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Twee onverwachte schijnwerpers

Het Missiehuis in Teteringen, voorheen theologische opleiding van de SVD, herbergt 
tegenwoordig 3 Benedictijnen, 4 Missionarissen van de H. Familie, 3 Medische Mis-
siezusters, 9 Paters van het H. Hart en 20 SVD-missionarissen. Met 13 Scheutisten en  
4 Paters van de H. Harten, elders op het terrein woonachtig, vormen we de familie  
SART (Samenwerkende Religieuzen Teteringen). In coronatijd gebeurde er niet veel. 
Aan het begin gingen we allemaal 7 weken in quarantaine. De milde vorm Omicron 
bezorgde 20 bewoners nog eens 10 dagen ‘kamerarrest’. Zoiets haalt de krant niet… 
Maar ineens staan we in de schijnwerpers. Op 7 mei lees je in de Volkskrant een artikel 
van drie pagina’s, getiteld ‘Eerst drinkwater, dan pas wijwater’. Enkele weken later doet 
het Brabants Nieuwsblad/De Stem het nog eens dunnetjes over. Vanwaar ineens deze 
belangstelling? We raken er zelf verbaasd over. Zijn we zó interessant? Hebben we wat 
te vertellen? De vele reacties tonen aan, dat ons bestaan als oud-missionarissen en onze 
levenswijze weldadig overkomen bij de lezers. 
Graag wil ik u van binnenuit, naast die mooie krantenartikelen, nog eens laten zien wie 
wij zijn en hoe we nu in het leven staan. Dat doe ik als spreekbuis van de 20 SVD’ers, 
met wie ook beide journalisten het meest hebben gesproken. De helft van ons is 90+. 
Bijna iedereen werkte lange tijd in een missiegebied, 40, 50 jaar en één zelfs 62 jaar! 

En op enig moment kom je dan 
voorgoed terug naar Nederland, 
om gezondheidsredenen of om 
de mensen daar niet voor de 
voeten te lopen. We vertrokken 
naar de ‘Missie’ in de 60’er jaren, 
het laatste staartje van het Rijke 
Roomsche Leven. In die tijd en 
erna raakte veel in een sterke 
stroomversnelling. Denk aan 
Vaticanum II, Pastoraal Concilie 
in Noordwijkerhout, studenten- 
opstanden, forse liturgievernieu-
wing, maatschappelijke omwen-
telingen in Nederland. Kortom:  
grote veranderingen in Kerk en  
Maatschappij. En daar sta jij met  
je koffertje op Schiphol, vreem-
deling in eigen land. Het hart 
vol heimwee! Je lijf is in het kille 
Nederland, je ziel is nog ‘thuis’  
in je missiegebied. Met je vele 
dienstjaren als zzp’er in een 
parochie, school, onderneming, 
instituut kom je nu in een com-
muniteit, die niet de jouwe is,  
maar wel de jouwe wordt. Geluk-
kig heb je nog herinneringen 
aan toen, aan de opleiding in 
ditzelfde Missiehuis. Maar de 
levensgrote vraag blijft: ‘Hoe kan 
ik hier weer aarden? Hoe kan ik 
me hier weer thuis voelen?’

Een medebroeder, met 50 jaar 
Papua New Guinea in zijn bot-
ten, vertelt hoe zwaar het hem 
valt zich hier thuis te voelen. 
“De woorden in het Nederlands 
schieten me niet altijd te binnen. 
Dingen die hier in de samen- 
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leving spelen, zijn ver van mijn 
bed. Ik weet niet waar ik het in een 
gesprek over moet hebben. Ik heb 
wel een Nederlands paspoort, maar 
voel me hier niet meer thuis.” Een 
ander: “50 Jaar geleden vertrok 
ik naar de missie. Toen was ik nog 
iemand. Bij thuiskomst blijkt, dat 
wij missionarissen uit beeld ver-
dwenen zijn. Wie heeft er nog een 
boodschap aan ons? Is ‘Missie’ een 
achterhaald begrip?” Die vragen 
houden ons bezig. 

Een kennis, een 70-jarige weduwe, 
was tot nu toe een moderne missi-
onaris. Ze hielp honderden wedu-
wen in Afrika een eigen bedrijfje 
te beginnen. Haar reactie op het 
artikel in De Stem: “Het is me uit het 
hart gegrepen om op dit gevoel van 
gepensioneerde missionarissen te 
reageren. Zusters, broeders, paters 
beleven hun oude dag terug thuis 
in kloosters in Nederland. Ik ken ze 
van nabij. Echter, ‘missie’ kreeg een 
andere, eigentijdse vorm. De missi-
onarissen zouden eens moeten zien 
hoe studenten, vrijwilligers jong en 
oud, de laatste decennia opston- 
den om aan onrecht wereldwijd 
te gaan werken in particuliere 
ontwikkelingsprojecten in de oor-
spronkelijke ‘missielanden’ zoals in 
Afrika. Ze zijn gaan voortbouwen 
op de door missionarissen gelegde 
basis. Met eigen ogen zien onze 
vrijwilligers en ikzelf deze basis 
al 30 jaren bij werkbezoeken aan 
projecten in West-Kenia. Wie 
bouwden daar in ruim 100 jaren 
scholen, ziekenhuizen, apotheken? 
Zodat de miljoenen mensen die 
onderwijs en zorg genoten nu o.a. 

het land besturen? In die 30 jaren zag ik daar een middenklasse ontstaan: gestu-
deerde middelbare scholieren, vakmensen afkomstig van beroepsopleidingen, 
academici. Allen, zelfs enkele ministers, vertelden me hoe ze op ‘missieschool-
tjes’ begonnen.” Wat zei bisschop Oscar Romero (in 1980 doodgeschoten in El 
Salvador)? “Wij legden het fundament. Anderen voltooien het bouwwerk. Wij 
zijn geen Messiassen, maar bouwvakkers.” Zo vangen we elkaar ook op in onze 
bijzondere communiteit. De hele wereld komt hier samen. Mannen (en sinds kort 
ook enkele vrouwen) met een boeiende, levenslange ervaring wonen er kamer  
naast kamer.

We eten samen, bidden samen, houden samen recreatie. Soms hoor je: “Bij ons 
in …”: iemand vertelt over zijn ervaringen. Er klinkt dan zomaar een lachsalvo. Of 
het is even stil… We konden zo lang ginds blijven, omdat we ervoor kozen niet te 
trouwen, maar onze liefde te geven aan onbekenden, die uiteindelijk onze naaste 
naasten werden! Daar konden we volop pastor zijn. Maar onze ‘geliefden‘ zijn ver 
weg. Er is mailcontact, soms videocontact, meer niet. En dat kan zeer doen. Over 
heimwee gesproken… Deze laatste levensfase is een belangrijke. Het minderen van 
onze gezondheid loopt parallel met de groei van het ‘wagenpark’ aan rollators en 
het afnemen van onze activiteiten. We richten onze blik op den einder. We hebben 
tijd om terug te kijken op wat was en om onszelf voor te bereiden op de dag dat we 
onze taak mogen teruggeven. Wie ziek wordt, krijgt de best mogelijke zorg. Wie 
sterft, wordt omgeven door een gemeenschap die hem in dankbaarheid loslaat. 
Het afscheid in onze gebedsruimte, enkele uren na het overlijden, is een waardig en 
waardevol monument voor onze overledene.

Wat mij ten slotte telkens weer opvalt, is de overal merkbare ‘kleine goedheid’. We 
zien om naar elkaar, zijn bezorgd, weten van elkaar waar hulp geboden kan worden. 
Deze ‘kleine goedheid’ is als het cement, dat onze gemeenschap hecht samenhoudt. 
Daarvoor zijn we dankbaar. Missionaris zijn is onbekend gebied betreden. We kijken 
nu samen uit naar de Onbekende, die ons wacht.  

Kees Maas svd, preses

Na het lezen van ROND april 2022 wilde ik wat meer 
weten over p. Piet Heerkens. Daarvoor ging ik naar 
www.svdneb.nl/dichter ... maar misschien moet ik 
nog een ROND-e geduld hebben. Compliment voor 
de inhoud en de vorm van dit blad.  

Wil van Bavel, Tilburg

Sinds mijn cursus in Nemi (It) bij de SVD heb ik veel sympathie 
voor uw congregatie. Aan de cursus bewaar ik goede herinnerin-
gen. Ik was in die tijd werkzaam in het onderwijs in Windhoek, 
Namibia. Na een nieuwe missie in Katatura, Namibia, ben ik in 
1998 wegens ziekte teruggekeerd naar Nederland. Ik kijk uit naar 
de volgende ROND!  

Frater Wout v.d. Hout cmm, Tilburg

Samen eucharistie vieren



Opgegroeid in India, als missionaris gewerkt in Congo, Bij-
belstudies gedaan in Parijs, ben ik nu enkele jaren actief in 
Nederland. Ik wil met inzet van mijn theologische kennis 
en ervaringen bijdragen aan de opbouw van een 
gelovige gemeenschap waar we God kunnen 
eren. Ik heb hiervoor de kans gekregen 
door mijn benoeming in december 
2021 tot priester van de parochies van 
Nieuw-Vennep en Buitenkaag in de 
gemeente Haarlemmermeer.
Nog maar een half jaar actief in de 
parochie zie ik twee stromingen. 
Enerzijds gelovigen/kerkgangers 
die waarde hechten aan litur-
gie en sacramenten. Anderzijds 
gelovigen die in vervolg op het 2e 
Vaticaans Concilie in de jaren 60 van 
de vorige eeuw verdriet hebben van de 
veranderingen. Ook zijn er jongeren die 
het geloof niet in hun opvoeding meekre-
gen. Kritische gelovigen stellen mij vragen als 
“Waarom moet ik bidden? Waarom moet ik biechten?” 
Het geloof beleven zij als een ‘moeten”, een plicht. Zij vragen 
dus niet hoe zij kunnen bidden en of zij mogen biechten. Ik 
kan op deze vragen niet een eenvoudig antwoord geven. Zo’n 
antwoord wil men wel. Jammer, want ik zie de biecht als een 
mooie gelegenheid om met God in gesprek te gaan over je 
onvolmaaktheden.
Ik constateer dat bij velen de geloofsontwikkeling en kennis 
van de Bijbel al op jonge leeftijd zijn gestopt. Bijv. na het ont-
vangen van het vormsel of zelfs al eerder. Dit terwijl zij vanaf 12 
jaar verder geleerd hebben door studie of uit andere ervarin-
gen. Hun kennis en inzichten sluiten op latere leeftijd niet aan 
bij het kennisniveau betreffende Bijbel en geloof, dat verkre-
gen is op jonge leeftijd. Wij priesters hebben vele jaren gestu-
deerd om te leren uit de Bijbelse verhalen en zo te groeien in 
ons geloof. Ik wil gelovigen helpen met hun verdere vorming, 
zodat ook zij kunnen groeien om antwoorden te vinden op 
hun vragen. Dit begint met het lezen en leren begrijpen van 
de Bijbel als volwassene, dus niet als kind. Dit vraagt tijd en 
aandacht van mij en van degenen die willen leren. Die kansen 
zijn er. Eerder had ik in de Haagse Franstalige parochie de 
kans om met parochianen in gesprek te gaan aan de hand van 
het Oude Testament, de evangeliën en de brieven van Paulus. 
Zij waren erg enthousiast.
Ik vergelijk het leren uit de Bijbel wel eens met het eten van 
een mango. Alle verhalen in de Bijbel hebben niet hetzelfde 
belang. De Bijbel moet je proeven, de smaken tot je nemen, 
zoals je dat doet met het vruchtvlees van de mango. Je gaat 
door tot de pit overblijft. In de pit zit het leven - de bron van 
een verhaal - en zij is de oorsprong van het leven - de bron van 
nieuwe vruchten. 
Ik voel mij welkom in de parochie. Mijn Nederlandse taal 
wordt gelukkig beter en beter. De mensen doen moeite om 
mij te begrijpen. Er is een basis van vertrouwen bij bestuur, 

direct betrokken vrijwilligers en de koren. Ik zie het als een 
grote uitdaging om deze kring uit te breiden. Voor nieuwe 

ideeën is draagvlak onder de vrijwilligers en parochianen 
belangrijk. Eerst zaaien, kijken hoe de reacties 

zijn. Als leider niet te ver vooruitlopen. 
Gebruik maken van wat er is opgebouwd. 

Een grote uitdaging is ook het werven 
van vrijwilligers. Luisteren naar hun 

ideeën en ondersteunen. Zoals de 
wens om meer huisbezoeken te 
doen met inzet van vrijwilligers. 
Ik krijg inspiratie uit ideeën van 
James Mallon over een missio-
naire parochie. Ik wil de parochi-
anen laten weten “wie ik ben, wat 

ik met hen wil bereiken en hoe we 
kunnen samenwerken”.

Tot nu toe zijn de reacties positief. Al 
zullen er altijd mensen zijn die niet blij 

zijn met mijn ideeën en aanpak. Ik zoek het 
conflict niet op en hoop dat ook zij betrokken 

blijven bij de kerk. Via de Raad van Kerken kwam ik in 
contact met de predikanten van de protestantse kerk. Ik heb 
een goed gevoel met hen van verbondenheid in gedeelde spi-
ritualiteit. Zo hebben we ook oecumenische vieringen en zijn 
we diaconaal gezamenlijk actief bij opvang van Oekraïners. 
Bij alles wat ik doe staat voor mij centraal het lezen en leren uit 
de Bijbel om zo dichter bij God te komen.  

Mathew Thekkeyil svd

P. Mathew Thekkeyil svd vertelt over zijn idealen en ervaringen

Blijven groeien in geloof
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De missie van Het Gezelschap van het Goddelijk Woord is 
het verspreiden van het “WOORD”. 
ROND informeert u drie keer per jaar over leden van de 
SVD en hun werk in Nederland en België en elders in de 
wereld. Daarvoor worden kosten gemaakt: opmaak, druk-
ken, verzenden. En uw redactie streeft naar kwaliteit. Het 
abonnement is gratis. Mogen we daarom een beroep op 
u doen om, als u daartoe financieel in staat bent, eens per 
jaar een vrijwillige bijdrage voor opmaak en verspreiding 
van ROND over te maken? Zelf bepaalt u de hoogte van 
uw bijdrage, waarvoor bij voorbaat dank!
IBAN: NL95 INGB 0656 5654 11, t.n.v. Missieprocuur SVD, 
o.v.v. ‘bijdrage ROND’. Gift aftrekbaar van belasting? 
Gebruik ANBI-nummer van het Gezelschap van het God-
delijk Woord (kerkelijke organisatie RSIN): 2742470.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage in eerdere jaren!  

Pierrot Mazono svd, hoofdredacteur 

Geachte lezer,

Mathew Thekkeyil svd



Ik heb een droom, waarin ik mij inzet voor de jongeren: dat zij 
gaan beseffen dat ze deel uitmaken van de kerk en dat er altijd 
een plek voor hen is in de kerk. Zij zijn de jonge kerk. Ze zijn niet 
alleen de toekomst, maar maken nu al echt deel uit van de huidige 
kerk. Ik heb voor ogen om een SVD-Jeugdbeweging op te richten. 
Dit is een missionaire groep jongeren die actief deelneemt aan 
het kerkleven. Ik wil de jeugd bewust maken van de spiritualiteit 
en het missionaire charisma van de SVD-gemeenschap. Hiermee 
wil ik bereiken, dat jongeren actief meedoen aan de zending op 
een eenvoudige manier, waar ze ook zijn.

Mijn droom is dat de jeugd groeit in geloof en liefde voor God, dat 
de jongeren leren en ervaren hoe fijn en waardevol het is om onze 
relatie met Jezus te verdiepen. Dat in hun hart de leven gevende 
woorden van Jezus mogen groeien. Dat ze zich altijd bewust zijn 
van de Heilige Geest en ook van het belang van gebed. Ik hoop 
dat ze ervan genieten om jonge zendelingen te zijn die iets doen, 
niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen.
Ik werk aan mijn droom op diverse manieren: in onze parochie, in 
het jeugdapostolaat van het bisdom Breda en ook in de migran-
tengemeenschappen. Zo ben ik in de parochie betrokken bij de 
voorbereiding van de doop, de eerste communie en het vormsel. 
Hierdoor kom ik niet alleen in contact met de kinderen, maar ook 
met hun ouders en families. Ik doe mijn best voor een goed con-
tact met de kinderen en ben altijd bij de bijeenkomsten en acti-
viteiten. Naast de parochie doe ik mee aan het diocesane project 
voor de voorbereiding van de kinderen op de sacramenten samen 
met hun familie. Het project heet “Groot Breda Familiezondagen”. 
Elke tweede zondag van de maand is er het programma “Life-
teen” in de parochie Heilige Familie in Breda. De pastoor en ik 
vieren om de beurt eucharistie met de tieners.
Twee donderdagen per maand werk ik met een stichting 
genaamd IFES. Dit is een programma voor de internationale stu-
denten in Breda. We beginnen onze activiteit met een maaltijd, 
daarna bidden we, ontdekken we samen de Bijbel (‘bible-sha-
ring’), en ontmoeten we elkaar op een ontspannen manier. Op 
andere zaterdagen bezoek ik Filipijnse gemeenschappen om 
catechismus en vorming te geven aan vrijwilligers die betrokken  

zijn bij de liturgie zoals de lectoren. Naast deze kerkelijke acti-
viteiten zou ik graag twee keer per jaar in een weekend een 
retraite voor jongeren organiseren. De jongeren staan open 
om te leren en zijn nieuwsgierig om dingen over zichzelf en 
wat er om hen heen gebeurt te ontdekken. Ze hebben veel 
vragen, zijn energiek en willen altijd wel iets doen. Eigenlijk 
is het gemakkelijk en leuk om met de jeugd te werken. 
In mijn 5 jaar in Nederland heb ik geleerd dat jeugdwerk 
niet alleen werken met de jeugd zelf is. Jongerenapostolaat 
is ook werken met het hele gezin. Alle initiatieven stellen 
niets voor, als de ouders deze jongeren niet laten deelne-
men aan het kerkelijk leven. De jongeren zijn zo open en 
heel enthousiast om iets te doen. Voor hun deelname aan 
de kerk is ook de deelname van de ouders nodig. Alle activi-
teiten en dingen die aan de jeugd worden geleerd, zijn niets 
als er thuis geen kerkelijke cultuur is. De jeugd kan actief 
deelnemen aan de catechismusles of jeugdactiviteit, maar 
als de ouders niet geïnteresseerd zijn in een relatie met 
Jezus en de kerk, dan is het jeugdprogramma slechts een 
lege en nutteloze activiteit. Als de ouders zelf niet naar de 
kerk gaan, dan zullen de jongeren het beslist niet waarde-
vol vinden om deel uit te maken van de kerkgemeenschap.

Ik bid altijd in het bijzonder voor de jeugd. Ik zal mijn dro-
men en visie voor de jongeren niet opgeven. Er is altijd 
hoop. Ik wil mijn missie voortzetten en genieten van deze 
missie om iets voor de jeugd te doen. Hierbij doe ik graag 
een beroep op de ouders en andere vrijwilligers om te hel-
pen bij de SVD-Jeugdbeweging  

  Gilbert Razon svd

Jongerenapostolaat
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P. Gilbert Razon svd vertelt over zijn missie in Breda

Onze NEB provincie wordt bestuurd door de provinciaal en zijn 
raad die bestaat uit vier leden. Een van de belangrijkste taken 
van dit bestuur is te zorgen voor het persoonlijk welzijn en 
het missionair werk van de medebroeders. Daaraan gelieerd 
vele administratieve en organisatorische zaken. We voeren 
deze taken uit d.m.v. het “participatief leiderschap”: ieder van 
de raadsleden besteedt bijzondere aandacht aan een of meer 
bestuurstaken, zoals bijvoorbeeld begeleiding van de nieuwe 
missionarissen of financiële zaken. Uiteindelijk nemen we daar-
over samen de beslissing. Een van de uitdagingen is enerzijds 
het luisteren naar de ideeën en verlangens van de medebroe-
ders, anderzijds het beleidsplan uitvoeren dat een concretise-
ring van het missiestatement van onze provincie is. Dat kan 
spanningen opleveren, aangezien beide soms niet parallel 

lopen. Goede communicatie kan deze spanning voorkomen, 
maar niet altijd. Die proberen we dan op te lossen d.m.v. een 
dialoog. Maar onbegrip is soms onvermijdelijk, aangezien “out-
siders” niet alle details kennen waarom een beslissing genomen 
wordt en deze vanwege bescherming van de personen ook niet 
altijd naar buiten gebracht kunnen worden. Dienstbaar zijn 
aan de medebroeders en onze provincie zijn onze belangrijkste 
beweegredenen. Om die reden laten we ons vóór elke verga-
dering inspireren door lezing van de Bijbel en gebed. Ofschoon 
lid zijn van de provinciale raad niet altijd gemakkelijk is, kun je 
er persoonlijk door verrijkt worden: je leert de medebroeders 
beter kennen en met hen omgaan en je krijgt meer oog voor de 
uitdagingen waarvoor onze provincie staat en hoe die concreet 
gestalte te geven.  

Namens de provinciale raad, Bert Wooning svd

Van de provinciale raad

Gilbert Razon svd



De vlooienmarkt van het Sint-Willibrord Inter-
naat in het toenmalige Deurnese Missiehuis 
begon in april 1972. P. Jan van As svd was toen 
werkzaam als groepsleider. “De leerlingen 
wilden voor een vertrekkende missionaris geld 
inzamelen door een vlooienmarkt te organise-
ren. Ouders en confraters deden enthousiast 
mee. Wat overbleef werd opgeslagen. En in 
1973 volgde een tweede markt”, herinnert Jan 
zich nog levendig.
Het jaarlijkse evenement werd al gauw een 
wekelijkse markt: elke zaterdag, 14-16 uur in de 
kelder van het Missiehuis. Dat vroeg om veel 
vrijwilligers en daarom werd samenwerking 
gezocht met wandelvereniging Sint-Willibrord. 
Al die vijftig jaren bleef Jan van As kartrekker 
en initiator. In 2001 is de markt ondergebracht 
in een stichting: Stichting Vlooienmarkt 
Deurne (SVD), waarvan Jan voorzitter is. De 
markt verhuisde in 2002 naar Vlierden, omdat 
het Missiehuis verbouwd ging worden tot 
hotel Willibrordhaeghe. De “pater van de rom-
melmarkt”, zoals Jan in Deurne bekend staat, 
vindt “slopen” een van de leukste bezigheden. 

Alles wat aan bruikbaar materiaal beschikbaar 
komt, gaat naar de markt. Zo draagt de vlooi-
enmarkt bij aan verminderen van afval en aan 
hergebruik van goederen. De opbrengst uit de 
verkoop van spullen gaat naar kleinschalige 
projecten in ontwikkelingslanden, zoals onder-
wijs en gezondheidszorg. De laatste jaren 
worden ook projecten in eigen land, bijv. in 
Deurne, gesteund met bijdragen van € 150 tot  
€ 1800. “Honderden projecten ontvingen in de  
voorbije 50 jaar steun voor ruim € 500.000 bij 
elkaar”, vertelt trotse secretaris Frans Wilms. 
Om eraan toe te voegen dat met name de 
bekendheid van Jan van As er in sterke mate 
toe bijdraagt, dat mensen in Deurne e.o. de 
vlooienmarkt goed kennen. “Eén telefoon-
tje en vrijwilligers gaan op pad om een huis 
leeg te halen.” In de kapel van Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe, het voormalig Missiehuis 
Sint-Willibrord, werd Jan van As op 8 april jl., 
tijdens de feestelijke bijeenkomst b.g.v. het 
50-jarig bestaan van “zijn” vlooienmarkt, door 
burgemeester Greet Buter koninklijk onder-
scheiden: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

In haar toespraak wees 
de burgemeester o.a. op 
Jans betrokkenheid bij de 
vlooienmarkt, op zijn inzet 
voor de Sinti- en Romage-
meenschap in Asten, op  
zijn activiteiten voor welzijn 
en welbevinden van zijn 
medemens.  

Gerard Jansink

Vlooienmarkt Deurne (SVD) 50 jaar

P. THEO VAN DER LEEST svd (Oss, 18-12-1929) 
een van de 12 kinderen van Johannes van der Leest 
en Elisabeth Boeijen, komt na de lagere school in 
contact met p. Dirk Visser svd. Hierdoor gaat Theo 
naar de SVD: gymnasium in Steyl, noviciaat, filoso-
fie, theologie. Hij wordt priester gewijd op 2 febru-
ari 1958. Hij wil graag naar de Filippijnen, Papua 
New Guinea of Zuid-Amerika, maar tot zijn teleur-
stelling wordt het Soesterberg: leraar en onder-
prefect. In 1960 sluit St.-Jan. Theo mag vertrekken 
naar de Argentijnse provincie Misiones. Hij wordt 
in Iguazú de eerste residerende missionaris sinds 
de verdrijving van de Jezuïeten in de 17de eeuw. 
Daar werkt hij bij de Guarani-Indianen.

In 1972 gaat hij naar Córdoba als 
bouwpastoor van de parochie 
Nuestra Señora de Guade-
lupe y San Blas. Dertien 
jaar is hij er deken en 
secretaris van de aartsbis-
schoppelijke priesterraad. 
Met behulp van Cebemo 
bouwt hij 113 huizen in 
sloppenwijk Chaco Chico. 12 
Jaar later geeft hij in Alta Gra-
cia aan jonge SVD-studenten 
pastorale kennis door en bouwt 

hij 4 multifunctionele gemeenschapshuizen. Hij is ook nog econoom en 
van 2004-2007 rector van blauwe en roze zusters in Convento Divino Amor 
in Córdoba. Voor al deze diensten wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

In 2007 terugkeer naar Nederland: “Ik kwam terug in een land dat ik bijna 
niet meer herkende. Ik voelde dat ze me niet meer nodig hadden.” Toch 
zet hij zich pastoraal in bij parochies en verzorgingshuizen. Ook in het Mis-
siehuis is hij tot op hoge leeftijd steunend en dienend aanwezig met zijn 
vriendelijkheid, enthousiasme, dienstbaarheid, trouw en dankbaarheid. 

In 2019 naar Argentinië terug voor de bisschopswijding van oud-leerling, 
medebroeder en vriend p. José Luis Corral svd. Een onvergetelijke ervaring, 
waar hij volop van geniet en over vertelt. Paus Franciscus, paus van een  
dienende kerk, is zijn grote voorbeeld naast José Gabriel del Rosario Bro-
chero, een Argentijnse priester die voor iedereen klaarstond.

Geweldig wat Theo nog allemaal aankon! Einde 2021 ver-
zwakt hij ernstig. In het ziekenhuis krijgt hij drie stens. 

Weer thuis gaat het moeizaam, is hij onrustig. Op 14 
mei geeft de arts hem enkele keren een middel om 

rustig te worden. De volgende dag wordt de dosis 
verhoogd. We bezoeken hem, bidden en zijn als 
een zorgzame mantel om hem heen. Op 17 mei 
overlijdt Theo. In onze gebedsruimte zegenen 
we hem en zeggen hem Adios. Theo, vriend van 
velen, blije medebroeder, groot missionaris, had 
een rijk gevuld leven. Wat zullen we hem missen!

Op 21 mei vierden we zijn leven en begroeven we 
hem op ons kerkhof.  

Kees Maas svd

In Memoriam
Volledig In Memoriam op www.svdneb.nl
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Geridderde 
Jan van As svd



Het missionaire werk van de SVD 
in Nederland kan niet gedaan wor-
den zonder de inzet van leken. Een 
gesprek met vrijwilliger Peter The. 

Een bezoek aan de Emmauskerk aan de 
Leyweg in Den Haag; een gebouw met 
een bijzonder karakter, bouwjaar 1953. 
P. Klemens Hayon is lid van het pasto-
resteam. Ik spreek met vrijwilliger Peter 
The over zijn werk en zijn ervaringen 
met de paters SVD.
Peter is al meer dan 25 jaar vrijwilli-
ger: opstarten van het winkeltje en 
ontmoetingspunt in de kerk, penning-
meesterschap, voorgaan in woord- en 
communievieringen in verzorgingshui-
zen tot en met rouwverwerking, lector 
en lid van de pastoraatgroep. Teveel om 
overal op in te gaan.

Peter, welke activiteit raakt je in 
het bijzonder?
Woord- en communievieringen in 
verzorgingshuizen. Ik ga ook voor bij 
dementerenden. Je vraagt je af: Wat  
kan ik voor hen betekenen? Het is 
dankbaar om met bekende liederen en  
gebeden iets vertrouwds te kunnen 
bieden. Ik zie dit als hij/zij probeert mee 
te zingen of te bidden. Ik hoop dat dit 
steun geeft. Je geeft hun iets en zij  
geven iets terug. In coronatijd bezocht 

ik hen in het verpleeghuis afzon-
derlijk voor een korte woco-vie-
ring op elke kamer. Ik schrok 
dat oudere mensen in de paro-
chie zomaar uit beeld raakten. Er 
zijn ouderen die verhuizen en de 
familie vergeet dit door te geven 
aan de kerk. Soms kom je geluk-
kig iemand onverwacht weer tegen. 

Heeft de komst van paters SVD 
iets nieuws gebracht in jouw 
activiteiten?
Pp. Marianus en Richard waren de 
eersten die ik leerde kennen. Nu zijn 
pp. Klemens en Vincent actief in de 
parochie. Klemens haalde mij, mijn 
vrouw en dochter bij de door de SVD 
geïnitieerde activiteit om maaltijden 
voor daklozen te verzorgen vanuit de 
parochie. Eens per maand verzorgen 
we samen met zr. Elvira en zr. Juliana 
van SSPS en Klemens een maaltijd 
voor ongeveer 50 mensen. Daarnaast 
verzorgen we 3 of 4 keer per jaar voor 
een groep van ongeveer 120 mensen 
een maaltijd in het voormalige klooster 
aan het Westeinde. Dit past binnen 
het kader van het straatpastoraat Den 
Haag. Wij vinden het fijn om dit als 
gezin te doen.

Ik vind het confronterend dat er zoveel 
daklozen en mensen in onze wijk en 
stad zijn die onvoldoende geld hebben 
voor een warme maaltijd. Geldt ook  
voor veel mensen uit het Oostblok die 
voor werk naar hier kwamen en nu 
werkloos zijn. De kerk kan wel enige 
hulp geven, maar zeker niet op alle 
gebieden. Zo is er ook iemand van de 
gemeente voor hulp bij het zoeken  
naar slaapplaatsen. Onbegrijpelijk, zo- 
veel nood in ons rijke Nederland!
Als je deze nood ziet, wil je meer doen. 
We hebben voor het diaconale werk 
meer vrijwilligers nodig. Maar alleen 
goede wil is niet voldoende. Hulp aan 
mensen met psychische problemen 
vraagt om professionele hulp. Bij gezel-
lige activiteiten kan zo maar spanning 
ontstaan tussen mensen als je dit niet 
tijdig herkent en ingrijpt. Er zijn gren-
zen aan wat je als vrijwilliger kunt doen. 

 
 
Wat veranderde er met de paters 
in de vorm van liturgieviering?
De komst van de buitenlandse paters 
heeft wat extra’s gebracht. Het plech-
tige karakter van de viering wordt 
aangevuld met een voor Nederlanders 
niet vanzelfsprekende warmte en  
spontaniteit. Je merkt dit bijv. aan 
inhoud en manier van preken. De kerk-
gangers worden aangemoedigd mee 
te zingen met herkenbare liederen, 
zoals opwekkingsliederen. En als er een 
keer geen koor is, gaat Klemens voor in 
het zingen en sluiten de kerkgangers 
bij het lied aan.

Na de viering zoeken de paters bij de 
koffie contact met de kerkgangers of 
omgekeerd. Het wekelijkse kerkbezoek 
voelt als een feest. Er zijn mensen die 
spontaan iets lekkers meebrengen voor 
bij de koffie. De gemeenschap telt veel 
migranten. Zij voelen zich thuis bij deze 
wijze van kerk vieren. Elke cultuur heeft 
zo haar eigen gebruiken; de paters heb-
ben hier aandacht voor, zoals bijv. voor 
het gebruik van het inzegenen van een 
nieuwe woning.

Ik zit tegenover een blijmoedig 
mens. Wat houdt jou gaande?
Ik doe het voor de Heer. En om een 
goede volgeling van Jezus te kunnen 
zijn, wil ik doen wat Hij ons heeft voor-
gedaan. Ook bij tegenslag houd ik dit 
voor ogen.  

Jan Rennen
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Peter The, sociaal 
bewogen en blijmoedig

Emmauskerk Den Haag

Peter The



Vanuit Breda meldt Rian Supardi: “Op 24 en 25 maart organi-
seerde het bisdom Breda de conferentie “Als God renoveert” 
op evenemententerrein Breepark in Breda. De deelnemers 
kwamen uit Nederland en Vlaanderen: bisschoppen, priesters, 
diakens, pastorale werkers/sters, vrijwilligers, protestanten. Er 
waren rond 850 deelnemers. Richard Lobo, Gilbert Razon en 
Rian Supardi namen ook deel aan deze pastorale conferentie. 
De hoofdspreker was de Canadese priester James Mallon. Het 
was een inspirerende conferentie. We hebben daar veel nieuws 
geleerd, waarmee wij in onze parochies aan de slag gaan.”

Yan Asa schrijft vanuit Duivendrecht over pastorale nood-
dienst. “Ik heb nog niet eerder meegemaakt, dat iemand die 
euthanasie gepland had, toch gebeden van de Kerk wilde 
voordat hij zou sterven. Nadat hij drie jaren pijn had geleden 
en gestreden tegen darmkanker had hijzelf de keuze gemaakt 
om in te slapen. De afspraak werd gemaakt. Drie dagen daar-
voor belde zijn vrouw me of ik een gebed wilde zeggen voor 
haar man. Ze is wel gedoopt, maar heeft weinig met de Kerk. 
In deze situatie worstelde ze met de vraag of ze wel of niet zou 
mogen bidden voor haar niet-gelovige man. Ik heb naar haar 
geluisterd en ben naar hun huis gegaan. De man 
was zeer onrustig vanwege de pijn. Hij kon 
het niet meer verdragen. Hij was blij dat 
er een pastor bij hem kwam. Ik heb 
wijwater, heilige olie en een hostie 
meegenomen en ze hem aange-
boden; hij wilde ze graag ontvan-
gen. Na de zalving zei de man: 
‘Dank je wel.’ Opeens zei hij met 
zachte stem: ‘Ik voel geen pijn 
meer.’ ‘Zo heeft God het laatste 
woord’, zei ik, ‘je mag nu in vrede 
gaan.’ Drie dagen daarna is hij in 
vrede gestorven. Bij de uitvaart-
dienst kwamen rond 250 mensen 
samen in de aula en luisterden naar de 
vele goede daden in zijn leven.”

Kees van der Geest laat vanuit Hircos 
weten: “In de Haagse parochies waar 
wij werken wordt het gebrek aan per-
soneel nijpender, zowel voor het pasto-
raal team als voor de vrijwilligers. In Noord 
zijn in een jaar tijd 3 pastores uitgevallen en er 
is niemand in hun plaats gekomen. In Zuid is wel 
een nieuwe priester benoemd, Tom Kouijzer, een jonge 
Marist. Hij wordt als priester opgenomen in het bisdom. Een 
grote aanwinst. In het diaconaal centrum MOC zijn nu enkele 
Afghaanse vrouwen die daar stagelopen. Ze helpen ook met 
het project “Maaltijden voor de daklozen”. Het is nog wel even 
wennen voor beide kanten. Ze begrijpen bijv. niet waarom die 
aardige Klemens niet getrouwd is!”

Bert Wooning schrijft, dat Roosendaal niet bekend staat 
om zijn gastvrijheid voor vluchtelingen en migranten. “Wat 
dat betreft hebben we hier nog wel werk te verrichten. 
Maar gelukkig maken ze nu wel een uitzondering voor de 
Oekraïense vluchtelingen. Die worden met veel gastvrijheid 
ontvangen en verschillende activiteiten worden voor hen 
georganiseerd. Ook hier in de parochie komen we enkelen van 
hen tegen, zoals een vrouw van rond de 40, die hier regelmatig 
komt helpen in de tuin of andere werkzaamheden verricht in 
het parochiehuis, samen met andere vrijwilligers. Ze vertelt in 
“Oekraïens” Engels dat ze vroeger, voor de inval van de Russen, 
al veel heeft meegemaakt en dat ze nu tot rust wil komen en 
dat ze daarom contact wil hebben met andere Nederlandse 
mensen. Zelf geef ik elke week taalles aan een man van 50, 
gevlucht uit Eritrea. Zo’n taalles is eigenlijk een hulpmiddel 
waarmee je in contact met zo iemand kunt komen, want of hij 
nog veel Nederlands zal leren, is zeer te betwijfelen.”

P. Wim Eggenkamp svd (1910-1947) vertrok op 29 mei 1946 
naar Indonesië, waar hij ging werken op het eiland Lembata. 
Hij overleed daar op 24 november 1947. Neef Wim Eggen- 
kamp en zijn vrouw Mariek Eggenkamp-Rotteveel Mansveld 
maakten in 1994 een pelgrimage-reis naar Indonesië, om 
de plaatsen te bezoeken waar heeroom Wim werkzaam 
was geweest. In het boek De kelk van Heeroom beschrijft 

mevrouw Eggenkamp hoe ze in het voetspoor van 
heeroom begonnen aan de zoektocht naar diens 

kelk die in 1997 terechtkomt dankzij tal van 
‘wondertjes’. De kelk wordt nu gebruikt 

in de kathedraal van Heemstede bij 
o.a. Indonesische vieringen. Nadere  

info: wmn.eggenkamp@gmail.com

Op 3 juli is medebroeder Marius 
Razafimandimby uit Madagascar 
in Nederland aangekomen. Marius 
woont in onze communiteit in Breda 

en is al met zijn taalmaatje aan de 
slag gegaan. Marius, welkom in onze 

NEB provincie!  
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Wim Wijtten svd

vlnr: Rian Supardi, Gilbert Razon, Eko Silvester, Vincent 
Wang, Albert Toppo en Richard Lobo

Marius Razafimandimby 
svd 
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Een visionair missionaris
Pater John Mansfield Prior svd is op 
2 juli 2022 op 77-jarige leeftijd over-
leden in Ledalero, Flores, Indonesië. 
John, een Brit met een doctoraat in 
Interculturele theologie van de Uni-
versiteit van Birmingham, was van  
1973 tot zijn overlijden missionaris op  
Flores. Bijna vijftig jaar lang heeft hij 
zich verdiept in de cultuur van Flores, in  
het bijzonder in de traditionele godsbeelden, menselijke verhou-
dingen en gemeenschapsvormen, en de bestrijding van onrecht. 
Hij had ook de moed om het kerkelijk leiderschap een spiegel voor 
te houden. Aanvankelijk werd zijn streven niet altijd toegejuicht. Hij 
voelde zich geroepen om samen met jonge Indonesische mede- 
broeders te streven naar een theologie en een kerk geworteld in 
de lokale cultuur. Sinds 1987 was John deeltijdhoogleraar aan het 
St. Paulus grootseminarie in Ledalero, waar hij een grote invloed 
heeft gehad op honderden toekomstige missionarissen. Typisch 
voor John, hij woonde niet in het seminarie, maar in Candraditya: 
het Onderzoekscentrum voor de Studie van Godsdienst en Cultuur.  
Samenwerking en dialoog met zijn Indonesische medeonderzoe-
kers was voor John van essentieel belang. Zijn overlijden is een groot 
verlies, maar zijn rijke en veelzijdige erfenis is in goede handen.   

Levens Veranderend: Missie Barok Muziek 
bij de Moxo en Chiquito Indianen van Bolivia

John Prior  
svd

SVD Wereldwijd

“Iemand die anderen weet op te vrolijken is een goed mens.”  -  H. Arnold Janssen

Herman Wijtten svd

Jubileumviering met rouwrandje: 25 jaar  
evangelisatie in Mozambique 
In 1911 arriveerden de eerste Duitse SVD missio-
narissen in de Portugese kolonie Mozambique. 
Vanwege politieke oorzaken zou hun verblijf slechts 
duren tot 1918. Na een onderbreking van 86 jaar is de 
SVD in 1997 teruggekeerd in een onafhankelijk, maar 
kwetsbaar land. Zich bewust van de crisissfeer in het 
land werd besloten geen uitbundig feest te vieren. 
In de voorbije jaren is het land zwaar getroffen door 
natuurrampen en COVID-19 en, zoals we al eerder 
schreven, lijdt het Noorden van het land, vooral de 
provincie Cabo Delgado, onder de terroristische 
aanvallen van aan IS gelieerde bendes. Daarom werd 
als motto gekozen: ‘’Een leven van Verbondenheid 
met het Mens geworden Woord: 25 jaar in dienst van 
evangelisatie”. De medebroeders uit negen landen 
staan dicht bij de armen en besteden bijzondere 
aandacht aan de vluchtelingen uit het Noorden van 
het land.  

Op 6 juni 2022 heeft de Poolse pater 
Piotr Nawrot svd aan de Katholieke 
Universiteit van Bolivia een doctoraat 
Honoris Causa ontvangen. Dit bericht 
verraste mij geenszins. Als een muzi-
kaal begaafd missionaris in Paraguay 
kwam hij in contact met de overblijfse-
len van de Spaanse Reducties van de 
17de en 18de eeuw. Reducties waren 
een soort ommuurde vestingen waarin 
Indianen bijeen werden gebracht om 
op het katholieke geloof voorbereid 
te worden, maar ook als bescherming 
tegen de gruweldaden van de kolo-
niale macht. Door te beginnen met 
prachtige lokale liederen wisten de 
missionarissen het vertrouwen van de 
mensen te winnen. Bovendien bleken 
de lokale melodieën zeer geschikt voor 
de Latijnse liturgie. Jammer genoeg is 
in Paraguay deze muzikale traditie ver-
loren gegaan. Tijdens zijn studie musi-
cologie aan de Katholieke University 

van Amerika (1986-91) ontdekte hij dat 
Moxo en Chiquito volkeren nog in het 
Latijn zongen volgens de tradities van 
de Reducties. Met de volledige mede-
werking van de universiteit mocht hij 
onder deze twee bevolkingsgroepen 
onderzoek gaan doen voor zijn proef-
schrift. Diep in het oerwoud van Bolivia 
viel hij van de ene verrassing in de 
ander. De mensen hadden niet alleen 
de muziek bewaard, maar ook de 
instrumenten, waaronder de viool. De 
muziek werd nog steeds uitgevoerd in 
de dorpen, maar in de loop van de jaren 
was de muziek ernstig beschadigd. Met 
behulp van veel vrijwilligers heeft Piotr 
Nawrot gedurende meer dan 25 jaar 
veel van deze muziek gereconstrueerd, 
concerten georganiseerd in Bolivia 
en wereldwijd tot in Amsterdam toe. 
Hij noemt deze muziek niet ‘Klassieke 
Barok’ maar ‘Missie Barok’. Hij zegt: 
“Het heeft de macht om mensen te 

bekeren, God te prijzen, een christe-
lijke gemeenschap te vormen en geeft 
een gevoel van welzijn en vrede. Een 
terechte doctor honoris causa.”  

25 jaar SVD in Mozambique

Piotr Nawrot svd


