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Missiebeleving p. Kees van der Geest svd

Kees van der Geest svd

Hoe beleef je jezelf nu als missionaris? Dat was de vraag

Nu ben ik al elf jaar lid van de “Haagse Internationale Religi-

waarover ik gevraagd werd na te denken.

euze Communiteit Schilderswijk” (HIRCOS), een van de zes

Het bleek erg ingewikkeld te zijn. Als 12-jarig jongetje wilde ik

missionaire gemeenschappen van onze congregatie in Neder-

missionaris worden. Na jarenlange training en voorbereiding

land. Mijn huisgenoten zijn allemaal missionaris in Nederland.

kwam ik in 1963 aan in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Vijfen-

Ze zijn naar hier gekomen om de zieltogende kerk in ons

veertig jaar later verliet ik het land voorgoed met een dankbaar

geseculariseerde land te ondersteunen. Hun taak is moeilijk.

gevoel dat ik met mijn leven een belangrijke bijdrage geleverd

Terwijl ze door groepen van meest oudere gelovigen worden

had aan de opbouw van Kerk en samenleving in PNG.

ontvangen als redders in de nood, worden ze door anderen

Maar er was ook altijd dat stemmetje in mij dat zei dat ik de

gezien als overbodig of als sta-in-de-weg voor vernieuwingen.

traditionele cultuur en religie aan het ondermijnen was. Of

Toch hebben ze zich zo goed mogelijk voorbereid. De eerste

ook dat ik als witte man te veel invloed uitoefende en niet

drie jaar zijn helemaal gewijd aan de studie van taal en cultuur,

voldoende ruimte gaf aan de lokale bevolking. Vooral ook

van geschiedenis en samenleving van Nederland. Naast hun

dat ik na jaren met de mensen geleefd te hebben toch een

werk en zorg binnen de Nederlandse Kerk, zijn ze ook allemaal

vreemdeling was gebleven. De mensen zelf echter en mijn

betrokken bij migrantengroepen, die een steeds groter deel

inheemse collega’s hebben mij steeds weer verzekerd dat ze

gaan uitmaken van de Kerk in Nederland en zo een ware ver-

mijn inbreng ten zeerste waardeerden en mijn uiteindelijk

rijking betekenen.

vertrek betreurden.
Lees verder op pagina 2
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Ik zit echter een beetje in een spagaat. Als lid van de “ontvan-

Ik ben daarom nog steeds missionaris, zoals ik al was in PNG.

gende kerk” verwelkom ik mijn huisgenoten als missionarissen

Vanwege mijn leeftijd (87) kan ik niet zoveel meer doen, maar

in mijn land. Ik verheug me over het vele goede dat zij tot stand

mijn aanwezigheid in huis en mijn bescheiden hulp worden

brengen. Ik begrijp de kritische geluiden wel die er zijn, maar

nog steeds geapprecieerd. Ook begeleid ik pastoraal nog een

als ik hun inzet vergelijk met mijn eigen functioneren in PNG,

migrantengemeenschap uit West- en Centraal Afrika. Dit alles

kan ik alleen maar constateren dat ze mij qua inburgering en

doet mij met blijdschap doorgaan in deze communiteit. Ik voel

aanpassing zeker overtreffen. Ik probeer hen daarom zo goed

me hier gelukkig en ook veilig. Er wordt goed voor mij gezorgd.

mogelijk te ondersteunen. In dat opzicht voel ik me dan weer
lid van de “zendende kerk”. Ik behoor tot dit missionaire team.

Ik word met liefde en respect bejegend. Ik ben dankbaar.

Zo beleef ik mij zelf nu nog.

Kees van der Geest svd

Van de provinciale raad

hoe moeilijk en kostbaar dat is. Voor

zullen daar aan het werk gaan in een

financiële ondersteuning hebben wij

multiculturele stad, en wel in de parochie

Beste Lezers,

een oproep gedaan in onze Kerstbrief

van St. Norbertus, een samenvoeging

van 2020. Wij zijn u dankbaar voor uw

van de kerk van O.L. Vrouw van Altijddu-

Het SVD-missiewerk in Nederland gaat

giften. Momenteel zijn er 23 missiona-

rende Bijstand en de St. Jozefkerk.

zich uitbreiden! Komend najaar zal in

rissen uit het buitenland en hebben we

Roosendaal een nieuwe communiteit

twee communiteiten in de bisdommen

Wij danken u voor uw betrokkenheid

van

Haarlem/Amsterdam en Rotterdam en

en ondersteuning voor onze missie

één in Breda.

in Nederland. Voor meer informatie kunt

start

gaan.

Deze

ontwikkeling

zal ten goede komen aan de lokale

u zich wenden tot het provincialaat van

kerk en samenleving. Er zijn door het
SVD-generalaat in Rome vier nieuwe

Het is coronatijd, maar wij hebben niet

de SVD in Teteringen. T: 076 887 90 36 of

missionarissen

onze

stilgezeten. In sommige plaatsen gaan

E: provincialaat.svdneb@sart.nu

NEB-provincie, twee uit Indonesië, één

kerken en ook kloosters dicht. Maar wij

uit India en één uit Madagaskar. Zij zijn

gaan een nieuwe communiteit openen

Namens de provinciale raad,

recentelijk gewijd en komen binnenkort

in november 2021 in Roosendaal. Wij

Avin Kunnekkadan svd

naar Nederland. Dan volgen zij drie jaar

zijn in overleg met het bisdom Breda en

Singel 104, 3112 GS Schiedam

de taal- en inburgeringscursus. U weet

het parochiebestuur. Drie missionarissen

Tel. 0612555768

benoemd

voor

Oud-student Jan Veulemans
Geboren in 1941, tussen Antwerpen en Brussel,

in

in een bakkersgezin. Die bakkerij was dikwijls

werelden. Een leven in Europa

zijn

biografie

Tussen

2

een “zoete inval” voor SVD’ers op weg tussen

en Afrika. Georges werkte in

Heide en Overijse. In beide plaatsen woonde ik

Overijse met Toon Van Bijnen

enige jaren. Het St. Jozef-, alias St. Martinus-

mee voor Katholieke Missiën,

college, beviel me wel. Mooie herinneringen

De Vijgeboom en Wereldwijd.

aan leraars, medeleerlingen enz. Ook via sport

Godsdienst- en muziekleraar,

en cultuur een veelzijdige opvoeding: voet-

koordirigent Toon zocht ik op

ballegendes werden uitgenodigd (de huidige

het einde van zijn leven nog

Lukaku’s!), uitstapjes naar de ‘BoZar’ in Brussel

wel eens op in een Antwerps

met Jeugd en Muziek. Vooral begin van een

Woonzorgcentrum.

Jan Veulemans en echtgenote Relinde

kritische kijk op de wereld. Ik weet nog goed

2

dat de kranten schreven: op Cuba krijgen de

Toch nog een belangrijke noot: van de geschiedenisles van Toon stak

‘opstandelingen’ (Castro en de zijnen) met

ik nooit veel op. Pas bij het lezen van Karl Marx, o.a. Burgeroorlog in

veel verliezen te maken… iedere dag/week

Frankrijk en De Achttiende Brumaire van Lodewijk Napoleon, begon

meer. Mijn reactie toen: dat ziet er niet goed

ik er iets van te snappen! Ook dankzij Marx stapte ik van het ‘idealisme’

uit voor het oude regime, dat, gesteund door

over naar het ‘materialistisch denken’. Maar zover was ik nog niet…

de VS, alles bij het oude wil laten! Dictator

Na Overijse noviciaat in Heide en daarna Teteringen: ik houd het kort… daar

Batista werd in 1959 verjaagd door Fidel Castro.

evolueerde ik via de ‘Bevrijdingstheologie’ naar de ‘bevrijding van de theologie’.

De Wereldtentoonstelling in Brussel bracht de

Het roer ging om en uiteindelijk ging ik verder in de politieke praktijk

hele wereld aan huis: Expo 58.

en theorie.

In mijn laatste jaar Overijse kwam een knappe

Na een kort verblijf aan de KUL in Leuven ging ik als arbeider werken in Ant-

jongeman ‘met een kleurtje’ studeren: de iet-

werpen. De evolutie van de ‘Wereld’ trok altijd mijn belangstelling: Palestina

wat mysterieuze Georges Kamanayo, uit “onze”

bezoeken, naar Ruanda reizen na de genocide, fietsen door Cuba, solidair

Congo dachten wij (in feite Ruanda). Vorig jaar

zijn met het Iraakse volk en fietsen van Aman naar Bagdad enz. Met dank

heeft hij een en ander uit de doeken gedaan

aan Relinde (al 50 jaar mijn ‘compagnon de route’), vrienden en familie.

Ontmoetingen in alle openheid
Vóór ik naar Nederland kwam, had ik een droom dat ik men-

haal, en ook andersom. Zij respecteren echt andere mensen

sen uit verschillende groepen en godsdiensten bereikte. In

die een geloof hebben. Ze zijn blij dat ik als priester van de

de kerk, tijdens de viering van de liturgie, én ook daarbuiten.

katholieke kerk daar aanwezig ben. Zij waarderen dat zeer.

Dat is mijn missie en ideaal. Bij mijn parochiewerk, eerst

In mijn parochiewerk in Breda en daarvoor in Duivendrecht

in Duivendrecht en nu in Breda, probeer ik dit ideaal waar

ontmoet ik protestantse christenen en andersgelovigen

te maken.

zoals moslims. In Breda werken wij voor enkele activiteiten
samen

met

de

protes-

tantse gemeen-

De parochianen verwelkomden me hartelijk bij de komst
in hun parochie. Sommigen zijn altijd bereid mij te
helpen, vooral met mijn taal. Bovendien staan ze
open voor buitenlandse missionarissen zoals ik.
Dit maakt, dat ik mij hier thuis voel. Ik ben blij
met de vrijwilligers die verschillende taken
en verantwoordelijkheden in de parochie
op zich nemen. Regelmatig heb ik contact met hen in gesprekken in de kerk
of bij bezoeken thuis. Ik vraag hun ook
altijd om activiteiten samen te organiseren en zij willen dat graag doen.
Ik probeer altijd aanwezig te zijn bij
hun activiteiten.
In mijn missie heb ik enkele mogelijkheden om de mensen te helpen
om Christus na te volgen. Ik doe dit
met simpele dingen zoals tijd hebben
voor hen als ze mij iets vragen, met
mij in gesprek willen gaan of als ze mij
vragen om voor hen te bidden. Mijn aanwezigheid is belangrijk. In de liturgie doe ik
altijd mijn best, opdat de mensen de aanwezigheid van Christus mogen ervaren.
Nederland is een ander land met een andere cultuur. Als

Rian Supardi svd
schap. Zo bereiden

buitenlandse missionaris is dit niet altijd gemakkelijk. Maar
in mijn opvoeding en opleiding in Indonesië en in Australië

we één keer per maand een

leerde ik om open te staan voor nieuwe ideeën, nieuwe situ-

oecumemische viering voor. Ik heb hier in Breda ook con-

aties en open voor kritiek. Ik ben bereid om nieuwe dingen

tact met moslims, maar niet zo vaak. Ik ben in hun moskee

te leren. Ik zie mijzelf als een leeg glas dat ik zelf moet vullen.

geweest. Maar ik wil de komende tijd proberen met hen

Er zijn verschillende redenen dat het niet makkelijk is om

samen te werken. Toen ik in Amsterdam was, nodigden zij

hier te werken als buitenlandse missionaris. De Nederlandse

mij uit voor de maaltijd tijdens de Ramadan. Dat was een

taal is moeilijk. Ik probeer elke dag mijn taal te verbeteren.

bijzondere ervaring.

Een andere moeilijkheid is dat ik het soms lastig vind om
om te gaan met mensen in de parochie die niet openstaan

Deze ontmoetingen betekenen heel veel voor mij. Ik bereik

voor andere ideeën. Want ze werken al lang in de parochie.

verschillende groepen mensen zoals ik gedroomd heb. We

Ze weten meer dan ik. Ik moet altijd goed uitleggen wat de

kunnen ons geloof uitwisselen. Ik kan naar hun verhaal luis-

bedoeling is. Gelukkig hebben ze dat geaccepteerd.

teren en van hen leren. Ze verrijken mijn eigen geloof en
mijn roeping als priester en missionaris.

In mijn werk ontmoet ik ook zoekende mensen; dat is vaak
in de inloophuizen van onze parochie. Ze vertellen mij dat ze

Bij deze bijzondere ontmoetingen vraag ik mij af hoe ik een

naar de kerk gaan om een kaars aan te steken. Daar vinden

goede gelegenheid kan creëren voor een echte dialoog met

ze rust. Soms praten ze met mij over de beleving van hun

hen. Ik zie dit als een uitdaging voor de komende periode.

geloof. Ze blijven zoeken. Persoonlijk vind ik het heel fijn

Openheid en respect zijn hierbij de sleutelwoorden.

om naar hun verhaal en zoektocht te luisteren. Ook spreek
ik mensen die geen geloof hebben. Ik luister naar hun ver-

Rian Supardi svd
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Air de Missie
Air de Missie - Artists in residence de Missie - is een
project van Park Zuiderhout: kunstenaars wonen en
werken op de derde verdieping van het SVD-missiehuis, onderdeel van zorgcentrum Park Zuiderhout.
De eerste kunstenaar was Ronald van der Meijs die
o.a. het graf van onze jonggestorven medebroeder
Jean-Pierre Akueson (Togo) versierde met een honderdtal fietsbellen.
Van 1 maart tot 30 mei jl. werkte het Eindhovense
kunstenaarsechtpaar Jan van den Dobbelsteen en
Danielle Lemaire (JaDa) hier. Ze kwamen geregeld
bij ons op de koffie om kennis te maken en om onze
missieverhalen te horen. Verrijkt met onze foto’s,
verhalen, brieven, cultuurvoorwerpen, boeken over
missionarissen gingen ze naar onze vroegere
bibliotheek op de derde verdieping. Ze lieten zich
inspireren door het van ons gekregen materiaal.
Ze schreven zelf: “We waren vooral benieuwd naar
de verhalen van de paters en broeders oud-missionarissen; ze reisden de wereld rond en verrichtten
missiewerk in alle uithoeken van de wereld, o.a.
in Congo, Ghana, de Filippijnen, Brazilië, PapoeaNieuw-Guinea en Nederlands-Indië.” Voor Danielle
is dat laatste land extra interessant. Haar vader is
afkomstig van Semarang op Java. JaDa is in deze
artist-residency als het ware ook op missie: “Missie
om kunst uit te dragen, de kunst waar wij zelf ons
eigen leven aan hebben gewijd.”
Jan en Danielle hadden van huis uit enige binding
met kloosters. Jan heeft als jongen op een katholieke kostschool gezeten. De vader van Danielle,
geboren Indonesiër, heeft daar bij missionarissen op

JaDa AIR, mei 2021, Danielle en Jan

foto: Susan Lambeck

kostschool gezeten.
Ieder van ons kon terecht op het
atelier (onze vroegere bibliotheek)
voor een gesprek of interview. Daar
werd goed gebruik van gemaakt.
Ik had vruchtbare gesprekken over
mijn eigen missionaire leven in Abra,
Filippijnen.
In het slotweekend van hun verblijf,
zaterdag 29 en zondag 30 mei, gaven
de twee kunstenaars, speciaal voor
de bewoners en medewerkers van
Park Zuiderhout, in hun atelier een
presentatie. Iedereen was welkom.
Na hun vertrek blijft AIR de Missie
even leeg. Vanaf september komen
er nieuwe kunstenaars.
Danielle met tekening: Zieltjeswinnen
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Wim Wijtten svd

In Memoriam

Volledig In Memoriam op www.svdneb.nl

P. PIET VAN OOSTRUM svd (Baarn, 6 september

belangrijk. Met Pasen bijv. kwamen
de parochianen, uitgedost met de
pronkveren van de paradijsvogels,
naar de kerk. B.g.v. mijn gouden
jubileum gingen alle gasten tussen
twee hagen door van parochianen,

1924), oudste van zeven kinderen, vertelt over zijn

uitgerust met diezelfde pronkveren.

ouders: “Mijn vader was tuinman. Hij gaf me de liefde

Ik kreeg toen een bijzonder geschenk:

voor de natuur. Mijn door en door katholieke moeder

een authentieke icoon van de H. Drie-

was ervan overtuigd, dat andere christenen ook naar

vuldigheid (van Andrej Rublev) die me

de hemel gaan. Voor mij zijn daarom alle mensen

sindsdien heeft geïntrigeerd en verrijkt. Ook

kinderen van onze hemelse Vader.”

gaf ik cursussen in pastorale centra, o.a. over

Met 12 jaar gaat Piet naar St. Jan in Soesterberg.

het Onze Vader.”

Hij wil missionaris worden. Na de theologie in Tete-

Piet verruilt na bijna 40 jaar zijn thuis in PNG voor Teteringen. Ruim

ringen gaat hij vanwege TBC anderhalf jaar kuren

10 jaar viert hij eucharistie met de Dominicanessen van Bethanië. En

in Zwitserland. “TBC leerde me geduld en tijd, en

de natuur blijft hem biologeren. “Kijk naar de zwaluwen, net terug uit

dat in een steeds drukker wordende wereld. Voor

Afrika. 20 Gram zwaar vliegen ze duizenden kilometers! Mooi hè, die

mijn pastorale werk en lesgeven gaf dat me veel

schepping!!” Zijn hardhorigheid speelt hem meer en meer parten. “Bui-

voordeel. De medicijnen veroorzaken helaas een

ten, in de kathedraal van de Schepper, is er dan gelegenheid voor spiri-

levenslange hardhorigheid.” Na zijn priesterwijding

tualiteit. En in de kapel van de zusters vind ik rust bij mijn icoon, die daar

in 1949 wordt hij een gewaardeerd leraar in St. Jan.

hing.” Enthousiast en verwonderd is hij ook over de Sagrada Familia in

“In 1961 landde ik eindelijk in Papua New Guinea,

Barcelona. Hij ziet er de hele natuur in uitgedrukt.

waar ik mijn nieuwe thuis kreeg bij de natuurmensen

Met de jaren groeit ook het verlangen naar het Nieuwe Leven. Voor hem

en de mooie natuur. Na een moeilijke start ontstond

is zijn leven voltooid. Op 18 maart 2021 ontslaapt hij, om zijn ogen te ope-

er een goede samenwerking met de Lutherse Kerk.

nen in het aanschijn van het Geheim, dat wij God noemen, zo prachtig

Dat leidde zelfs tot oecumene avant la lettre. Ik vond

verbeeld in zijn icoon. Op 24 maart bewezen wij hem in besloten kring

delegeren en plaatselijke initiatieven ondersteunen

de laatste eer. Hij rust op ons kerkhof in Teteringen.

P. GERARD VAN DER HEIJDT svd
(Breda, 4 maart 1925), vierde van de

dit pastoraal-sociaal werk als missiewerk onder Vietnamese vluchtelingen op zich te nemen. Hij reist

tien kinderen van Theodorus van

veel, herenigt veel families en inspireert menig

der Heijdt en Cornelia Beljaars,

vluchteling tot priesterschap en religieus leven.

gaat in mei 1938 naar Missiehuis

Ook publiceert hij veel over het drama van de

St. Willibrord te Uden. WO II is de

‘boatpeople’.

oorzaak van meerdere verhui-

In 1997 verhuist hij naar Teteringen. Hij wil zijn

zingen vanaf mei 1940. “Alles bij

apostolaat geleidelijk afbouwen. De Vietna-

elkaar een beroerde tijd”, zegt hij

mese gemeenschap biedt hem op 1 juli 2001

later. Na de bevrijding terug naar
Veghel en in september 1945 naar

een groot feest aan b.g.v. zijn gouden jubileum.
In 2020 raakt hij links verlamd na een beroerte. De

het noviciaat in Helvoirt. Na de theolo-

Vietnamezen laten hem niet in de steek en bezoeken

giestudie in Teteringen volgt op 19 augus-

hem met velen. Tijdens de revalidatie kent hij slechts

tus 1951 de priesterwijding. Hij wordt benoemd

één doel: herstellen om weer op pad naar ‘zijn’ Vietna-

voor de Kwango-missie, Belgisch Congo. Met drie medebroeders vertrekt

mezen te kunnen gaan. Hij is hun vertrouwenspersoon

Gerard in november 1952 per schip om deze missie van de Jezuïeten over

en zorgt voor hen ondanks zijn handicap. Volkomen

te nemen. Gerard gaat naar Kimbau, waar de Jezuïeten hem goed inwer-

verdiend wordt hij in 2009 koninklijk onderscheiden:

ken. Hij begint als ‘broussard’ (broussemissionaris): drie weken buitensta-

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

ties bezoeken, vervolgens een week thuis. Daarnaast nog les geven. In

Gerard, goede verteller, lopend archief, was niet altijd

zijn eigen woorden: “Een prachtige tijd!”

gemakkelijk voor zichzelf en zijn omgeving, maar kon

Na zijn eerste verlof in 1960 is hij actief in uiteenlopende functies: overste

ook zeer beminnelijk zijn. Hij speelde een belangrijke

van de Missie van Beno, docent, bouwer van een school voor doofstomme

rol in het leven van Vietnamese vluchtelingen.

kinderen, werkzaam in de Christus Koningparochie te Kinshasa. In 1974

Zijn broze gezondheid kent ups en downs. Op 12

wordt hij pastoor in Guerin Kouka in Togo. Ernstig ziek komt hij naar

maart nemen zijn krachten af. Maar opgeven?

Europa voor een doktersbehandeling. Terug in Togo is hij in de hoofdstad

Ho maar! Op 20 maart geeft hij dan zijn leven terug

Lomé betrokken bij het opzetten van Bijbelcentrum Cebilo. In 1979 keert

aan zijn Schepper, die hem zal zeggen: “Ik was vluch-

hij, opnieuw ziek, definitief terug naar Nederland, naar Steyl.

teling en jij gaf mij een nieuw thuis. Gerard, treed

In Tegelen ontmoet hij voor het eerst Vietnamese vluchtelingen en

binnen in de vreugde van de Heer.” Op 27 maart

hoort hij van het drama van deze bootvluchtelingen. Gerard gaat zich

vierden we zijn leven en legden we hem te rusten op

ruimhartig bekommeren om een Vietnamese postulant uit Duitsland en

ons kerkhof.

andere Vietnamezen. In 1981 wordt hem vanuit Steyl en Rome gevraagd

Kees Maas svd
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Dichter bij de SVD: Peter Hendrix
(Bloemendaal, 25 juli 1928 - Breukelen, 15 november 2015)
mijn jeugd hervonden?”2 en “Dat ik mensen

Vlak voor zijn tachtigste verjaardag in 2008
gaf Peter zijn eerste dichtbundel uit. Van

wilde gidsen vóór ik de wegen had ver-

aarde en geheim bevat 37 gedichten.

kend; dat ik zo vroeg al blinden leidde,

In 2010 kwam de bundel De zoon

pas daarna zelf ziende werd. Dat ik

van Terach met 32 gedichten en

zo laat nog leren moest, wie hij en

2 vertalingen. Zich plaatsend in

wie ik zelf was, dat wij maar traag

een monnikentraditie noemde

tot leerling en meester werden.”3

Peter zich naar zijn geboor-

Er zijn ook verhalende gedich-

teplaats

Bloemendaal’.

ten over vormende ervaringen

Weer twee jaar later volgde zijn

uit zijn pastorale zorg, vooral

kortste en laatste bundel Halo’s

rond ouderen en zieken.

‘Van

rond gestalte met 14 gedichten.
Deze bundel verscheen onder

De drie dichtbundels van Peter

zijn eigen naam: Peter Hendrix. De

Hendrix zijn als PDF-bestand op
www.svdneb.nl geplaatst. De lezers

drie dichtbundels zijn uitgegeven

van ROND wensen we een verrassende

in eigen beheer. Mij is onbekend hoe
groot de verspreide oplages zijn geweest.

ontdekkingsreis door diens poëtische

Peter Hendrix svd

Peter heeft een rijk leven gehad. Pastoraat

gedachtengoed toe.

onder bewoners van krottenbuurten in Argentinië

Manu Zantkuijl

en hooglandindianen in Colombia en Ecuador en studentenpastoraat. Wetenschappelijke studie (vergelijkende gods-

1

dienstwetenschappen) en onderwijs aan een pedagogische

2

hogeschool in Buenos Aires en in Arnhem. Drukkerijdirecteur
en projectmedewerker van ontwikkelingsorganisaties. Zijn

Uit de bundel Halo’s rond gestalte (2012), gedicht Nazareth, pagina 8.
	Uit de bundel Halo’s rond gestalte (2012), gedicht Zoveel en zo weinig,
pagina 17.

3

Uit de bundel Halo’s rond gestalte (2012), gedicht Vriend, pagina 10.

laatste functie was pastor in een verpleeghuis te Vinkeveen.
Peter aardde niet in missiehuizen. Tijdens zijn bijna tienjarige baan als catecheet aan de academie in Arnhem,

Onttovering

Uw oud en klaar gelaat

woonde hij in een bescheiden stacaravan in een vakantie-

dat in de eeuwen van mijn jeugd

park; in latere jaren betrok hij een woning in Mijdrecht en

mijn wezen heeft omstraald

een aanleunwoning in Breukelen. Hij onderhield wel goede

toen om mij heen

contacten

het landschap van geheimen

met

medebroeders

en

SVD-communiteiten.

Betrokkenheid en distantie wisselden elkaar af.

reeds in credo’s lag vertaald,ben ik uit het oog verloren

Peter was veelzijdig en erudiet. Niet alleen zijn boekenkast
verraadde belezenheid, ook van recente publicaties, maar

en zoekend

vooral zijn inbreng in gesprekken. Hij had een jonge geest

wadend door mistbanken

en was een dynamischer denker dan veel mensen van jon-

van zich uitbreidend weten

gere leeftijd. Hij was volstrekt authentiek, met een afkeer van

verbeeld ik mij nog sporen

gebaande wegen. In de gedichten geeft Peter een inkijk in

te ontwaren van Uw immer

zijn geestesleven en spiritualiteit. Zicht op geestelijke ontwik-

wijkende aanwezigheid

kelingen in zijn leven als priester en man van het woord. De
dichter toont zich als een gevoelige zin- en Godzoeker.

tot in spiegels van
een avondlaat gesprek

Er zijn ook veel gedichten die de laatste levensfase karak-

of in ’t luciede ontwaken

teriseren, die reflecteren op de naderende dood. De laatste

aan de oever van onttovering

bundel is niet voor niets gepubliceerd onder eigen naam. Een

ik mij naar binnen keer

persoonlijke terugblik op zijn leven klinkt door. Er is eindelijk
vrede en zingeving ervaren op het afgelegde levenspad. De

en bevend mijn onvaste handen

rabbi, wiens harde woorden hem niet zinden en die hij uit het

naar een vastheid tasten

oog verloor, heeft hij teruggevonden.1 Zijn kritiek op zijn vroe-

in het duister van mijn innerlijk

gere wereldvreemde en ontoereikende opleiding, op de oude

vanwaar ik Uw stem

institutionele structuren van kerk en congregatie, wordt
milder. Aldus dichterlijk door hemzelf verwoord “Waarom al
jong verlost van alsmaar zonden, en pas oud de vrijheid van
6
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Uw stilte
Uw woordeloze spreken
uit duizenden herken

SVD Nederland/België

Yan Asa schrijft vanuit Duivendrecht:

Vanuit Breda schrijft Rian Supardi: “Vanaf 2 februari orga-

“Op 23 maart hebben we 60 paaspakket-

niseerde het bisdom een online voortgezette vorming van

ten uitgedeeld aan bezoekers van Kiem-

priesters, diakens en pastorale werkers/sters. Dit zal in de

Kracht en andere mensen in nood. En op

komende maanden worden voortgezet met verschillende

18 mei deelden we 50 pinksterpakketten uit.

onderwerpen en inleiders. De eerste keer waren er negen

Deze acties van KiemKracht zijn mogelijk door

deelnemers; de onderwerpen: ‘Uitdagingen in het pastorale

de samenwerking van de SVD-medebroeders en

werk’ en ‘Hoe goede beslissingen nemen’. Het is goed om

SSpS-missiezusters, ondersteund door vele vrijwilligers en

verhalen van anderen te horen.”

donateurs.”

Over de communiteitsbegeleider in Breda schrijft Rian

Edmund Owusu organiseert jaarlijks een bijscholing van een

Supardi: “Vorig jaar hebben we met Wim van der Steen de

halve dag voor ShivA-vrijwilligers. Dit jaar gebeurde dat op 24

eerste versie van ons beleidsplan besproken. Corona en Wims

april in Overvecht. Het thema was ‘Ontmoeten en Brainstor-

gezondheid lieten verdere besprekingen niet toe. Nu hebben

men’. De deelnemers zijn nieuwe en oudere Positive Brothers,

we diaken Vincent de Haas bereid gevonden de taak van com-

die door ShivA getraind zijn en bereid zijn andere mannelijke

muniteitsbegeleider op zich te nemen. Op 19 april jl. hebben

lotgenoten met hiv te begeleiden. Om dat te vergemakkelijken

we onder begeleiding van Vincent de visie en missie van onze

kregen ze een curriculum van onderwerpen (o.a. leven met hiv,

communiteit goed besproken.”

vrees, medicatie, relaties, persoonlijke dromen) om te bespreken met een hiv-nieuwkomer (hun match of hun buddy). Veer-

GEROEPEN TOT VERBONDENHEID

tien Positive Brothers namen deel aan deze workshop.
Op 16 juli is James Arul van Duivendrecht naar Steyl verhuisd en
lid geworden van de St. Michael communiteit. Hij zal meewerken aan het programma dat het missiehuis aanbiedt, o.a. yoga.
Kees van der Geest van Hircos (Den Haag) schrijft:
“Met één medebroeder minder (Dino
Mendes de Sousa, wegens problemen
met de moeilijke Nederlandse taal
teruggegaan naar Brazilië) gaat Hircos gewoon door met zijn missionaire en pastorale opdrachten. Daar
komt nog bij dat drie pastores met
pensioen zijn gegaan en een pastor
is overgeplaatst. Dat betekent veel

Missiebrief van het Beraad Missionarissen in Nederland
Pinksteren 2021

extra werk voor ons. Onze communi-

Jemi Tafuli
svd

teit draagt hiermee een flink aandeel
van de pastorale zorg in Den Haag.”

Bert Wooning schrijft vanuit Hoofddorp: “Met onze communiteit hebben we een bezinningsdag gehouden over de

Medebroeders Jemi Tafuli en Kristo Alf-

missiebrief die de missionaire congregaties met leden uit het

rianto arriveerden op 18 juni jl. uit Indo-

buitenland, die hier in Nederland als missionaris werkzaam

nesië in Nederland. Ze zijn lid van de

zijn, op Pinksteren hebben gepubliceerd. Het grondidee van

Hircos-communiteit en krijgen sinds

dit nieuwe Missiestatement is: ‘Verbinding scheppen tussen

half juli lessen in uitspraak van het

de mensen’. Het is een soort van vervolg op de serie ‘Op zoek

Nederlands van Ton van Baren (Broeders

naar sporen van God’, die KNR zo’n 20 jaar geleden publi-

van Maastricht). Jemi en Kristo, van harte

ceerde. Die beschreef Missie als Presentie, een idee dat in die

welkom in de NEB-provincie!

Kristo Alfrianto
svd

tijd opgeld deed en door twee van onze communiteiten min
of meer in praktijk werd gebracht. Toen betekende dat wat

Op 25 juni is Marcel Heyndrikx

minder aandacht voor het dagelijks parochieel pastoraat en

verhuisd van Leuven naar

wat meer accent op typisch missionaire taken, zoals dialoog

de communiteit van Tete-

met moslims en andere godsdienstige overtuigingen en aan-

ringen. Marcel, van harte welkom!

dacht voor mensen aan de rand van de maatschappij: vluchtelingen en ongedocumenteerden. Maar met de komst van
religieuzen uit het buitenland is de aandacht opnieuw ver-

Wim Wijtten svd

schoven naar de parochies waarvan men probeert ‘missionaire parochies’ te maken. Dit nieuwe Missiedocument is een
uitdrukking hiervan en de nieuwe missionarissen en de migrantengemeenschappen nemen hier een belangrijke plaats in.”

Marcel
Heyndrikx svd
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SVD Wereldwijd
Een Indiase SVD provinciaal die rouwt om het
verlies van medebroeders

Interreligieuze dialoog
Al sinds 1914 is de SVD verantwoordelijk voor een parochie in
Wenen. Vanaf 2015 draagt de parochie de naam ”Pfarre zum
Göttlichen Wort”. De parochie is gelegen in het Favoriten
District, dat gekenmerkt wordt door een zeer grote culturele

De COVID-19 pandemie verovert als een sluipmoordenaar

diversiteit. Deze diversiteit vindt zijn weerklank in het pastorale

het ene na het andere land. Denken we het onder

team, bestaande uit een Oostenrijker, een Congolees, een Filip-

controle te hebben, dan duikt het weer als een nieuwe

pijn en een Indonesiër. Op initiatief van de parochie is het district

variant op en verovert het herwonnen gewaand terrein.

gezegend met een zeer actieve “Interreligieuze Dialooggroep

Dat is wat gebeurd is in India. Dagenlang hebben we de

Favoriten”. Hierin zijn verschillende godsdienstige stromingen

schokkende beelden op televisie gezien. De pandemie

vertegenwoordigd. Scheidsmuren worden geslecht, onder-

blijft voortwoekeren, maar de beelden verdwijnen van het

linge contacten worden bevorderd en bij bijzondere gelegen-

scherm. Voor p. Petrus Kullu svd, provinciaal in de staat

heden worden interreligieuze gebedsdiensten gehouden. In

Odisja, is het virus wel heel dichtbij gekomen. Hij schrijft:

mei jl. heeft de Oostenrijkse Conferentie van Religieuzen “de

“Onlangs hebben we binnen een heel korte periode

Prijs van Religieuze Orden” toegekend aan deze Dialooggroep

drie medebroeders verloren en vier andere liggen in het

en aan drie andere dialoogorganisaties. Tijdens de uitreiking

ziekenhuis, van wie een in kritieke toestand.”

van de prijs verklaarde de pastoor, p. Matthias Felber svd: “Het

In een kritische noot vraagt hij zich af: “Wat

feit dat wij de interreligieuze dialoog zijn aangegaan, komt

is er verkeerd gegaan?“ Kort samengevat

voort uit het DNA van de SVD. Dialoog, grensoverschrijding,

somt hij vier feiten op: 1. Pastorale prio-

cultiveren van interesse, zelfs de liefde voor zusters en broe-

riteiten werden boven de Covid-richt-

ders van andere religies zijn daarin essentieel.”

lijnen gesteld. 2. Covid-symptomen
werden niet tijdig serieus genomen.
3. Gebrek aan aandacht voor de mentale gezondheid van de Covid-patiënten. 4. Gebrek aan morele ondersteuning door de leidinggevenden
Petrus Kullu
svd

en medisch personeel. Over zijn persoonlijke gemoedstoestand schrijft Kullu:
“Persoonlijk van heel dichtbij betrokken bij de

situatie ben ik dezer dagen door een psychisch trauma
gegaan, een nachtmerrie en enkele slapeloze nachten!...
Maar toch, midden in dat duistere moment, voelde ik
Gods zeer sterke aanwezigheid. Vanzelfsprekend rouwde
ik vanwege de enorme droefheid, maar het heeft mij niet

Deelnemers aan het Vredesgebed
van de interreligieuze dialooggroep Favoriten

“Ook Syrië zal ooit opstaan uit
het graf”, een bron van missionaire inspiratie

gestichte congregatie van de Heilige

ooit toevertrouwde: “Wij verdienen hier

Harten van Maria en Jozef. Zr. Marie en

jullie aanwezigheid niet.” Ik antwoordde

haar medezusters zijn trouw gebleven

haar: Natuurlijk wel, want wij willen uit-

In het Christelijk Opinieweekblad las

aan het steeds kleiner wordende aantal

drukkelijk aan jullie zijde staan, wij zijn

ik het missionair inspirerend verhaal

christenen in het door oorlog geteisterde

immers allemaal Syriërs. Alle Syriërs

van zr. Marie Arbash, lid van de in Syrië

land. Op verzoek van haar medezuster

lijden, we zitten allemaal nog in het

en nicht Antoinette is zij sinds

graf… Maar elke keer dat we erin slagen

2012 werkzaam in Ghouta, der-

jongeren te laten ontdekken wat het

tig kilometer van het centrum

betekent er te zijn voor een ander, is

van Damascus. Zij zegt over

dat een stukje verrijzenis. Ik geloof dat de

haar missie: “Ik was helemaal

verrijzenis voor het land nabij is. Telkens

niet op mijn gemak, toen ik

als wij onze grenzen overschrijden en

voor het eerst naar Ghouta trok.

moslims helpen ons te leren waarderen,

Ik besefte blijkbaar nog niet

is er verrijzenis. En als we in vrede kun-

dat wij ook daar een zending

nen samenleven, komt de verrijzenis.”

te vervullen hadden. Ik denk

(Tertio 20 mei, 2021)

zr. Marie Arbash (r)
en haar nicht zr. Antoinette Arbash

terug aan een vrouw die mij

Herman Wijtten

“Het rijk van God wordt niet alleen door woorden opgebouwd.” - H. Arnold Janssen
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gebroken. Ik heb mijn geloof en hoop behouden.”

