zijn veranderd in bouwvallen, en misschien nog erger, de schade aan plantages 
en voor de overige landbouw. Ondanks de schade aan eigen gebouwen voelen 
de missionarissen, dat hun eerste taak de ondersteuning van de mensen is.  

In de Democratische Re-
publiek Congo heeft de 
SVD het Instituut Verbum 
Bible opgericht. Dit Insti-
tuut heeft zich in de loop 
der jaren steeds meer toe-
gelegd op het verspreiden 
van de Bijbel in lokale talen. 
Lange tijd was de Bijbel alleen 
maar te lezen in de zogenaamde kolo-
niale talen: Frans, Engels en Portugees. De 
huidige directeur p. Xene Sanchez svd zegt: 
“Nu spreekt God tot de mensen in de DRC in 
vier talen en zo spreekt God tot de mensen in 
de vele talen die Afrika rijk is. Daarbij produ-
ceert Verbum Bible veel Bijbels materiaal in 
de lokale talen.”  

Ravage na Batsirai

Alexander Dhae
svd

SVD Wereldwijd

SVD-solidariteit met de mensen in Oekraïne
Sinds 1992 zijn vanuit de Poolse SVD-provincie enkele mede-
broeders werkzaam in Oekraïne. Ongeveer 300 kilometer 
ten Zuidwesten van Kyiv, dicht bij de grens met Moldavië, is 
p. Wojciech Zólty pastoor in het dorp Verboviets. Zo’n twaalf 
kilometer ten Noordwesten daarvan is p. Adam Kruczynski 
pastoor in het plaatsje Struga. Op 3 maart schrijft p. Zólty: 
“Momenteel ontvangt Verboviets vluchtelingen uit Kyiv, 
Kharkiv, en Donetsk. Sommigen blijven langere tijd en ande-
ren zoeken elders onderdak bij familie. Waar ik mij het meest 
zorgen om maak, is hun diepe droefheid en angst. Ze zijn 
steeds op zoek naar familie en dierbaren, niet wetend of ze nog 
leven of gedood zijn. Er is nu reeds een groot tekort aan me-
dicijnen en levensmiddelen. De benzinestations staan droog. 
Begin maart verschafte p. Zólty onderdak aan 16 vluchtelingen. 
P. Kruczynski kan geen onderdak aanbieden, maar werkt 
samen met de lokale organisaties. Beide medebroeders 
ervaren dat deze crisis katholieken en orthodoxen dichter bij 
elkaar brengt: ze zijn een in gebed en actie. Sinds het begin 
van de invasie trekt een stroom van vluchtelingen richting 
Polen. Daar wordt momenteel alles in het werk gesteld om de 
vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen; ook de Poolse 
SVD werkt daar actief aan mee. Door de invasie in Oekraïne is 
de situatie van de medebroeders in Rusland, vooral in Moskou, 
niet gemakkelijker geworden. Ook in Wit-Rusland wordt het 
steeds lastiger. Zowel voor de SVD als voor de zusters SSpS is 
missie in Oost-Europa een bijzonder moeilijke situatie.  

SVD’er biedt hulp aan bij de grens tussen Polen en Oekraïne

“Liefde en vertrouwen zijn de basis van echt teamwork.”  -  H. Arnold Janssen

Blijdschap over 
Bijbel in eigen 

taal

Herman Wijtten svd


