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In Nederland Verkeren – een trainingsprogramma

In Nederland verkeren
In Nederland verkeren - zo heet het programma. ‘Verkeren’ 
betekent eigenlijk ‘verblijven’, afgeleid van ‘verkeer’. Het 
woord ‘verkeer’ gaat over verkeer op de weg. Maar in sociaal 
verkeer gaat het over hoe mensen met elkaar omgaan. En 
er is nog een betekenis: het woord ‘verkering’ betekent dat 
twee geliefden elkaar leren kennen. Meer vertrouwdheid 
met de Nederlandse sociale cultuur (1), leren houden van 

dit nieuwe huis (2) en kunnen bouwen aan de Kerk in deze 
nieuwe omgeving (3) - dat stond op het programma.

De Nederlandse cultuur
Als gespreksleider/coach heb ik, Otto Kroesen, een sterk  
historische benadering. We startten in het heden met 
de vraag: wat zijn de kenmerken van de tegenwoordige  
Nederlandse cultuur? Iedereen noemt dan individualisme, 

Het gerenoveerde franciscanessenklooster in het Twentse Denekamp ontving van 6 tot 9 september 17 SVD’ers 
in het kader van de voortgaande vorming: een waardevolle bijeenkomst op een bijzondere plaats. Indonesi-
sche franciscanessen maken een herstart met dit klooster, een even groot avontuur als de onderneming van 
de leden van de Societas Verbi Divini. Het heeft ook alles te maken met het thema dat op tafel lag: welke 
missie wordt gevraagd in de tegenwoordige Nederlandse cultuur?
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gelijkheid, alles goed georganiseerd, strak gepland, iedereen aan 
boord houden. De SVD’ers voegden daaraan nog toe: Nederlanders 
kunnen ook star zijn, niet flexibel. Strakke planning heeft ook nade-
len. Alles moet vlug, geen tijd voor elkaar.
Hoe ontstond deze Nederlandse cultuur? Je kunt zeker stellen, dat ze 
een product is van de Europese kerkgeschiedenis. Oppositie vanuit 
de kerk en de kloosters verhinderde dat de Duitse keizer en andere 
Europese vorsten de samenleving onder controle hielden zoals elders 
in de wereld gebeurde. Zo kwam er meer ruimte voor initiatief van 
onderop. Juist de samenwerking van onderop vanaf de middeleeu-
wen - in kloosterorden, steden, gilden, broederschappen - is ken-
merkend voor de Europese cultuur. Het protestantisme heeft deze 
cultuur niet uitgevonden. Ze is vanuit de kloosters de samenleving 
binnengebracht, mét een strakke planning: in de middeleeuwen 
gaven de kerkklokken al de uren en minuten aan.
Specifiek Nederlands in deze ontwikkeling is, dat je moet proberen 
iedereen aan boord te houden. Dat heet polderen. Daarbij zijn Neder-
landers direct, maar vaak is dat ook een middel om duidelijk en snel 
een oplossing te vinden. En je weet: een oplossing bestaat uit geven 
en nemen. Ook voor de nieuw inkomende pastor is dat de beste 
methode: meedoen in het proces, niet te veel willen sturen. Je hoeft 
dan niet aan de drukte van iedereen mee te doen. Voor een goed 
besluit volstaat vaak een verstandig woord op het juiste moment.

Missie voor de toekomst
Eigenlijk is onze tegenwoordige geseculariseerde maatschappij dus 
een product van de kerk! Secularisatie is ook internalisatie: de kerk 
heeft een standaard gezet voor sociale verantwoordelijkheid en ook 
mensen die niets meer hebben met het geloof erkennen vaak nog die 
standaard. De missie kan dus niet opnieuw die standaard instellen. Je 
weet al dat bijv. geweld op straat niet kan. Daar haal je geen pastor 
bij; een stille tocht is genoeg om aandacht te vestigen op deze alge-
meen gekende waarheid. Wanneer je in religieuze bijeenkomsten 
telkens op deze standaard wijst, ben je nog steeds bezig melk toe te 
dienen, terwijl de mensen aan vast voedsel toe zijn (Hebreeën 6:12). 
Wat is dan vast voedsel? In het maatschappelijke leven en in grotere 
arbeidsorganisaties moet het nu ook gaan volgens de standaard van 
het evangelie. Niet het weten, maar het in praktijk brengen is de 
grote opgave. Grote organisaties kunnen zonder dat niet overleven. 
Zij hebben mensen nodig die bereid zijn een extra stap te zetten. Dat 
vraagt ook een andere rol van de pastor. Mensen, organisaties, mana-
gers staan aan het front. Zij moeten het evangelische “hebt elkander 
lief” realiseren (1 Joh. 3:14). De pastor staat aan de zijlijn, vaak zelfs in 
de achterhoede.

Vervolg van pagina 1
Volgens mij is dit goed. Er ontstaat zo ruimte voor 
de Geest. Het vraagt wel een nieuwe manier van 
optreden van de pastor. Ik noem vier kenmerken 
van dit optreden.
1) De pastor dient nog steeds een moreel baken te 
zijn, 2) maar toch vooral coach, die richting geeft en 
feedback. Maar hij weet dat de gesprekspartners 
‘de wedstrijd moeten spelen’. Niet commanderen, 
maar adviseren.
3) De pastor voegt kwaliteit toe aan de manier van 
samenwerken en samenleven. In de kerk spreken 
wij niet van menselijke kwaliteiten, maar van cha-
rismata. De mens moet kunnen groeien in zijn ver-
antwoordelijkheid. 4) De pastor heeft als taak het 
ene tijdperk in het andere tijdperk te vertalen. Het 
gaat uiteindelijk om realisatie van christelijk leven. 
Ooit heeft de kerk daarvoor geplant en vooropgelo-
pen. Nu groeien de planten op en is het aan de pas-
tor om water te geven. Voorwaar een vruchtbare 
rol! Vroeger zaaide de missionaris, nu oogst hij.
Of de deelnemers deze visie nu deelden of niet 
(ook ik roep iets als coach, maar ‘sta niet op het 
veld’), deze inbreng leidde tot levendige discussies 
over de vraag wat de opgaven zijn van de kerk in 
de moderne maatschappij en hoe daar als ‘nieuwe 
missionarissen’ vorm aan te geven.

Otto Kroesen, inmiddels gepensioneerd, was assis-
tent professor aan de TU Delft. Zijn onderzoek richt 
zich op de interactie van samenleving, waarden 
en technologie, zowel op het gebied van onderne-
merschap als op het bredere kader van bestuur. 
Hij heeft theologie gestudeerd, als studenten-
pastor gewerkt en werkte ten slotte bij het Delfts 
Centrum voor Entrepreneurship. Hij publiceerde 
over moraalfilosofie, samenleving, waarden en 
technologie vanuit een veelomvattend historisch 
perspectief.  

Planetary Service - Otto Kroesen

www.planetaryservice.nl 

60 jaar priester
(4 februari)
Wim de Leeuw 

70 jaar priester
(10 augustus)
Wim Giesen 

Niet zomaar een kind…

tussen zinloos bestaan

Dit Kind maakt het verschil

en… hoopvolle toekomst
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Maria Sterre der Zee
Pater Vincent Wang vertelt over zijn ervaringen en idealen

In mijn pastorale werk kan ik alle geloofsgemeenschappen  
bezoeken en er dienst doen. Ik kan veel parochianen ontmoe-
ten en leren kennen. Na de viering begroet ik de mensen, 
drink koffie en praat met hen. Een andere manier om mensen 
te benaderen is samenwerken. Soms ga ik samen met vrijwil-
ligers de kerk schoonmaken of versieren. Als er een activiteit 
is, wil ik er graag bij zijn en mensen dienen. Met een con-
crete actie is het gemakkelijk om mensen te benaderen en 
te ontmoeten. Ik ervaar het ontmoeten als oprecht, gezellig  
en vaak vruchtbaar.

In het boek Jezus leren wij dat Jezus’ missie twee aspecten  
bevat. Het eerste is om de boodschap van God aan de men-
sen te vertellen, het tweede is om mensen te dienen: gene-
zen, lichamelijk en geestelijk. Ik vind kerkelijke diensten 
goede gelegenheden om aan de missie van de Heer bij te 
dragen. Ik bedoel dan kerkelijke diensten in brede zin; niet 
alleen officiële sacramentele diensten, maar ook diaconie, 
de zorg voor recht en gerechtigheid, milieu etc. Dit klinkt 
mooi, maar is niet altijd gemakkelijk. In onze geseculari-
seerde maatschappij vinden veel mensen het geloof of de 
kerk niet zo van belang, Ze hebben geen interesse of zijn 
gewoon onverschillig. Onze diaconie wordt vaak gezien als  
uitgevoerd uit humanitaire welwillendheid. De mensen willen  
dat jouw goede wil niets te maken heeft met het geloof.  
Jammer, dit teken van een crisis in de kerk en van het geloof.

Natuurlijk zie ik in een internationale stad als Den Haag ook 
mensen die zoeken naar wat hun doel is. Zolang wij naar bui- 
ten gaan, kunnen wij allerlei mensen ontmoeten: bij voedsel- 
bank, straatapostolaat, familiebezoek, uitvaartdienst of doop-
dienst. Soms vind ik ‘buitenlander zijn’ een voordeel. Door mij-
zelf voor te stellen, willen mensen vaak uit nieuwsgierigheid veel 
praten, vragen stellen over het leven en het geloof. Het maakt 
niet uit van welke achtergrond mensen bij elkaar komen, chris-
tenen, moslims, boeddhisten etc. Zolang het gesprek maar open  
en oprecht is. De pastorale ervaring leert me dat ontmoeting 
het leven is, het geloof en missie. Jezus daalde neer om ons 
te ontmoeten en om de boodschap van boven te vertellen. Hij 
komt met een naam, Emmanuel, dat betekent ‘God met ons’; 
dus een middelaar in de ontmoeting met God en in de ont-
moeting met medemensen. Ontmoeting is zijn missie en ook 
de onze. Ontmoeten is: zien, luisteren, leren en delen, gelijk 
zijn, nederig zijn.

In het verleden had onze kerk een grote invloed op het dage-
lijks leven in Nederland. Die tijd is voorbij. De gelovigen zijn een 
minderheid in onze samenleving, en ik denk dat die nog kleiner 
wordt in de nabije toekomst. Maar de kerk zal niet verdwij-
nen uit ons leven en onze samenleving. Zoals de ster zal het 
geloof van betekenis blijven, niet stralen maar twinkelen, om 
zoekende mensen een richting te wijzen, hun leven een beetje 
te verlichten. Dus, rustig en vertrouwend getuigen, dienen en 
leven als een ster. Maria, Sterre der Zee, bid voor mij, voor ons. 
Amen!  

Vincent Wang svd

De parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag Noord ont-
stond in 2015 uit een fusie van zes parochies. Waarom de 
naam van Maria? Waarom Sterre der Zee? Pastoor Dolf 
Langehuizen vertelde mij: “Maria, een beeld van de Kerk, 
verwijst ons naar Jezus Christus en de ster uit ‘Sterre der 
Zee’ is als een lichtpunt, oriëntatiepunt en richtingwijzer 
voor de parochie in Den Haag, stad aan de zee. De paro-
chie wil, naar het voorbeeld van Maria, mensen de weg 
wijzen naar Christus om Hem te ontmoeten in woord, in 
sacrament en in daden en de mensen helpen hun leven 
te oriënteren op het evangelie van Jezus Christus, en zo 
richting te geven in het leven. Ik kwam in september 
2018 bij de parochie als vicarispastor. De eerste indruk 
was heel positief. De parochie is groot en divers met 
veel mogelijkheden. Het pastorale team was fantastisch: 
zeven leden, samen werken, samen vieren, samen leven, 
gezellig. Het team bestaat nu uit vier personen: pastoor 
Dolf Langehuizen, vicaris Johny Rivadenera Aldas, diaken 
Henk van Zoelen en ikzelf. Ons werk wordt wat drukker, 
maar de goede sfeer is er nog. Gelukkig! Godzijdank!

Vincent Wang toont Maria Sterre der Zee
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Mogen we ook dit jaar een beroep doen op uw solidari-
teit met onze congregatie? In de bijgesloten brief leest 
u: “Licht betekent niet dat er geen nacht meer is, licht 
betekent dat de nacht overwonnen kan worden. Een goed 
mens is als een klein licht dat wandelt door de nacht van 
onze wereld en op zijn weg gedoofde sterren aansteekt.”

Sterren aansteken… Elk jaar rond Kerstmis vragen wij uw 
speciale aandacht voor een project van onze SVD-provin-
cie. In 2020 droeg u met ruim 25.000 euro ruimhartig bij 
in de opleidingskosten van onze buitenlandse missionaris-
sen in Nederland. Nogmaals onze hartelijke dank!

Sterren aansteken… Dit jaar hopen wij met onze kerstactie 
twee landbouwscholen in Paraguay te kunnen helpen.  
Goed landbouwonderwijs is in Nederland vanzelfspre-
kend, maar in het Zuid-Amerikaanse Paraguay is dat niet 
het geval. Ver weg, maar bij een van beide scholen is onze 
Nederlands-Belgische provincie vanaf het begin nauw 
betrokken geweest: de landbouwschool in Curuguaty. 
Hierover leest u meer in de brief.

Bij voorbaat zeer veel dank. Wij wensen u een Zalig Kerst-
mis en een Gezegend Nieuwjaar.  

Namens de SVD-NEB-provincie, 

Avin Kunnekkadan svd, provinciaal

Vrienden en weldoeners van de SVD

Van de 
provinciale raad
Sinds 2012 werken de nieuwe missionarissen van de SVD 
in Nederlandse parochies: in Den Haag, in Amsterdam 
Zuidoost, in Schiedam, in Breda, in Hoofddorp en in 
Roosendaal. Van 1999 tot 2011 werkte ikzelf niet in een 
parochie, maar was ik via het Leger des Heils en het 
oecumenische inloophuis in Den Haag missionair actief 
voor mensen in nood. Daarnaast was ik betrokken bij 
migrantenapostolaat voor Indonesische katholieken, 
aandacht voor vluchtelingen, jongeren en ouderen. 
Deze activiteiten deed ik toen vanuit HIRCOS.

De ervaring van ruim tien jaar werken in Den Haag 
leerde mij dat wij, nieuwe missionarissen, een Neder-
landse parochie als thuisbasis nodig hebben om onze 
missionaire beweging bekendheid te geven. Over dit 
idee werd binnen de NEB-provincie nagedacht en 
gediscussieerd. In 2012 werd besloten dat de SVD-mis-
sionarissen in Nederland in de parochies zouden gaan 
werken om zo een thuisbasis te hebben voor hun missi-
onaire activiteiten. Klemens Hayon en ik kregen toen de 
taak om in Amsterdam Zuidoost de derde missionaire 
SVD-communiteit - na Nieuwegein en de Haagse Hir-
cos-communiteit - te stichten.
Vanuit het Samenwerkingsverband Clara en Francis-
cus parochies begonnen we te werken voor mensen in  
nood via de projecten Kiemkracht en Hangmannen: 
inloophuizen waar de leden van onze communiteit, in 
samenwerking met zusters SSpS, actief zijn. Als SVD- 
missionarissen hebben we nu meer bekendheid gekre- 
gen binnen het parochieverband in Amsterdam Zuidoost. 

Namens de provinciale raad wens ik alle lezers van 
ROND Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2022!  

Marianus Jehandut svd

Giotto di Bondone (1266-1337), Padua

SVD in Roosendaal
Twee jaar geleden vroeg de Bredase bisschop Mgr. J. 
Liesen aan de provinciale raad of wij in zijn bisdom een 
tweede communiteit wilden stichten. Deze vraag sloot 
aan bij onze plannen. Ondergetekende heeft in oktober 
2020 enkele kerken in o.a. Roosendaal bezocht. Hier bleek 
de pastorie van de St. Jozefkerk zeer geschikt voor een 
nieuwe interculturele communiteit. Er volgden gesprek-
ken met de bisschop, de pastoor en het kerkbestuur. Zo 
viel uiteindelijk de keuze op Roosendaal, waar veel men-
sen van verschillende culturen wonen. Eerder waren hier 
de Redemptoristen en de Norbertijnen werkzaam. Bert 
Wooning, Antony Varghese en Igo Renjaan verrichten 
er nu hun missiewerk. Zij zijn direct, samen met de pas-
toor, het kerkbestuur en vele anderen, bij de voorberei-
dingen betrokken. Wij volgen met het vestigen van een 
communiteit in Roosendaal het Roscommon-besluit om 
onze missie voort te zetten en zijn daarvoor het generaal 
bestuur en voormalige provinciaals dankbaar. Abt Denis 
Hendrickx o. praem. van de abdij van Berne wenst ons veel 
succes met deze nieuwe uitdagende opdracht.  

Avin Kunnekkadan svd, provinciaal
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P. FONS RUIJTER svd (Amsterdam, 20 februari 
1934) gaat in september 1946 naar Missiehuis St. Jan 
in Soesterberg, heropend na 5 jaren bezetting. Veel 
klasgenoten haken af, maar Fons, een redelijk goed 
student, goed sporter en bescheiden in de groep, 
houdt vast aan zijn ideaal.
Na het kleinseminarie ontwikkelt Fons zich tot een 
kritisch, zelfdenkend persoon. Hij doet alles op zijn 
manier, soms niet zoals door hogerhand gewenst. 
Dat geeft problemen. Wanneer zijn klasgenoten 
de eeuwige geloften afleggen, gaat Fons twee 
jaar als onderprefect naar St. Willibrord te Deurne. 
Licht ironisch vertelt hij later, dat zijn “tekort aan 
volwassenheid” oorzaak was van zijn aanstelling als 
mede-opvoeder bij jongeren op weg naar volwas-
senheid. Twee jaar later, zijn studie afgerond, volgt 
de priesterwijding. In 1963 gaat hij naar New Guinea. 
Ook daar gaat hij zijn eigen weg, met veel aandacht 
voor dienstverlening, gemeenschapsopbouw, kwali-
teit van leven. Enkele jaren later wordt Fons pastoor 
in Angoram, waar hij zijn idealen in praktijk probeert 
te brengen. Dit lukt hem dankzij de plannen van de 
provinciale regering. Zij wil de moerasbewoners ver-
huizen naar hoger gelegen gebied. Ze krijgen een 

Om gezondheidsredenen vraagt Cor ont-
slag bij het bisdom. Alle parochianen 

zwaaien hem uit b.g.v. zijn emeritaat 
op 1 oktober 2010. Maar geen eervol 
ontslag. Het bisdom ziet graag dat 
hij buiten het bisdom gaat wonen. 
Dat pikken de parochianen niet. Cor 
gaat in de kosterswoning wonen 

en verricht nog beperkt diensten in 
de parochie. De contacten met de 

mensen in Kelpen-Oler blijven hartelijk. 
Sommigen zeggen dat Cor op een zwarte 

lijst van het bisdom staat vanwege zijn  
liturgische aanpak.

In 2019 wordt sluimerende leukemie vastgesteld. 
Het kan lang of kort duren. Riek en Cor verhuizen 
in 2020 naar Nederweert. Cor bereidt zijn afscheid 
voor: teksten voor de afscheidsviering, adressen enz. 
Niets wordt aan het toeval overgelaten. Na Kerstmis 
2020 gaat zijn gezondheid achteruit. Uiteindelijk 
volgt opname in het Weerter Franciscus Hospice. 
Hij onderhoudt goede contacten met de buiten-
wereld, blijft helder van geest. “Ik heb een goed 
leven gehad.” Pastor Cor is heengegaan. “Even was 
ik jullie herder. Ga nu samen moedig verder”: zijn 
boodschap voor de mensen van Kelpen-Oler. Op 
zaterdag 14 augustus vierden we zijn leven. Hij rust 
op het plaatselijke kerkhof.  

Kees Maas svd

stuk grond en een som geld. Fons 
voorziet problemen… Het geld 

zal snel op gaan aan drank enz.
In het nieuwe gebied sticht Fons 
een hulppost. Meer dan 20 jaar 
werkt hij samen met vrijwilligers 
aan verbetering van de levens-
standaard: betere huizen, gezon-
der voedsel, vrouwenemancipatie 
enz. De regering vindt het project 
“Bagi” het meest succesvolle ontwikke-
lingsproject van het land! Ook de bisschop 
prijst Fons’ werk, maar laat merken, dat een 
priester eigenlijk andere taken heeft. Fons gaat door tot 1994. Terug 
in Nederland werkt hij in het arbeidspastoraat in het bisdom Haarlem. 
Hij ondersteunt, op zijn bekende eigen wijze, de arbeiders in hun strijd 
tegen bureaucratie. Tien jaar geleden vertelde hij medebroeders over 
zijn werk. Toen pas begrepen velen wat Fons deed. Het bisschoppelijk 
arbeidsapostolaat was inmiddels wegbezuinigd. Daarom zette Fons 
met enkele vrijwilligers het Diaconaal Project IJmond-Noord voor 
oudere ex-werknemers op, financieel gesteund door de verantwoor-
delijke wethouder.
De laatste jaren woonde hij in Baarn als toegewijd mantelzorger van 
zijn nicht Loes, MS-patiënte, tot hij geveld werd door een onbekende 
ziekte. Wij blijven verstomd achter. Fons, een ander soort missio-
naris, laat een spoor van goedheid achter. Hij blijft in onze gedach-
ten. Op 10 augustus vierden we zijn leven. Hij rust op ons kerkhof  
in Teteringen.  

Kees van der Geest svd

P. COR BUIJS svd (Leerdam, 21 mei 1938) gaat 
na de driejarige ULO in 1953 naar St. Jan. Hij 
behaalt zijn gymnasiumdiploma in Deurne in 
1958. Na de filosofie gaat Cor op proef naar 
de Kartuizers in het Franse Sélignac. Maar 
de eenzaamheid… Tien dagen later gaat hij 
terug naar Teteringen voor de theologie.
Priesterwijding in 1965, benoeming voor 
Mexico: parochiepriester op het platte-
land, vervolgens prefect en novicemeester 
in Mexico-City en Guadalajara. Hij heeft veel 
aandacht voor liturgische vernieuwing, zoals 
bedoeld door Vaticanum II. 23 Jaar later vraagt hij 
een sabbatjaar in Nederland. De pastorale ervaring in ons 
land stimuleert hem hier een nieuwe taak te zoeken. Het provinciaal 
bestuur vraagt hem in 1992 pastor van Bejaardencentrum Zuiderhout 
te worden. Uiteindelijk geen goede keuze. Hij wordt ziek, is zonder 
werk. Tijdelijk woont hij daarna in Weert, waar hij werkt als zieken-
huispastor. Hier ontmoet hij pastorale werkster Riek Haex-Koppen. Zij 
wordt een belangrijke steun in zijn leven. Cor zoekt zelf contact met 
het bestuur van de Liduinaparochie in Kelpen-Oler (L). In 1994 wordt 
de “Hollander” benoemd tot administrator en twee jaar later tot pas-
toor. De parochianen zijn verguld met zijn benoeming! Pastor Cor is 
daar waar ook de parochianen zijn, kent hen bij naam en toenaam, is 
aanwezig bij feestelijke en droevige gebeurtenissen.
Tot 2015 is Cor ook gewaardeerd lid van de Deurnese SVD-gemeen-
schap. Wanneer zijn confraters naar Teteringen verhuizen, gaat 
hij regelmatig voor in de Thematische Vieringen in de kapel van  
Willibrordhaeghe.

In Memoriam
Volledig In Memoriam op www.svdneb.nl
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Jan de Hosson gebruikte J.L.A., de initialen van zijn doopnamen, 
als schuilnaam onder zijn gedichten. Zijn dichterlijke aanleg was 
al tijdens zijn opleiding ontdekt en tot wasdom gekomen. Na 
zijn priesterwijding werd hij in 1941 leraar Nederlands in Uden. 
Tot zijn emeritaat in 1980 was hij een bijzondere leraar met liefde 
voor zijn vak en zijn leerlingen. Die liefde voor het Nederlands 
bracht hij over op zijn leerlingen. Geboren verteller Jan - warme 
stem, uitstekende dictie - las begin jaren zestig ’s zondags de 
drie delen van Tolkiens In de Ban van de Ring voor. De internen 
hingen aan zijn lippen. Vertrouwensman Jan en geliefd biecht-
vader bemoedigde veel leerlingen en bood hulp wanneer ze in 
de knoop zaten of heimwee hadden: een wijze mens die je troost 
en zelfvertrouwen gaf. 

Hij was rector van Missiehuis St. Willibrord (1951-1954) en de 
eerste rector van het erkende en gesubsidieerde St.-Willibrord 
Gymnasium te Deurne (1958-1963). 
Jan jongleerde lichtvoetig met woorden en taal. Hij speelde 
graag toneel. In de beginjaren van Deurne eigende hij zich 
rond Bevrijdingsdag een succesrol toe. Uitgedost met helm en 
overall bracht hij een pop, Adolf Hitler symboliserend, op. Met 
zijn geweer executeerde hij de pop en verbrandde die, terwijl 
de leerlingen rond het vuur dansten. Hij maakte altijd een flinke 
brandstapel van afvalhout uit het park. En zorgde de Egyptische 
kikkerplaag voor overlast in de zwemvijver… Jan stimuleerde de 
leerlingen om al zwemmend kikkers te vangen. Die gingen op 
de brandstapel. Zelf hielp hij een handje met zijn zware buks. 

Zoals veel SVD’ers produceerde Jan feestliederen en lofdichten 
bij jubilea en andere gelegenheden. In zijn nalatenschap vind 
je vele gedichten en rijmerijen, alsmede toespraken, verhalen 
en schetsen, en materiaal voor feestgidsen. Een greep: schalks 
bruiloftslied, bisschopsjubileum, bromfietsongeval, drinkliede-
ren, Sinterklaasdichtsels voor zusters bij de was, een memo-
rabele schnitzelbak vol poëzie voor de scheidende zesde klas. 
Neerlandicus De Hosson toonde eens zijn literaire meesterschap 
door voor elke abituriënt een andere dichtvorm te selecteren. 
Limericks en andere gedichten verschenen in De Katholieke 
Missiën. Ook in het Liedboek staan voorbeelden. In het archief 
ligt een map “Waardeloze verzen die ik niet vergeten wil van 
04.06.38 tot 27.09.1972”, 87 genummerde en 4 ongenummerde 
gedichten. Vele staan getypt of geschreven op de achterkant 
van gebruikte stencils of formulieren van het gymnasium. In 
1980 gaf Jan bij zijn afscheid van het gymnasium aan personeel 
en leerlingen een bundeltje met 57 gedichten. De titel is een 
treffende karakteristiek van de auteur: Vroom Vriendelijk en 
Vrolijk Klein Liedboek; taalplezier, restanten van kinderliedjes, 
woordgrapjes, pretoogjes, spot, geloof, gemis, verlangen, ero-
tiek, liefde en nog meer. 

Bescheiden Jan was bij velen geliefd. Hij had plezier in het 
maken van gedichten, maar liet zich er niet op voorstaan. Hij 
kreeg vrienden en vriendinnen, bij jong en oud. Hij was nooit 

onbemind en dat maakte hem blij en dankbaar en gaf 
hem tot in zijn laatste levensdagen levensmoed. In het 
gedicht “Ik heb gevaren” verwoordt hij zijn voortdurend 
zoeken naar God. Ondanks vele vriendschappen en rela-
ties, blijft de dichter existentieel alleen. 

Op www.svdneb.nl/dichter staan het Liedboek en enige 
losse gedichten als PDF-bestand. Lezers van ROND, geniet 
van de gedichten en taalvondsten van Jan de Hosson.  

Manu Zandkuijl

(Hilversum, 7 maart 1915 - Teteringen, 24 juli 1998)

Dichter bij de SVD: 
Jan de Hosson

Ik heb gevaren over alle zeeën
en gezocht een haven waar ik pleisteren kon. 
Ik heb gedaan wat alle schippers deeën:
lette op de winden en de zon.

Er was geen mens aan wie ik kon vertellen
wat liefde in mijn hart voor liederen zong.
Dan sprak ik tot de zee en tot de sterren
of tot een vis die uit het water sprong. 

Ik zag het koude licht van vreemde ogen,
de smalle kusten van een vreemde mond, 
maar nergens kwam een witte meeuw gevlogen 
met woorden van een ziel die mij verstond.

Temidden van geroep en van gezichten 
die mij bestaarden, was ik gans alleen.
Als ik teleurgesteld mijn anker lichtte, 
was er niemand die mij smeekte: Ga niet heen!

Wanneer mijn schip weer op de golven deinde 
werd ik getroost en herbegon mijn tocht 
die nimmer in een havenstad zal einden, 
daar ik wil stranden in Gods wijde bocht.Ik
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Yan Asa schrijft uit Duivendrecht: Op 20 
augustus heeft de derde bijeenkomst van 

het toekomstig Pastoraal Beraad Team 
Clara en Franciscus parochie plaats 
gevonden in de parochie Graankor-
rel, Zuidoost. Marianus Jehandut 
als de nieuwe pastoor heeft deze 
bijeenkomst voorbereid samen met  

Jaap van de Meij, adviseur van het 
pastoraal team, en Arie van Buren. 

Bert Wooning - tot nu toe administrator 
- werd speciaal uitgenodigd om aanwezig te 

zijn bij deze bijeenkomst. In zijn mooie spirituele 
opening met liederen en gebeden hoorden we inspirerende 
woorden uit de Bijbel. Na afloop van de bijeenkomst was er 
gelegenheid voor Bert om afscheid te nemen van de pas-
tores en het bestuur van de Clara en Franciscus parochie. 
Pastoor Marianus hield een korte toespraak en bedankte 
Bert zeer hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen 1,5 jaar als  
administrator van deze grote parochie.

In Hoofddorp heeft Bert Wooning afscheid genomen van de 
parochie; de SVD- communiteit heeft daarna afscheid genomen 
van pastoor Kees van Lent tijdens een gezamenlijke maal-
tijd. Wim van der Steen en provinciaal Avin Kunnekkadan 
waren ook aanwezig. Avin heeft op 23 september met Mgr.  
Putter, vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, 
gesproken over de toekomst van de parochie in Hoofddorp en  
Nieuw-Vennep. De bisschop heeft de SVD gevraagd om de pas- 
torale zorg voor de parochie in Nieuw-Vennep ook op zich te 
nemen. De provinciale raad gaat ermee akkoord dat de drie me- 
debroeders zullen samenwerken als één team voor de twee 
parochies, samen met de vrijwilligers en anderen die door 
de bisschop zijn benoemd. Mathew Thekkeyil zal eerste con-
tactpersoon worden voor de parochie Nieuw-Vennep. Albert 
Toppo is door de provinciale raad per 1 november benoemd  
tot preses van de communiteit van Hoofddorp en Mathew Thek-
keyil tot huiseconoom. Eko Silvester blijft vice-preses.

Begin november is Bert Wooning van Hoofddorp naar de Sint 
Norbertus parochie in Roosendaal verhuisd. Antony Varg-
hese en Igo Renjaan zijn al eerder naar Roosendaal verhuisd. 
Het parochiebestuur heeft samen met Antony Varghese de 
huisvesting voorbereid. Op 1 november had de provinciale 
raad Bert Wooning benoemd tot preses van de communi-
teit van Roosendaal en Antony Varghese tot huiseconoom.  

Op 7 november werd de communiteit voor- 
gesteld aan de parochie. Alle SVD-com- 

muniteiten waren hiervoor uitgenodigd.  
 
Onze medebroeders Kees Maas en Bert 
Wooning vertegenwoordigden de SVD bij 
de viering van het 60-jarig jubileum van Kon-
takt der Kontinenten (KdK) op 30 en 31 oktober jl.  
Missiehuis St. Jan werd in 1924 in Soesterberg geopend als 
SVD-kleinseminarie. In 1961 werd St. Jan gesloten vanwege het 
teruglopende aantal jongens die missionaris wilden worden. 
De studenten van St. Jan werden overgeplaatst naar het Deur-
nese St. Willibrord. Ruim 800 jongens hebben in Soesterberg 
gestudeerd; 135 van hen zijn priestermissionaris geworden. 
Drie jonge medebroeders, toen soms rebellen genoemd - 
Frans Verstraelen, Jan Simmers en Ben Sanders - wilden van St. 
Jan een breed opgezet vormingscentrum maken. Hun enthou-
siasme leidde ertoe dat St. Jan omgevormd werd tot Kontakt 
der Kontinenten. KdK startte met voorbereidings- en opfriscur-
sussen voor missionarissen, met conferenties en werkweken. 
Geleidelijk aan werd het aanbod breder, maar wel minder 
religieus. KdK werd steeds meer een onderneming. De herin-
nering aan de SVD leeft voort in de namen van de zalen en in 
de beschrijving van de landen waar de congregatie werkzaam 
is. Bij de jubileumviering werden de twee SVD’ers op zaterdag 
hartelijk ontvangen bij de officiële verwelkoming en het uitge-
breide intercontinentale diner. Kees Maas had op zondag voor 
de medegasten een PowerPoint voorbereid. Samen met Bert 
Wooning presenteerde hij die tijdens een eenvoudige viering 
in onze vroegere kapel, die nu de naam “Steyl” draagt. 40 van 
de 60 gasten waren aanwezig. Ze zagen de verbondenheid 
van de SVD met KdK en ook hoe de Nederlands/Belgische SVD 
gegroeid is naar een veelkleurige, internationale, interculturele 
gemeenschap. Het hartelijk applaus en woorden van dank en 
waardering spraken boekdelen. Onze twee vertegenwoordi-
gers keerden met een gevoel van dankbaarheid terug naar 
Teteringen en Hoofddorp.

Zr. Celine Padinjareannasseril is herkozen tot provinciale  
leidster van de Nederlandse provincie van de zusters SSpS.  
De zusters Elsy Varghese en Shyny Joseph zijn de raadsleden.

Generale visitator pater Anselmo Ribeiro svd (Brazilië), lid van 
het generale bestuur, bezoekt van 9 tot 30 november de NEB 
medebroeders. Welkom!  

Wim Wijtten svd
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Missiehuis St. Jan

Marianus 
Jehandut

vlnr Antony Varghese, Bert Wooning, Igo Renjaan
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Landroof in Paraguay
Eind september 2021 is in Paraguay, op initiatief van de ‘Holy Spirit 
Indigenous Pastoral Group’, een zoombijeenkomst gehouden naar 
aanleiding van de gewelddadige uitzetting van zes Ava Guarani 
gemeenschappen van hun voorouderlijk land. Vertegenwoordigers 
van de Ava gemeenschappen werden gehoord en het probleem 
van de landroof voor grootschalige veeteelt en landbouw wer-
den uitvoerig besproken. In de traditie van de Guarani zijn mens 
en aarde bondgenoten. Deze landroof maakt gemeenschappen 
kapot en is een ernstige bedreiging voor de natuur en het klimaat. 
Deelnemers aan de zoombijeenkomst waren behalve de Ava 
Guarani Gemeenschappen, de SSpS zusters, de SVD, bisschoppen, 
Vivat International, de Ierse missieorganisatie Mesean Cara, antro-
pologen en advocaten. Ze gaan zich gezamenlijk inzetten voor de 
rechten van de Guarani gemeenschappen.  

“Gods Rijk wordt niet alleen door woorden opgebouwd, maar ook door jouw voorbeeld.”  -  H. Arnold Janssen

Lancering van het SVD Laudato Si Actie Platform
In de tweede week van de Klimaattop COP26 waren de 
ogen van de wereld gericht op de wereldleiders bijeen in 
Glasgow. De grote vraag was: “Hebben zij de moed om die 

verreikende beslissingen te nemen, 
die het klimaat, de natuur en de 

wereldbevolking ten goede 
komen?” Beloftes en beslis-

singen zijn een eerste stap, 
maar nog belangrijker is 
de vraag: “Hoe staat het 
met het draagvlak onder 
de wereldbevolking?” 
In 2015 heeft paus Fran-
ciscus daartoe een bij-

zondere bijdrage geleverd 
door zijn encycliek Laudato 

si, mi’ Signore (geprezen bent 
U, mijn Heer). Vanuit verschillende 

perspectieven spreekt de paus over “de 
zorg voor ons gemeenschappelijk thuis”. Ik vermoed dat 
hij heeft aangevoeld, dat het juist nu belangrijk is een extra 
stimulans aan dit draagvlak te geven. Daarover schrijft pater 
generaal Paulus Budi Kleden svd in zijn brief ‘Lancering van 
het Laudato si Actie Platform’ van 27 september 2021 aan 

de leden van de congregatie wereldwijd. 
Hij schrijft: “Beste medebroeders, door 
deze brief zou ik jullie willen uitnodigen 
je aan te sluiten bij het Laudato si Actie 
Platform, waartoe het Vaticaanse Depar-
tement voor Integrale Ontwikkeling de 
hele Kerk heeft uitgenodigd om aan deel te 
nemen. Het is een zeven jaar durende reis voor 
de hele Kerk: families, bisdommen en parochies, 
scholen, universiteiten, ziekenhuizen, gezondheidscentra, de 
zakenwereld, religieuze ordes. Wij verplichten onszelf tot de zeven 
doelstellingen van Laudato si: gehoor geven aan de schreeuw 
van de aarde, gehoor aan de schreeuw van de armen, ecologische 
economie, adopteren van een eenvoudige levensstijl, ecologisch 
onderwijs, ecologische spiritualiteit, gemeenschappelijke inzet en 
actie.” Het eerste jaar van het Laudato si Actie Platform begon op 
het feest van Franciscus van Assisi op 4 oktober 2021 en bestaat 
uit gebed, onderwijs, concrete actie en belangenbehartiging.  
Het voorstel is dat de SVD-communiteiten elk jaar een van de 
zeven Laudato si doelstellingen aanpakken, te beginnen met 
‘Gehoor geven aan de schreeuw van de aarde’. 

Dit onderwerp houdt medebroeders wereldwijd al jaren bezig 
en van heel dichtbij ervaren zij hoe de aarde schade wordt toe-
gebracht en dat juist daardoor de armen het meest worden 
getroffen. Zij beseffen bovendien dat juist de armen een sleutelrol 
kunnen spelen in de vernieuwing van de aarde. ROND zal u op de 
hoogte houden van de wereldwijde participatie van de SVD aan 
dit bijzondere Actie Platform.  

SVD Missie Chittagong Bangladesh
De uit India afkomstige pater Cyprian Pinto svd is sinds 
2018 werkzaam in Bangladesh in de stad Chittagong. 
De meesten van zijn parochianen zijn plattelandsmi-
granten en een minderheid onder een moslimbevol-
king. Zijn motto luidt: “Trouw aan het Woord en een met 
de Mensen”. Vanuit zijn parochie heeft hij een aantal 
keren tevergeefs geprobeerd om in contact te komen 
met de Rohingya vluchtelingen uit Myanmar. Dat 

werd hem onmogelijk gemaakt 
door de autoriteiten. In een land 
waar de aarde zeer kwetsbaar is 
en de armoede thuis, hebben we 
een seminar georganiseerd. Het 
onderwerp was: ‘Luister naar de 
schreeuw van de aarde en van de 
armen’. We hebben geprobeerd 
de mensen er bewust van te 
maken dat we zelf verantwoor-
delijkheid dragen voor de aantas-
ting van onze omgeving, van de 
natuurlijke bronnen én de globale 
opwarming van de aarde.  

SVD Wereldwijd

paus Franciscus

Cyprian Pinto

Budi Kleden

Uitzetting van de Ava Guarani

Herman Wijtten


