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Gedicht naar  
Charles Péguy

Het was een ervaring die ik niet gemakkelijk zal vergeten: 

een drie dagen durende workshop over intercultureel leider-

schap. Met 16 SVD-medebroeders, als missionaris werkzaam 

in Nederland en afkomstig uit 9 verschillende landen, waren 

we van 2 tot 5 september 2019 in Bezinningscentrum Emmaus 

in Helvoirt, tot 1955 het SVD-Missiehuis St. Lambertus. Daar te 

zijn gaf wel een beetje een thuisgevoel, vooral ook vanwege 

SVD-symbolen op muren en vloeren. Het initiatief voor de 

workshop was van p. provinciaal Avin Kunnekkadan svd en zijn 

raad. De zeer kundige begeleider was onze Australische mede-

broeder p. Tim Norton svd. Als enige Nederlander, wel iemand 

met rijke ervaring van leven in diverse culturen, was het voor 

mij heel bijzonder aanwezig te zijn te midden van medebroe-

ders uit Democratische Republiek Congo, China, India, Ghana, 

Vietnam, Filipijnen, Indonesië en Australië. Samen vormden we 

een kleurrijk prisma van culturen en persoonlijkheden. 

We zeggen dikwijls dat de Nederlandse bevolking steeds 

meer multicultureel wordt. Dat betekent nog niet dat Neder-

land ook intercultureler aan het worden is. In het streven naar 

intercultureel leven is er een positieve wisselwerking tussen 

de verschillende culturen, een wederzijdse verrijking. Vanuit 

een interculturele houding waardeer je elkaar om wie je bent, 

ongeacht etniciteit of afkomst. Tijdens de workshop werd 

steeds duidelijker dat intercultureel leven niet zo vanzelf-

sprekend is, dat het gemakkelijker is om langs elkaar heen 

te leven, dat het meer aannemelijk is dat culturen met elkaar 

botsen. We kunnen misschien beter zeggen dat we steeds 

op weg zijn naar intercultureel samenleven, een weg rijk aan 

uitdagingen, maar ook vol obstakels.

Het is interessant te ontdekken dat we al in het leven van Jezus 

en in dat van de jonge Kerk een pril begin van interculturaliteit 
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kunnen waarnemen. We denken hierbij aan de manier waarop 

Jezus met de Samaritanen omging. Aan de aanvankelijk 

moeilijke verhouding tussen de christenen uit het Jodendom 

en de geloofsgenoten uit het heidendom en de grote cul-

tuurverschillen die daarmee gepaard gingen. We zien hoe de 

Joodse apostelen zich openstellen voor en luisteren naar de 

christenen uit het heidendom. Een pril begin, toch een bron 

van inspiratie voor intercultureel leiderschap in onze tijd.

Wat mij zeer aansprak in de workshop is de nadruk die werd 

gelegd op de noodzaak van interculturele levenservaring 

om intercultureel leiderschap te beoefenen. Het leiderschap 

binnen de congregatie staat voor steeds nieuwe uitdagingen, 

maar het is misschien een nog grotere opgave de leidersfunc-

tie uit te oefenen in geloofsgemeenschappen en parochies. 

Hoe ga je om met de Nederlandse vergadercultuur? Hoe 

begeleid je binnen de parochie het proces om mensen uit ver-

schillende culturen samen echt gemeenschap te doen zijn? 

Juist deze vragen zorgden voor levendige deelname.

In Den Haag, Duivendrecht, Hoofddorp, Breda en Schiedam 

doen medebroeders dagelijks ervaringen op met mensen uit 

heel verschillende culturen. Hun eigen houding en gevoelig-

heid zijn essentieel in hun leiderschapsrol.

Daarom werd er in de workshop aandacht besteed aan de 

spiritualiteit van interculturaliteit en de beleving van het 

religieuze leven als interculturele gemeenschap. Intercultu-

reel leiderschap gebeurt binnen een missionaire religieuze 

gemeenschap met leden uit verschillende landen en cultu-

ren. De uitstraling van een SVD-communiteit zal de mensen 

niet ontgaan. Ook nuttig en interessant was het thema over 

het omgaan met en oplossen van conflicten. Het is geen 

gemakkelijke opgave om eerst en vooral goed te luisteren 

naar de betrokken personen. Cultuurverschillen en tradities 

zijn dikwijls onderdeel van een conflict. Uit de ervaring van 

de deelnemers kwam naar voren dat er tussen culturen grote 

verschillen kunnen zijn in de omgang tussen mannen en 

vrouwen. 

De kracht van de workshop lag in het bijzonder in het inspelen 

op de ervaringen van de deelnemers, de concrete voorbeelden 

en het feit dat Tim Norton een echte ervaringsdeskundige is. 

Zelf werd ik bevestigd in mijn overtuiging dat de medebroe-

ders uit het buitenland een verrijking zijn voor de congregatie 

en voor de kerk en maatschappij in Nederland.  

Herman Wijtten svd  

Vervolg van pagina 1

Pasen,

zegt God, dat verbaast me,

dat is niet te geloven.

Dat de mensen zien hoe alles vandaag gaat, en dat ze geloven

dat het beter zal zijn, morgenochtend,

dat is verbazingwekkend.

Het is het grootste wonder van Mijn genade.

Ik sta er zélf verbaasd van.

Onsterfelijk en onuitblusbaar,

een kleine vlam,

een rillende vlam

schijnt door de duisternis van de wereld;

een aarzelende vlam

schijnt door het duister van de tijd;

een flakkerende vlam

komt in het donker van de nacht,

een vlam die niet te doven is,

zelfs niet door de adem van de dood.

Wat Mij verbaast, zegt God,

dat is de hoop;

Ik heb er niet van terug.

naar Charles Péguy,Frans schrijver (1873-1914)

Pasen
Pasen

de steen is weg 
want Hij die dood 
was leeft

Van meerdere kanten, zelfs uit 

Australië, kregen we positieve 

reacties op ROND-in-een-

nieuw-jasje. Daarnaast ont-

vingen we tips over zaken die 

misschien verbeterd kunnen 

worden.

Hierbij gaat het met name 

over de leesbaarheid van som-

mige teksten.

In goed overleg met de men-

sen van buro TARGET, de 

creatieve geesten achter de 

opmaak van ROND, zijn in dit 

nummer enige wijzigingen 

aangebracht.

Namens de redactie dank ik 

u hartelijk voor alle reacties 

en tips en wens ik u een Zalig 

Pasen.  

Wim Wijtten svd,

wnd hoofdredacteur

Geachte lezer Niet te geloven
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Seminarie
“Na de oorlog wordt Steyl mijn bestemming. Leren gaat me 

goed af. In de vijfde klas moet ik vanwege bronchitis naar huis. 

De dokter vermoedt TB en schrijft 2x3 maanden kuren voor en 

daarna nog eens 2x3 maanden om te revalideren. Resultaat: 

97 kilo en een studiejaar achterop. Zowel de filosofische als 

de theologische studie verloopt vlot met dank aan een paar 

enthousiaste docenten. Gelukkig kreeg ik na mijn priesterwij-

ding in 1960 geen benoeming als leraar, maar mocht ik naar 

Papua New-Guinea.

Na een pastoraal jaar in München en zes maanden studie 

Engels in Liverpool ben ik klaar voor vertrek in 1962.

Kapelaan
Na aankomst wordt er één maand uitgetrokken om de 

omgangstaal Pidgin Engels te leren. Daarna met een Cesna 

vliegtuig naar mijn post Denglagu aan de voet van de hoogste 

berg in PNG, Mt. Wilhelm. Hier eerst zes maanden de inheemse 

taal Kuman geleerd, zes keer zo moeilijk als Pidgin. Vervolgens 

als kapelaan naar de buitenstaties van de parochie: tien dagen 

lang, te voet van dorp naar dorp. Achteraf gezien is deze peri-

ode van twee en een half jaar mijn mooiste tijd in PNG geweest, 

omdat ik al mijn tijd met de mensen bezig kon zijn.

Pastoor
In november “64 werd ik benoemd voor een nogal verwaar-

loosde buurtparochie in Goglme. De pastorie bestond uit twee 

kamers, een voor mij en een voor mijn kapelaan. Verder alle-

maal primitieve hutten met grasdak, ook de kerk. De mensen 

konden hun oren niet geloven, dat ze met mij in hun eigen taal 

konden spreken. Het klikte meteen. Voor mij als pastoor was 

het een kwelling alle problemen te moeten aanhoren en alles 

te regelen.

Na een jaar was ik gewend en kwam er schot in. We deden 

alles samen. De mensen droegen bij aan de kosten van scho-

lenbouw en de kerk. Ik was de eerste in het bisdom die in 1966 

een parochiebestuur benoemde.

Eerste verlof, Nemi
In 1968 ging ik met verlof naar huis, gevolgd door vijf maanden 

vernieuwingscursus in Nemi. Ik kwam terug in Goglme, maar 

werd in 1970 gevraagd catechese te gaan studeren aan het 

East Asian Pastoral Institute in Manilla, Filipijnen. Terug van 

de studie bleek de bisschop mij te hebben afgestaan aan de 

bisschoppenconferentie voor een nieuw op te richten landelijk 

Liturgisch Catechetisch Instituut. Zelden was ik zo teleurge-

steld. Had ik daarvoor mijn parochie opgegeven? Naar mijn 

idee was ik volkomen ongeschikt voor organisatie, administra-

tie en onderwijs. Na vier maanden bedenktijd heb ik ja gezegd.

Landelijk Catechetisch Instituut 1972
Toentertijd was er in PNG niks op het gebied van gebedenboeken 

en zangbundels. Met commissies voor schoolcatechese, catechis-

tenopleiding, volwassenencatechese, liturgie enz. schreven we 

teksten. Ik had grote moeite met dit werk en het duurde drie jaar 

voor ik me enigszins op mijn gemak voelde. In tien jaar hebben 

we voor alle doelgroepen een volledig programma gemaakt. In 

die jaren heb ik het uiterste van mezelf gevergd.

Weer Pastoor
In mei 1982 werd ik pastoor in Denglagu. Opnieuw een vrucht-

bare tijd. We hebben twee kerken uitgebreid en een nieuwe 

gebouwd. Overal de mensen bij betrokken, ook bij de zondags-

liturgie, het maken van eigen teksten, de bouwwerkzaamhe-

den en een spaaractie voor een nieuwe kerk. Telkens droegen 

de parochianen 50% van de kosten. Dat vergde jaren sparen. 

Bij het geld tellen heb ik verplicht vrouwen betrokken; dat was 

veiliger voor de opbrengsten.

In september ‘82 werd de regio Kundiawa een bisdom en ik 

vicaris-generaal. Daarna in 1993 overplaatsing naar Mingende, 

de grootste parochie van het bisdom. Daar besteedde ik veel 

tijd aan de vorming van catechisten en andere pastorale wer-

kers. De liturgie voor de zondag werd in groepen en stammen 

voorbereid. Jongeren met hun gitaren namen het voortouw.

Toen onze bisschop aartsbisschop werd, koos de bisschoppen-

raad mij als administrator en op 24 augustus 2000 werd ik tot 

bisschop gewijd. Een groot volksfeest, bijgewoond door een 

menigte van 20.000 mensen.

Mijn bisschopsdevies is: DIENAAR VAN ALLEN. De parochies 

kregen veel vrijheid. Ik zag mezelf meer als “enabler”, iemand 

die het anderen mogelijk maakt zo goed mogelijk te functi-

oneren. Daarnaast heb ik vaak het werk gedaan dat anderen 

lieten liggen, omdat het te zwaar of te veeleisend was. Mijn 

gewaardeerde hulpbisschop volgde me in 2008 op. Nog tien 

jaar bleef ik in Goroka om het altaarmissaal te herzien en 

opnieuw uit te geven. 

Dankbaar ben ik voor de goede zorg in het missiehuis hier in 

Teteringen inclusief internet- verbinding.  

Paul Wensing

In gesprek met Mgr. Henk te 
Maarssen svd

Mgr. Henk te 
Maarssen svd

In zijn kerstbrief 2019 aan familie en kennissen staat een kleine foto van bis-
schop-missionaris Henk. Hij sjouwt in wit overhemd met korte mouwen, een 
beetje ondersteund door dorpelingen, een steil pad op. Een beeld genomen 
aan het eind van zijn 52 jaar in Papua New-Guinea. Henk werd in 1933 geboren 
in de historische stad Groenlo, een katholieke enclave in de Achterhoek.
Kennelijk beseft de achtjarige Henk al vroeg dat de wereld groter is dan Groenlo: 
“Ik herinner me nog precies dat een paar jongens in mijn klas opschepten over 
wat ze later wilden worden: ‘Ik word architect… en ik dokter’. Daar deed ik niet 
aan mee, maar thuisgekomen zei ik tegen mijn vader: “Ik wil missionaris worden.”
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Ik ben Aaron Paul A. Hizola svd. Ik ben 35 

jaar oud en opgegroeid in de Filipijnen 

in een klein gezin. Ik heb één zus die 

jonger is dan ik. Mijn ouders wonen 

nog steeds op de Filippijnen. Mijn zus 

woont in Australië.

Als diaken was ik tot het moment 

van mijn priesterwijding werkzaam 

in Smokey Mountain in Manilla. Ik 

hielp de pastoor bij het vieren van de 

Eucharistie en andere parochie-activi-

teiten. Na ruim een jaar begon ik met 

de documenten voor mijn vertrek naar 

Nederland. In afwachting van de definitieve 

toestemming deed ik twee maanden vrijwil-

ligerswerk in Sadsadan, Mountain Province, om 

daar ook de pastoor te helpen.

Ik arriveerde in Nederland op 21 februari 2018. Mijn eerste indruk 

van Nederland was dat dit land zo schoon is. Het openbaar  

vervoer is zo efficiënt in vergelijking met mijn land. Ik heb 

gemerkt dat mensen hier altijd in beweging zijn en alles is 

gepland. Zelfs als het evenement over drie maanden of zelfs één 

Iedere dinsdag rond 10 uur komen 30 à 40 mensen 

van allerlei nationaliteiten naar de Anna Bonifatius-

kerk in Amsterdam Oost. De zusters SspS en paters 

SVD verwelkomen hen met koffie, thee en koekjes. Er 

is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren 

kennen. Er is ook tijd voor de lezing van het evange-

lie van de dag en voor de zegen over een eenvoudige 

warme maaltijd. Dit is één van de activiteiten van 

Kiemkracht.

In 2014 gaf de vraag “Hoe kunnen we vormgeven aan 

de evangelische woorden zoals de hongerigen voe-

den en de dorstigen te drinken geven?” de aanzet. 

De komst van veel vluchtelingen in 2015 zette aan 

tot actie. In december 2015 was er een eerste bijeen-

komst met mensen uit Eritrea, daarna in 2016 met 

mensen uit Syrië. Christenen en moslims bijeen met 

koffie, eten, drinken en muziek. Een ontspannen ont-

moeting. Even de ellende vergeten.  Later kwamen 

er ook andere vluchtelingen uit Afrika. Dat leidde 

tot een actie voor de mensen in de buurt. De zusters 

SSpS gingen naar het Oosterpark om mensen met 

verschillende achtergronden, vluchtelingen, drugs-

verslaafden en daklozen uit te nodigen. 

Inmiddels is het een wekelijks gebeuren onder de 

naam Kiemkracht. De kiem is het Goddelijk Woord 

en de kracht komt van de H. Geest. Kiemkracht kent 

nu meerdere activiteiten. Iedere maandagavond is er voor de bezoekers 

een meditatie met de zusters SSpS. Op woensdag verzorgt p. James 

Arul een yoga-sessie. Maandelijks is er een inspirerende filmochtend 

met bijv. een film over SVD, over SSpS, de missie, maar ook over de 

Keukenhof. Dit alles is financieel mogelijk dankzij diverse eenmalige en 

periodieke giften. De bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven. 

De parochie stelt de ruimte gratis beschikbaar. 

Het is een klein zaadje. We hopen dat het met de kracht van Gods 

Geest uitgroeit tot een open huis waar iedereen welkom is ongeacht 

diens achtergrond.  

Marianus Jehandut svd

jaar zal gebeuren. De cultuur is ook een beetje anders 

dan waar ik vandaan kom. Mensen zijn direct 

in het zeggen wat ze voelen. Als je onge-

lijk hebt of fout bent, zullen ze direct 

zeggen dat je ongelijk hebt of 

fout bent. Waar ik vandaan kom 

is het een beetje moeilijk om 

dingen direct te zeggen. 

Ik denk dat de meeste  

mensen het met me eens 

zijn, vooral degenen die uit 

een ander land komen, dat 

de Nederlandse taal moeilijk 

is. Maar ik ben blij om de taal 

te leren. Ik vind de Nederlan-

ders gepassioneerd en vriende-

lijk. Ook zijn Nederlanders altijd  

op tijd. Iets dat ik kan gebruiken en 

waar ik me aan kan aanpassen als een 

manier van leven. 

Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat ik een nieuwe taal 

leer en Eucharistie mag vieren met de internationale 

gemeenschap en de Filippijnse gemeenschap.  

Aaron Hizola svd

Nieuwe missionaris 
stelt zich voor  

Kiemkracht

 Zr.Lili, p. Yan Asa, zr.Melina en Tadu delen de maaltijd uit

Aaron Hizola svd
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In Nieuwegein ben ik op bezoek bij pp. Herman  
Wijtten en Edmund Owusu. Beiden maken deel uit van 
de SVD-commissie voor Gerechtigheid, Vrede en Heel-
heid van de Scheppping (GVS). Herman is al jarenlang lid 
en stond vanuit Rome aan de wieg van GVS en Edmund 
is nu coördinator in de provincie NEB. Gepassioneerd 
vertelt Herman ons over het doel en de activiteiten 
van GVS.

De missie van GVS
Het uitgangspunt voor de oprichting van de commissies 

GVS in de jaren ‘80 ligt in constitutie 112 van de SVD: In naam 

van de gerechtigheid deelnemen aan de veranderingen in 

de wereld door de verkondiging van het Goddelijk Woord. De 

armen en onderdrukten zodanig helpen, dat zij meer en meer 

op eigen kracht en initiatief tot betere levensomstandigheden 

komen. Caritas, hulp bieden is niet voldoende.  Het gaat vooral 

om onderzoek doen. Waar komt de nood vandaan? Wat moet er 

gebeuren om de situatie voor nu en in de toekomst structureel 

te veranderen?

Welke inspiratie biedt het Goddelijk Woord?
Jezus gaf met zijn woorden en door zijn levenswijze richtlijnen 

voor het leven. De mens moet niet wachten tot de komst van het 

hemelse rijk. Dat kan nu al en hier op aarde beginnen.

Er zijn verschillende dimensies van het woord. Hij, Jezus Chris-

tus, is het Woord. Het woord is een communicatiemiddel tussen 

mensen onderling. Goed luisteren naar het woord, de stem van 

de ander. Wat zijn zijn noden? Wordt hij echt gehoord? We kun-

nen steun geven met woorden van troost en bemoediging. Het 

woord zet aan tot denken/bewustwording, vraagt om verant-

woordelijkheid nemen en zet aan tot actie. GVS roept op om iets 

met die verantwoordelijkheid te doen.

Heelheid van de schepping
Het conciliair proces van 1985 bracht aandacht voor de schep-

ping en integriteit in het omgaan met Gods schepping. Onder-

kennen en erkennen dat deze als zodanig waardevol is. Dus niet 

alleen waardevol in dienst van de mens. De mens maakt deel uit 

van de schepping en heeft hierin een bijzondere verantwoorde-

lijkheid. Onzorgvuldig omgaan met de schepping zorgt voor een 

bedreiging van de mensheid op (middel)lange termijn. Gerech-

tigheid, vrede en heelheid van de schepping zijn onlosmakelijk 

verbonden met elkaar.

De aanpak van GVS
In elke SVD-provincie functioneert een commissie GVS. In NEB 

bestaat de commissie uit vier leden van SVD en drie zusters SSpS. 

De commissie legt verantwoording af aan de provinciale raad. De 

concrete doelstelling is het bevorderen van bewustwording over 

GVS-problematiek op lokaal en mondiaal niveau. 

Op diverse manieren worden we geconfronteerd met het onrecht 

dat mensen wordt aangedaan zoals bij migratie, vluchtelingen, 

burgeroorlogen, corruptie, economische onderdrukking en roof-

bouw op het milieu. We zien op wereldniveau pogingen 

om deze problemen aan te pakken; maar ook negatieve 

trends bij een aantal landen. De inzet van civiele groepen 

zoals ngo’s heeft tegenwoordig een grotere invloed op 

politici. Netwerken en communicatie via sociale media 

hebben de kracht om de maatschappij te beïnvloeden. Zo 

is de SVD betrokken bij het Africa Europe Faith and Justice 

Network en heeft zij samen met de zusters SSpS de ngo 

Vivat International opgericht. 

Het Africa Europe Network meldt een mooi initiatief in 

Kenia, bisdom Garissa. In een religies overstijgend project 

wordt, met respect voor ieders religie, samengewerkt aan 

bevordering van vrede en economisch welzijn. Hier spreekt 

de stem van Afrika zelf. Zo was VIVAT in Indonesië en Brazi-

lië betrokken bij een aantal lobby- en netwerkactiviteiten 

tegen mijnbouwgiganten.

Op lokaal niveau informeert GVS de SVD-medebroeders 

in de periodieke nieuwsbrieven over GVS-activiteiten en 

roept zij hen op om dit lokaal door te zetten, zoals in de 

parochies waarin de SVD werkzaam is. Zo besteedt het 

GVS-nieuwsbulletin van december 2019 specifiek aan-

dacht aan de gevolgen van de stikstofcrisis voor de Neder-

landse veehouders en roept zij op tot solidariteit.

Meer informatie
Voor meer informatie over de activiteiten van de genoemde 

organisaties zie www.aefjn.org (Africa Europe Faith and 

Justice Network) en www.vivatinternational.org.  

Jan Rennen

Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de 
Schepping

Herman Wijtten svd (l) en 
Edmund Owusu svd
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P. ADRIANUS ANTONIE MARIA UIJTTEWAAL svd   
(Houten, 29 juni 1935) is het tweede kind van de negen van 

Cornelis Uijttewaal en Johanna Sturkenboom. 

Op 10 september 1948 gaat Arie naar missiehuis St. Jan, 

waarna noviciaat, filosofie, theologie en priesterwijding op 5 

februari 1961 door Mgr. Baeten. Na zijn pastoraal praktijkjaar 

in München (D) vertrekt hij op 11 juli 1962 naar Paraguay, waar 

hij o.m. werkt als pastoor en collegedirecteur, de catechismus 

voor scholen bewerkt en mensen opleidt tot catechist. Van 

1986 tot 1995 werkt hij in Mexico. Terug in Nederland doet hij 

pastoraal werk in Beesel en later in Houten, Schalk-

wijk, ’t Goy, waar samenwerken niet goed lukt. 

Hij gaat dan ook voorgoed naar Deurne.

In 2010 vraagt Arie in een van zijn wei-

nige brieven zijn overste om ontslag 

conform het Canoniek Recht - omdat 

hij 75 wordt - én om een kamertje 

in Teteringen. Op 8 september 2011 

verhuist hij. Arie heeft in Teteringen 

een vast leefpatroon: ontbijt, eucha-

ristieviering, een rolstoelgebruiker 

naar zijn kamer rijden, middageten op 

steevast dezelfde plek, naar zijn kamer of 

wandelen. En regelmatig op ziekenbezoek 

bij sommige zieken. Hij weet veel van wat er 

gaande is in huis, ook al leeft hij nogal solitair.

Op 11 februari 2018 valt hij: ziekenhuisopname voor een 

operatie wegens heupbreuk. Na de operatie gaat hij sterk 

achteruit en ontvangt het sacrament van de zieken. Deze 

periode maakte hem milder. Hij dankt artsen en verpleeg-

kundigen hartelijk en woont dan met extra zorg in Park 

Zuiderhout. Hij kan af en toe wat knorren, omdat het te- 

genzit. Einde 2018 krijgt hij een nieuwe, grotere kamer. Hij 

leest veel en heeft goede contacten met de verzorgenden.

Op 25 december 2019, eerste kerstdag, wordt Arie met  

ernstige buikklachten opgenomen in het zie- 

kenhuis. Een scan wijst uit dat ingrijpen 

zinloos is. Arie wil graag thuis sterven. 

Kort na thuiskomst, rond 22.30 uur, 

overlijdt hij. 

Arie, man van minder sterke 

sociale contacten, soms hard 

voor de medemens, vaak een-

zaam geweest, ruwe diamant, 

maar de laatste jaren milder; van 

deze unieke mens namen we op 

30 december 2019 afscheid in de 

kapel van Park Zuiderhout. Hij rust 

op ons kerkhof.  

Kees Maas svd

P. ALBERTUS RUDOLF MARTINUS VAN LEEUWEN svd 
(Schipluiden, 1 december 1928) overleed op 9 januari jl. in 

Bangued, provincie Abra, Filipijnen. In de overvolle kathedraal 

van Bangued werd hij herdacht. Hij rust daar nu op het dio-

cesane kerkhof.

Ab is de 7de van de dertien 

kinderen van Nikolaas 

van Leeuwen en Wil-

helmina van Win-

den. Na de lagere 

school en werk in 

de tuin gaat hij op 

6 mei 1946 naar 

St. Jan te Soester-

berg. Dertien jaar 

later, op 1 februari 

1959, wordt hij met 

negen klasgenoten 

priester gewijd. Na zijn 

pastorale jaar in München en 

studie van de Engelse taal in Liver-

pool vertrekt hij in april 1961 voor zijn eerste benoeming naar 

de regio Abra, Noord-Filipijnen. Allereerst leert hij in Baguio 

de streektaal Ilokano en vervolgens is hij kapelaan in de O.L.V. 

van Lourdesparochie in San José Manabo, Abra. Van 1963 tot 

1966 is hij pastoor van de Onbevlekte Ontvangenis parochie 

en directeur van de St. Mary Highschool in Pidigan. Daarop 

volgt zijn eerste thuisverlof met aansluitend de pastorale en 

theologische hernieuwingscursus in Nemi, bij Rome. Terug op 

de Filipijnen heeft hij tussen 1967 en 2005 de veeleisende taak 

als pastoor in opeenvolgende parochies en is hij tegelijkertijd 

directeur van enige middelbare scholen met een onderbre-

king van vijf jaar: tussen 1973 en 1978 is hij verantwoordelijk 

voor het diocesane sociale en economische beleid.

In 2005 gaat hij wonen in het SVD-districtshuis in Bangued 

om vanaf 2008 als half gepensioneerd priester actief te blij-

ven, ondanks zijn hoge leeftijd, voor armen en gehandicap-

ten, ook toen zijn gezondheid afnam.

Een Filipijnse medebroeder schrijft na zijn overlijden: “Father 

Albert, je hebt een lange geschiedenis van 59 jaar missionaire 

inzet, vaak in de meest afgelegen gebieden van Abra. Wat een 

leven gewijd aan de missie! Bedankt, Apo Albert, voor je liefde 

en zorg voor de gemarginaliseerden. Moge de Heer de poor-

ten van de hemel openen en u belonen met eeuwige vreugde 

en vrede.”  

Wim Wijtten svd

In Memoriam Volledig In Memoriam op www.svdneb.nl



Medebroeder Rian Supardi schrijft vanuit de parochie Breda 

Noord: “Op 9 oktober werd ik geïnterviewd door een journa-

list van de lokale krant De Stem. Een vraag die ik heel belang-

rijk vond was, waarom ik naar Nederland ben gekomen en 

waarom ik mijn taak als priester uitoefen. Mijn 

antwoord: ‘Ik had gehoord dat Neder-

land een seculier land is, maar 

ook een multicultureel land. Ik 

zie het als mijn taak om niet 

alleen binnen mijn kerk te 

werken, maar ook om con-

tact te zoeken met andere 

religies.’ Ik was heel blij 

dat hij mij deze vraag 

stelde. Ik zal dit antwoord 

in mijn taak als priester en 
missionaris in Nederland 
waarmaken.” 

De Michaelkerk, Breda Noord, be- 

stond 10 jaar. Bij die gelegenheid hield 

Leo Fijen (KRO/NCRV) op 29 november jl. een inspirerende 

lezing over zijn kijk op kerkvernieuwing. Aan de hand van 

voorbeelden liet hij zien dat luisteren naar mensen, waar je 
ze ook ontmoet, een belangrijke manier is van kerk-zijn. Naar 

buiten gaan, mensen ontmoeten en opzoeken. Op die manier 

kunnen mensen God ontmoeten in elkaar.

De SVD-communiteit in Duivendrecht (Amsterdam) meldt 

dat Edmund Owusu op 18 december een Shiva workshop 
hield bij de universiteit van Groningen. Het thema was: “Iden-

titeit en menswaardigheid i.v.m. HIV in Nederland”. Er waren 

16 deelnemers: 6 uit Nederland en de anderen kwamen o.a. 

uit Duitsland, Engeland, India, Pakistan en Zimbabwe. Het 

doel van deze workshop was: hoe om te gaan met HIV in het 

dagelijkse leven. Onder begeleiding van medewerkers van 

Shiva kunnen HIV-patiënten iets bereiken onder het motto 

“Ik zal leven, ik neem mijn medicijnen, ik ga door met mijn 

leven”. Medebroeder Edmund is blij en tevreden met zijn mis-

sie-apostolaat bij Shiva.

Medebroeder Bert Wooning meldt uit 

Hoofddorp: “In een voetgangerszone 

liggen een paar tegels in de kleuren 

van de Regenboog met daarbij de tekst 

“Hoofddorp staat open voor alle mensen …
Behandel elkaar met respect en als gelijke” De 

helft van de 80.000 inwoners van Hoofddorp is van 

buitenlandse afkomst. Iets dergelijks geldt ook 

voor onze parochie: de vice- voorzitter van het kerk-

bestuur is geboren in het binnenland van Turkije, 

Chaldeeuws christen; een Filipijnse dame zit in het 

kerkbestuur. Onder 

de vrijwilligers zijn 

ook mensen uit het 

buitenland, zoals 

kosters, misdienaars 

en medewerkers in 

het parochiehuis. De 

hoofdverantwoordelijke 

van de parochiale boekhan-

del komt uit Suriname en haar 

helpster komt uit Ecuador.” 

Uit België: Jos Verhaegen, 

SVD-districtsoverste, is 75 jaar  

geworden en heeft aan de bisschop zijn ontslag aangebo-

den als pastoor van de parochies Heide-Kapellenbos en 

Den Heuvel. Dat ontslag werd aanvaard. Jos werd door zijn 

parochianen zeer gewaardeerd en zij hebben hem op zon-

dag 29 september 2019 uitbundig gevierd. Parochiaan Lieven 

Gorissen bood hem een door hemzelf geschreven boek aan, 

getiteld Het pastoraat van pater Jos Verhaegen SVD te 
Heide- Kapellenbos: 1997 – 2019.

Herman Wijtten meldt: “Hier in het Cals college Nieuwegein 

krijgen de leerlingen in het eindexamenjaar de opdracht om 

een geestelijke of een persoon uit een katholieke, protes-

tantse of moslimgemeenschap te interviewen. Op zondag 

3 november had ik een gesprek met drie meisjes die lieten 

weten weinig met het geloof te hebben. En dan ontwikkelt 

zich toch een levendig gesprek en ontdek je dat ze in wezen 

jonge zoekende mensen zijn. We zeggen wel eens dat het 

geloof niet zo diep zit. Uit mijn ervaring met deze jongens 

en meisjes moet ik concluderen dat ook hun “ongeloof” niet 

zo diep zit. Het blijft een uitdaging om met de jongeren in 

gesprek te komen of te blijven. Zonder zaadjes te zaaien, kun-

nen we er zeker van zijn dat er niet geoogst kan worden.”

Na overleg met alle betrokkenen heeft de provinciale raad 

besloten om de Missionaire Leefgroep Nieuwegein op te 

heffen, na bijna 40 jaar bewoning. De twee huizen worden 

verkocht en gaan per 1 augustus in de verkoop. We danken 

alle medebroeders die hun steentje aan de missie van deze 

communiteit hebben bijgedragen.  

Wim Wijtten svd
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Zanggroep Inspiration in St. Michaëlkerk, Breda

Regenboogtegel
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Wat de meeste mensen zowel in Indonesië als 

daarbuiten niet weten is dat Soekarno, de eerste 

president van het onafhankelijke Indonesië, van 

1934 tot 1938 in ballingschap heeft doorgebracht 

op Flores en daar geregeld contact had met de 

SVD’ers Johannes Bouma en Gerard Huijtink. Ver 

weg van de koloniale machthebbers had hij de 

gelegenheid om vertrouwelijk zijn gedachten 

over een onafhankelijk Indonesië met de twee 

paters te bespreken en is hij geleidelijk tot de vijf 

basisprincipes van de Indonesische staat geko-

men, de Pancasila: 1. Geloof in de ene en enige 

God; 2. Rechtvaardige en beschaafde menselijk-

heid; 3. De Bevolking van Indonesië; 4. Demo-

cratie die voortkomt uit innerlijke wijsheid en 

Indiase jeugd neemt deel aan de wereldwijde klimaatsta-

king, geïnspireerd door de Zweedse klimaatactiviste Greta 

Thunberg. Pater Roy Thomas svd, actief in de miljoenenstad 

Indore in de staat Madhya Pradesh, verwoordt de urgentie 

om in actie te komen zeer kernachtig: “De klimaatcrisis is 

een wereldwijde noodsituatie die om onmiddellijke aan-

dacht vraagt. Onze reeds veel te hete planeet doet miljoe-

nen mensen pijn. We moeten nu in actie komen om het 

verbranden van fossiele brandstoffen te stoppen en een 

snelle energierevolutie te garanderen, gekenmerkt door 

rechtvaardigheid, herstel en klimaatrechten als kern.” In 

verband met de klimaattop van september 2019 in Spanje 

zijn er wereldwijd klimaatstakingen gehouden, waarin 

scholieren de voortrekkersrol speelden. De ‘Janvika Soci-

ety’, een door de SVD geïnitieerde NGO in de slums van 

Indore, heeft ter gelegenheid van de wereldwijde klimaat-

staking, samen met gelijkgezinde bewegingen, allerlei 

activiteiten georganiseerd om aandacht te vestigen op de 

klimaatcrisis. Een van de hoogtepunten was een straat-

theater over de bescherming van het klimaat. Zoals in veel 

plaatsen in de wereld is er in India onder de jeugd een 

toenemende aandacht voor het klimaat. Zij ervaren van 

heel dichtbij de gevolgen van de klimaatveranderingen 

en worden zich steeds meer bewust van de gevolgen voor 

hun eigen toekomst.  

SVD Wereldwijd
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“Gebruik de media voor de goede boodschap.”  -  H. Arnold Janssen
Standbeeld Soekarno en 

betreffende foto

Straattheater in Indore

De ‘Taal Vulkaan’ op de Filipijnen - een prachtig vergezicht, een 

vruchtbare omgeving, en dan, begin 2020, ineens een allesvernie-

tigend monster. Mensen in de directe omgeving moeten hals over 

kop vertrekken met alleen het allernoodzakelijkste. Heel even is het 

wereldnieuws. Ja, heel even, en dan grijpt het coronavirus om zich 

heen. Wereldnieuws of niet, voor de mensen in de directe omge-

ving is de uitbarsting van de vulkaan een grote ramp geworden. 

De kleine stad Tagaytay City, 70 km ten zuiden van Manilla, ligt op 

ongeveer 14 km van de Taal Vulkaan. Vanwege het milde klimaat 

en de prachtige omgeving is Tagaytay een trekpleister voor toe-

risten en conferentiecentra en ook voor religieuze instituten. Een 

van de belangrijkste instituten is Divine Word Seminary met een 

school voor theologie waaraan SVD’ers, religieuzen van 

verschillende congregaties en toekomstige priesters 

van een aantal bisdommen studeren. Ook de zusters 

SSpS en de aanbiddingszusters SSpSAP hebben er een 

klooster. Bij het begin van de uitbarsting hebben de 

SVD-medebroeders het terrein met faciliteiten meteen 

geopend voor de eerste vluchtelingenstroom. Ze dach-

ten op veilige afstand van de vuurspuwende vulkaan te 

wonen. Op 16 januari kwam van regeringswege bevel 

dat, vanwege steeds groter wordend gevaar, het semi-

narie ook ontruimd moest worden. De seminaristen en 

stafleden zijn toen met open armen opgevangen in het 

Christus Koning seminarie van de SVD in Quezon City, 

grenzend aan Manilla. De zorg voor de evacués moeten 

ze tot hun grote spijt overlaten aan regeringsinstanties. 

Voor zover bekend zijn de medebroeders intussen 

teruggekeerd. Waakzaamheid blijft geboden.  

consensus; 5. Sociale rechtvaardigheid voor de gehele Indone-

sische bevolking. Ondanks bedreigingen door groeperingen van 

geradicaliseerde Moslims zijn deze principes tot 

op de dag van vandaag overeind gebleven. 

Om het belang van deze fundamenten 

van de Indonesische samenleving 

onder de aandacht te houden is op 

de veranda van het SVD-huis waar 

de gesprekken hebben plaats 

gevonden een standbeeld van 

een zittende Soekarno geplaatst 

met een levensgrote foto van Soe-

karno tussen de paters Bouma en 

Huijtink.  

Herman Wijtten svd


