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Franstalige parochie Den Haag

Het jongerenapostolaat is een belangrijk onderdeel van de missie van de SVD in onze 
parochies. Wij geloven dat wij een mandaat hebben om de jongeren in staat te stellen 
agents of change te zijn in de kerk en de samenleving. Werken met jongeren is een kans 
hen te helpen hun relatie met God te ontwikkelen en hun geloof te voeden, en zo geza-
menlijk de bredere katholieke gemeenschap te helpen op diverse manieren. “De zorg 
voor de jeugd is voor de kerk geen vrijblijvende taak, maar een integraal onderdeel van 
haar roeping en missie in de geschiedenis” (Synode van 2018, Instrumentum Laboris 1).

Het jongerenapostolaat heeft een belangrijke plaats in Tous Les Saints. Ik ben erg blij 
om te zien dat onze jongeren die plaats in de parochie echt innemen. Zij komen met 
veel voorstellen. Zij zijn niet alleen de toekomst van de kerk en de samenleving, maar zij 
zijn het heden. De jongeren zijn de vitale kracht van onze parochie. Zij nemen actief deel 

De Franstalige parochie Tous Les Saints bevindt zich in Den Haag. Onze parochianen komen uit veel landen, 
wereldwijd. Naast Franstaligen komen ook Nederlanders uit de buurt naar de eucharistieviering. De meeste 
mensen zijn sterk betrokken bij de parochie; anderen komen af en toe. Is het, zoals sommige mensen zich afvra-
gen, belangrijk om een Franstalige parochie in Den Haag te hebben? Ja. Er zijn nl. veel bedrijven met Franstalige 
medewerkers in Den Haag en de regio. De parochie werd opgericht om in de religieuze behoeften van deze 
mensen te voorzien in hun eigen taal. De Franstalige parochie trekt veel jonge kinderrijke gezinnen aan. Dat 
brengt mij naar het belangrijkste deel van dit artikel: Jongerenapostolaat.

aan de liturgie, de geestelijke vie-
ringen en andere activiteiten. Ze 
vormen een aparte leeftijdsgroep 
en een eigen “cultuur” binnen 
onze parochie. Hun taalgebruik, 
muziekstijl en levenswijze zijn 
vaak heel anders dan die van 
de oudere generatie. Ze nemen 
actief deel aan verschillende 
activiteiten, niet omdat ze daar-
toe gedwongen worden, maar 
omdat ze deel uitmaken van het 
parochieleven. Ze voelen zich 
betrokken, gehoord, geliefd en 
geaccepteerd zoals ze zijn.

Hoe benader je de jongeren 
in Tous les Saints? 
Mensen komen als gezin naar 
de kerk en ouders schrijven hun 
kinderen in bij verschillende 
groepen in de parochie, afhan-
kelijk van hun leeftijd. Omdat de 
groepen zeer actief zijn, raken 
de kinderen zó geïnteresseerd 
en betrokken dat ze niets willen 
missen. De meeste kinderen heb-
ben een sterk en actief christelijk 
leven. Voor de catechese zijn de 
kinderen in verschillende groe-
pen ingedeeld. Voor de drie- tot 
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Scoutinggroep met Pierrot Mazono svd
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zesjarigen is er een kindernevendienst, elke 
zondag tijdens de eucharistieviering (van het 
begin t/m de collecte). Ook is er meerdere keren 
per jaar een speciale bijeenkomst voor deze 
kleinsten om hun verhalen te vertellen over de 
goede boodschap van Jezus. Voor kinderen van 
7-12 is er wekelijks een catecheseles op maan-
dagmiddag. Er is ook een actieve groep jonge-
ren tussen 12 en 18 jaar voor wie er een keer per 
maand op zaterdag een eucharistieviering is. 
De jongeren doen dan alles zelf. Na de viering 
bespreken zij in kleine groepjes verschillende 
thema’s, in vrijheid en vanuit de christelijke 
perceptie. Jaarlijks is er ook een weekendre-
traite voor de jongeren. Dan komt een grote 
scoutinggroep met meer dan 90 leden. 
Scouting beleven ze vanuit hun levenshouding. 
Zij worden regelmatig actief bij de vieringen 
betrokken. Een keer per maand hebben wij 
bovendien een gezinsviering, verzorgd door de 
kinderen. Het is altijd een mooie ervaring met die 
jonge gezinnen, vooral de manier waarop kinde-
ren en jongeren hun geloof uitstralen.

Al deze activiteiten helpen de jongeren bij de ontwikkeling van hun 
geloof, vooral wanneer zij zich voorbereiden op de eerste heilige commu-
nie en het vormsel. Zij zijn zeer veeleisend in hun geloofsopbouw. Kin-
deren en jongeren opvoeden en vormen met waarden uit het evangelie 
in een cultuur waar materialisme, egoïsme en vooroordelen nog zoveel 
van ons leven bepalen, is geen gemakkelijke taak. Maar het is inderdaad 
een gelegenheid om onze door God gegeven talenten en wijsheid met 
de jongeren te delen en hen voor te bereiden op een leven van integriteit, 
geloofwaardigheid en getuigenis van het Evangelie. Als SVD-missionaris 
ben ik erg blij en trots om terug te geven aan de kerk en de samenleving 
wat ik als jongen in mijn eigen parochie heb ontvangen. Het is een mooi 
apostolaat, maar wel uitdagend!  

Pierrot Mazono, svd

Vrijwel alle artikelen in ROND lees ik met 
interesse. Omdat ik van 1965 tot medio 
1972 intern was in Deurne, komen er veel 
herkenbare verhalen voorbij. Ik wilde 
ooit missionaris worden. Daarom kwam 
ik naar Deurne. Ik was, achteraf gezien, 
uiteraard te jong voor een verantwoorde 
persoonlijke keuze voor zo’n levensloop  

Wil van Bavel, Tilburg

Aan het einde van dit bewogen jaar zijn wij allen op zoek naar 
warmte. In een periode, waarin we de gevolgen van oorlog 
ervaren en de zorgen zich opstapelen, zoeken we naar de 
warmte van vrede, liefde, vriendschap en gastvrijheid. Ooit 
dachten we, dat er voor altijd vrede zou zijn! Maar helaas, als 
gevolg van de voortdurende oorlog tussen Rusland en Oek-
raïne neemt ook de armoede in de wereld schrikbarend toe. 
Het verlangen naar vrede, gerechtigheid en warmte houdt 
ons allen bezig. Vrede is de vrucht van gerechtigheid! Wij 
allen zijn immers verantwoordelijk voor een goede, eerlijke 
verdeling van de goederen in de wereld! En hoe kunnen wij 
elkaar warmte, vrede en hoop geven in deze moeilijke situa-
tie van oorlog en ellende?
Vorig jaar mochten wij dank zij uw ondersteuning een zeer 
gewaardeerde bijdrage leveren aan twee landbouwscholen 
in Paraguay. Voor uw gift wil ik u nogmaals hartelijk danken. 
U hebt weer diep in de buidel getast. Het voelt als een grote 
eer dat Nederlanders erom bekend staan speciale aandacht 
te hebben voor de armen in gebieden, waar onze missiona-
rissen actief zijn. 
Dit jaar ontvingen we een vraag om hulp van medebroeders 
en -zusters, die in de wijk Santa Amaro in São Paulo, Brazilië, 
werken. Het gaat om mensen die op straat leven: armen en 
daklozen in deze miljoenenstad, waar onze missionarissen 
“Licht, vrede en hoop” willen brengen! Straatpastoraat! De 
bijgevoegde brief geeft u meer informatie. Wij weten hoe 
moeilijk het voor velen is om in deze tijd te delen! Toch dur-
ven wij u te vragen om solidair te zijn, om samen te werken. 
Er zijn immers altijd mensen die het minder hebben dan wij. 
Ik ben ervan overtuigd dat u bereid bent vanuit uw hart dit 
project in Brazilië te ondersteunen.
Wij zijn u bijzonder dankbaar als u onze medebroeders en 
-zusters in Brazilië wilt steunen. U kunt dat ook doen met 
uw gebed. Als wij mensen elkaar zó blijven helpen, komt 
er LICHT, VREDE en HOOP voor ons allemaal! Wij geven de 
moed niet op!

Namens de Provinciale Raad wens ik u allen een Zalig Kerst-
feest en een gelukkig en hoopvol 2023.  

Namens de SVD-NEB-provincie, 
Avin Kunnekkadan svd, provinciaal

Beste vrienden van de SVD, 

Geachte lezer,
In het vorige nummer van ROND (sep-
tember ’22) vroegen wij u, als u daartoe 
financieel in staat bent, een vrijwillige 
bijdrage over te maken voor de productie 
en verspreiding van ROND. Gebleken is dat 
het bijgevoegde IBAN niet juist is, waar-
voor onze excuses. We herhalen de oproep 
ons te steunen, nu met het correcte IBAN: 
NL32 INGB 0004 1890 68 t.n.v. NL BE Prov 
Gezelsch Godd Woord o.v.v. ‘gift ROND’ Bij 
voorbaat hartelijk dank voor uw steun!
Uw redactie wenst u Zalig Kerstfeest en 
alle goeds voor 2023.  

Pierrot Mazono svd, hoofdredacteur
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De Bijbel laat ons dromen van een 
bewoonbare wereld voor alle mensen.

Jezus Christus is door zijn geboorte bij 
uitstek het menselijk gezicht van de 
goede boodschap, voorzegd door de 
profeten.

Hij staat niet boven, maar tussen de 
mensen. Hij beleert niet, Hij straft niet. 
Hij spoort aan, Hij bemoedigt.

Mensen die de blijde, de goede bood-
schap van Jezus toelaten, zijn opnieuw 
de vertaling van het menselijk gezicht 
van God in ons midden.

GOEDE BOODSCHAP

P. HERMANUS THEODORUS VAN DER  
MEER svd (Den Haag, 30-08-1932) is een zoon 
van Petronella Hendrika Brons en Johannes Wil-
helmus van der Meer. Herman gaat in 1945 naar 
St. Willibrord in Steyl. Na noviciaat, filosofie en 
theologie volgt de priesterwijding in Teteringen 
op 2 februari 1958. Hij arriveert op 17 september 
1958 in Brazilië, waar hij een jaar werkt in de paro-
chie Cristo Rei in São Paulo. Van 1960 tot 1965 is 
hij prefect van los alumnos (de studenten) in Belo 
Horizonte. In 1965 studeert hij ook sociologie.

Tussen 1966 en 1970 is hij prefect in Ponta Grossa, 
waarna hij assistent wordt van de prefect van het 
Seminario Espíritu Santo in Santo Amaro SP. Nico 
Bakker svd schrijft hierover: “Enkele behoudende 
Duitse confraters bekritiseerden hem erg in die 
periode, omdat hij te ‘modern’ zou zijn. Maar Her-
man was overtuigd van de noodzaak tot verande-
ringen na Vaticanum II. Dat bracht hem later dan 
ook naar de Focolare-beweging, een katholieke 
lekenbeweging als tegenwicht tegen de overdre-
ven clericalisering in de Kerk. Een aantal SVD’ers 
was niet blij met dit besluit. Desondanks werd het 
toch altijd goed aanvaard.”

Tussen 1971 en 1973 is Germano, zoals hij in Brazilië 
genoemd werd, ook provinciaal raadslid. In 1973  

kiest de Braziliaanse Conferentie van 
Religieuzen hem om de intercongrega-
tionele junioren te begeleiden en hun 
spirituele verdieping te geven. Zoals 
eerder vermeld, raakt hij geïnteres-
seerd in de Focolare-beweging. Haar 
spiritualiteit helpt hem bij de onder-
steuning van door hem begeleide 
religieuze groepen.
Ook in 1973 wordt hij benoemd tot 
begeleider van novicen. In 1985 wil-
ligt het generaal bestuur zijn verzoek tot 
fulltime vrijstelling voor de Focolare-bewe-
ging in. Van 1986 tot 2016 woont en werkt hij in de 
gemeenschap van het Mariápolis Ginetta Centrum in de stad Vargem 
Grande Paulista. Hij draagt zo bij aan de integrale vorming van religieu-
zen, leken en diocesane geestelijken. Tevens is hij in de Focolare-beweging 
redacteur van het tijdschrift Unidad y Carisma. Vergeten we vooral niet: 
bij deze drukke werkzaamheden blijft hij betrokken bij de SVD-provin-
cie: retraites, samenkomsten, ongoing formation. Daarnaast bevordert 
hij tussen 1968 en 1983 de ontwikkeling van de nieuwe SVD-constituties. 

In 2016 krijgt hij toestemming om in de communiteit van het Mariápolis 
Ginetta Center te blijven en begraven te worden op de begraafplaats van 
deze communiteit. In 2018 neemt zijn gezondheid af. Na een ziekenhuis-
opname gaat hij naar een bejaardenhuis, omdat daar de juiste zorg voor-
handen is.

Op 1 juli 2022 overleed deze grote missionaris. Zijn geestelijk erfgoed is 
indrukwekkend. Hij blijft in onze herinnering om zijn vreugde en missio-
naire dynamiek.  

Kees Maas svd, puttend uit gegevens vanuit Brazilië

In Memoriam
Volledig In Memoriam op www.svdneb.nl



Karl wordt op 12 september 1905 geboren in een welgesteld joods gezin in 
Wenen. Zijn ouders, beiden arts, zijn atheïstisch van levensovertuiging en 
actief in de socialistische partij. Vader Rudolf (1877-1941), jeugdarts tot 1906, 
is lid van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Vanaf 1906 
gaat hij economie studeren. Hij is lid van de Rijksdag en twee keer minister 
van Financiën van de Weimarrepubliek. Hij publiceert artikelen over econo-
mie in dagbladen. Zijn boek Das Finanzkapital is een van de belangrijkste 
bijdragen aan de Marxistische economie. Vladimir Lenin is door dit boek 
sterk beïnvloed. Wanneer Hitler aan de macht komt, verlaat hij Duitsland 
en komt, na ballingschap in o.a. Denemarken en Zwitserland, uiteindelijk 
in bezet Zuid-Frankrijk. In 1941 wordt hij hier door de politie opgepakt en 
overgedragen aan de Gestapo. Hij wordt overgebracht naar de Parijse 
gevangenis La Santé, waar hij, na zwaar mishandeld te zijn, sterft in 1941.
Moeder Margaret Hönigsberg (1871-1942) wordt als eerste Oostenrijkse 
vrouw toegelaten tot de medicijnenstudie. Daarnaast is ze de enige vrou-
welijke psychoanalyticus die deelneemt aan de bijeenkomsten van de 
midweekse Psychologische Sociëteit bij Sigmund Freud. Ze is als arts werk-
zaam in de arme wijken van Wenen en is daarnaast schoolarts. Zij sterft 
in 1942 in Theresienstadt, wanneer ze vandaar naar het concentratiekamp 
Maly Trostenets in Belarus gaat.

Hun zoon Karl, zoekend naar zingeving, neemt in 1924 een radicaal besluit: 
hij laat zich dopen in Wenen en wordt daarmee lid van de r.-k. kerk. In 
zijn geboortestad gaat hij chemie en fysica studeren aan de universiteit. 
Hoogbegaafde Karl, briljant student, maar teruggetrokken en niet erg 
spraakzaam, behaalt in 1930 zijn doctorstitel. Hij ontmoet in die tijd Wil-
helm Schmidt svd en raakt bevriend met wetenschapsfilosoof Karl Popper.
In 1935 gaat hij filosofie studeren aan de universiteit van Leuven. Naast filo-
sofie volgt hij colleges in de relativiteitstheorie. In 1938 behaalt hij “magna 
cum laude” (“met grote onderscheiding”) de doctorstitel in de filosofie. 
Tijdens zijn studie in Leuven groeit zijn wens om priester te worden. In 1938 
gaat hij voor korte tijd naar het noviciaat in Helvoirt en vervolgens naar 
Teteringen voor de theologiestudie. Op 22 juli 1939 staat hij ingeschreven 
als ingezetene van de (toenmalige) gemeente Teteringen. In het Missiehuis 
wonen dan 80 Nederlandse medebroeders en een veertigtal gevluchte 
confraters van Missiehuis Sankt Gabriel in Mödling bij Wenen. Zij zijn na 
de annexatie van Oostenrijk door Duitsland naar Nederland gevlucht. Het 
zijn 34 Polen, 3 Engelsen en 3 Amerikanen. Aangezien Teteringen kort na 
de Duitse invasie “Kustgebied” wordt, mogen Joden en buitenlanders er 
niet verblijven. De buitenlandse medebroeders wonen dan nog enige tijd 
in een verlaten villa in Teteringen. Rector M. Kammels spant zich in om het 
voor deze medebroeders mogelijk te maken dat ze in Teteringen mogen 
blijven. Zijn verzoek wordt afgewezen, waarna Karl en de Poolse medebroe-
ders naar Helvoirt vertrekken. De Engelsen ontkomen naar Londen en de 
Amerikanen vluchten via Genua naar Amerika.

In Helvoirt ontvangt Karl een oproep om zich te melden voor de “Arbeits- 
einsatz”. Hij duikt voor korte tijd onder en probeert dan op de fiets via 
België naar Frankrijk te vluchten. Zijn beoogde einddoel is Zwitserland. In 
het Belgische Affligem overnacht hij bij de Trappisten. De abt biedt hem 

Lezer van ROND de heer Ad Verhees uit Terheijden las in het boek 
“Missiehuis Teteringen 90 jaar” het verhaal over Karl Hilferding svd  
(1905-1942). P. Jan van Zeeland svd gaf hem nadere informatie 
over zijn jonggestorven medebroeder.

aan zich te kleden als een Trappist om zo uit han-
den te blijven van de Duitsers. Maar Karl durft dit 
niet aan en vlucht de volgende dag verder. Aan 
de Frans-Zwitserse grens wordt hij uiteindelijk 
gearresteerd en overgebracht naar een concen-
tratiekamp in Drancy bij Parijs. Van daaruit komt 
hij terecht in Auschwitz. Van de groep van 1000 
gevangenen gaan er 859 direct naar de gaskamer. 
Karl wordt, samen met 30 mannen en 110 vrou-
wen, geselecteerd voor arbeid in het Arbeitslager 
Niederkirch, waar de gevangenen dagelijks met 
vrachtwagens naar toe werden getransporteerd.
Karl overlijdt daar op 2 december 1942, 37 jaar oud.
Zijn broer Peter overleeft de oorlog door tijdig 
naar Nieuw-Zeeland te vluchten.  

Gerard Jansink, met dank aan dhr. Ad Verhees 
en p. Jan van Zeeland svd
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Karl Emil Hilferding svd: 
Wenen, Teteringen, Auschwitz

Karl Emil Hilferding svd

Tijdens het Bredase herdenkingsproject 
‘Namen en Nummers’ heeft de heer  
Verhees, samen met ruim 250 anderen, 
Karl op 28 augustus jl. in Breda herdacht 
met een korte levensbeschrijving en een 
houten naamplaatje.

Naschrift
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Pater Jan van Zeeland is afkomstig uit 
het Brabantse dorp Zeeland. Dat kan 
geen toeval zijn, maar is het wel.  
Als ik praat met de 98-jarige 
(oudste SVD’er in Nederland 
en België), blijkt toeval-
ligheid een grote rol te 
spelen in zijn leven. 
Jan was de oudste 
zoon in een gezin 
van negen kinderen. 
Zijn vader was een 
kleine boer met 
vier hectare grond, 
acht tot tien koeien 
en een paard. Van 
jongs af aan hielp hij 
zijn vader, maar boer 
zou hij niet worden. Als 
9-jarige had hij al beslo-
ten pastoor te worden. 
Bij zijn grootouders zag hij 
de Katholieke Missiën liggen, 
het maandblad van de SVD met 
verhalen en foto’s van missionarissen 
en mensen in verre landen. Zo kwam 
hij in 1937 bij de SVD terecht. Het klein-
seminarie was in Uden, zeven kilome-
ter van Zeeland. Hij ging er met zijn 
vader op de fiets naar toe, zijn koffer  
achterop gebonden. Vader keerde met 
twee fietsen terug naar Zeeland. Zijn 
oudste zusje nam zijn taken op de boer-
derij over.

De oorlog brak uit en het seminarie 
verhuisde naar Veghel toen de bezetter 
het gebouw in Uden opeiste. In 1943 
begon hij het noviciaat en de filosofie 
in Helvoirt en in 1946 ging het verder in 
Teteringen voor de theologie. Voor Jan 
verliep alles voorspoedig want hij was 
een goede student. In 1949 werd hij 
priester gewijd.

Na de wijding konden de jonge priesters 
hun wensen kenbaar maken waar zij 
als missionaris wilden werken. Jan koos 
voor China en Indonesië, maar kreeg 
het college in Overijse bij Brussel om 
daar les te geven in Latijn, Frans, Gods-
dienst en Grieks. De oversten gingen 
er blijkbaar van uit dat hij deze vakken 
voldoende beheerste, omdat hij (zeven 
jaar geleden!) het gymnasium had vol-
tooid. Drie jaar later ging hij naar Leuven  

 
 
voor een licentiaat in Romaanse Filolo-
gie en Pedagogiek en in 1958 keerde hij 
als bevoegd leraar terug naar Overijse.

In 1961 volgde alsnog een missiebe-
noeming. In Kongo had de SVD in Ban-
dundu een college gesticht waarvoor 
een leraar Frans en Latijn werd gezocht. 
Jan vertrok naar Kongo; eerst naar 
Bandundu en in 1965 naar het kleinse-
minarie in Kalonda, waar hij Frans en 
Afrikaanse geschiedenis doceerde. Een 
jaar later keerde hij terug naar Ban-
dundu. Het was de tijd van Mobutu, die 
het buitenlandse missionarissen en reli-
gieuzen in het algemeen steeds moei-
lijker maakte. In 1975 keerde hij terug 
naar Overijse waar hij tot zijn pensioen 
in 1989 zijn oude taken weer opnam.

Na zijn pensionering gaat hij in Leuven 
wonen, waar de SVD een huis heeft 
voor buitenlandse studenten die aan de 
universiteit studeren. Het is een periode 
waarin hij onder meer deze studenten 
ondersteunt met het corrigeren van 
hun werkstukken, artikelen, theses en 
boeken. Of het nu Franse, Engelse of 
Nederlandse teksten zijn. Voor 39 per-

sonen doet hij zulk correctiewerk. Daar-
naast is hij vier jaar accountant van 

het Centrum Kerkelijke Studies in 
Leuven.

Als hij in 1995 naar een 
“karaktervolle villa” met 

een grote tuin in het 
nabijgelegen Heverlee 
verhuist, zet hij deze 
w e r k z a a m h e d e n 
voort. Het onder-
houd van de tuin 
neemt hij graag 
op zich. Voetbal op 
de televisie is een 

andere passie. Hever-
lee biedt onderdak 

aan missionarissen op 
verlof, zieke medebroe-

ders en passerende gas-
ten. Jan blijkt een zorgzame 

huisvader. Als het huis in 2014 
verkocht wordt, vertrekt hij naar 

het bejaardenhuis Zuiderhout in Tete-
ringen, de plek waar hij 65 jaar geleden 
theologie studeerde. 

Ik vraag hem wat hij nu doet. “Niks” 
is het antwoord, maar dat valt mee. 
Hij heeft daar zijn nederige taken als 
dagelijks lege flessen naar de glasbak 
brengen en één week per maand als 
lector fungeren in de kapel. Daarnaast 
beheert hij het archief, wat vooral 
inhoudt dat hij vragen van buiten over 
vroeger beantwoordt (ROND-lezers, 
grijpt uw kans). De banden met de 
familie in Zeeland zijn en blijven van 
levensbelang.

Met hem kijk ik terug op zijn lange 
leven. Als kleine jongen wilde hij al 
pastoor worden, maar het is anders 
verlopen. Hij werd een gewaardeerd en 
geliefd docent op middelbare scholen 
in België en Kongo. Niks pastoor. Is hij 
niet teleurgesteld? Het antwoord is een 
hardgrondig “nee”. Als leraar heeft hij 
veel betekend voor talloos veel jonge 
mensen. Onderwijs was zijn missie. 
Toeval heeft de route wel gewijzigd, 
maar hem desondanks een gelukkig en 
dankbaar mens gemaakt.  

Sjaak van der Geest

In gesprek met Jan van Zeeland svd

Jan van Zeeland svd, 
vier jaar geleden



Soms begin je iets, wat later van lange adem blijkt te zijn. Dat was zo 
met een weekend, dat ik in juni 1990 mocht geven aan een tiental 
echtparen. Ik droomde ervan deze mij bekende mensen een ervaring 
te laten opdoen van thuiskomen bij zichzelf, thuiskomen bij elkaar en 
thuiskomen bij God. We zouden samen een lang weekend het avontuur 
aangaan en wel “Een stijlvol weekend in Steyl, met Maas aan de Maas”, 
zoals het van toen af ging heten. Steyl was daarvoor de meest geëigende 
plek, omdat het mij de gelegenheid gaf hun kennis te laten maken met 
onze congregatie. En de ambiance van de boven- en onderkerk met het 
graf van de Stichter, het Missiehuis, het park, de tuinen, het museum en 
de hele geschiedenis is uniek. Daarbij is Steyl een gastvrije plek die de 
sfeer ademt van openheid naar de hele wereld. 

We komen die donderdagavond van het week-
end samen in de Shantizaal, waar we met 
elkaar kennismaken en het doel van het 
weekend aanbrengen. Zittend in een 
carré komt het eerste én moeilijkste 
thema aan de orde: ‘Wie ben ik?’ 
Samen zoekend en met elkaar 
delend komen we uit bij de con-
clusie, dat elke mens uniek is. De 
volgende dag kijken we naar de 
ander: “Wie is zij/hij?” Om daar 
vorm aan te geven lezen we het 
verhaal van de Emmaüsgangers 
(Lucas 24), voorzien van prachtige 
afbeeldingen, maken een Emmaüs-
wandeling, twee aan twee, en vieren bij 
het graf van de Stichter de Emmaüsmaaltijd.

De zaterdagochtend staat in het teken van de Ander: ‘Wie is God voor 
mij?’ We gaan samen het Mysterie binnen en proberen al stamelend 
onder woorden te brengen welke betekenis Hij/Zij/Het voor mij heeft. 
Als we dat aan elkaar uitgesproken hebben, zitten we ruim een half uur 
in stilte bij elkaar om er zomaar te zijn. Dat is dan heilige grond. In de 
namiddag denken we na over het feit dat we allemaal geroepen zijn en 
een zending hebben ontvangen. 
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Vijftigmaal weekend in Steyl 
Zondag laten we ons inspireren door de 
Geest, de Roeach. Met als vraag: ‘Wie heeft 
mij in mijn leven geïnspireerd en wie inspi-
reer ik?’ Zo komen we uit bij de sporen van 
de Geest. Een boeiend gebeuren, waar  
ieder zijn/haar eigen leven ziet in het licht 
van die Geest. We sluiten die zondag af met 
een eenvoudige viering in de Shantizaal, 
waar het hele weekend zich afspeelde en 
vanwaar we weer teruggaan naar huis/ons 
Jeruzalem. En dat gebeurde zo 50 maal in 
de loop van de laatste 32 jaren.

De deelnemers kwamen uit het hele land. 
De samenstelling werd steeds diverser: 
waren het eerst enkel gehuwden, later kwa-
men er jongeren bij, alleengaanden, vader 

en dochter, moeder en zoon, vrienden en vriendinnen, 
telkens koppels. Deze variatie maakte het weekend 
steeds rijker. Zo hebben er in die jaren ongeveer 1.000 
mensen aan deelgenomen en was het elke keer een 
hoogtepunt. Niet iedere deelnemer noemde zich 
gelovig, niet ieder was religieus ingesteld. Wel was en 
voelde iedereen zich welkom. En dat schiep vanaf de 
eerste avond een band van vertrouwdheid.

Zo regen de jaren zich aaneen. Het ‘Steylweekend’ is 
een begrip geworden. Maar de jaren tellen ook voor 
mij mee. Mijn ‘houdbaarheidsdatum’ is niet onbe-
perkt. En dan valt me het geluk toe, dat het twee 
jonge mensen zijn, die zo geraakt zijn door de inhoud 

van het weekend en de invloed daarvan op hen-
zelf en de deelnemers, dat ze te kennen geven 

graag in mijn voetspoor ermee verder te wil-
len gaan. Dat is een verrassing, die mij ont-

roert. Graag wil ik dat dit verhaal mag 
doorgaan, met de frisheid van 
de jeugd, de eigenheid in taal 
en vorm van de tegenwoor-
dige tijd. Ze hebben het 
weekend meerdere malen 
meegemaakt en hebben 

zich bereid verklaard het 
voort te zetten. Wat een geluk! 

In augustus jl. gaf ik het 50ste 
weekend, een mooie gelegenheid 

om het stokje/het vuur door te geven aan 
Marret Wijnker en haar broer Jos. Zij zullen met 
Pinksteren 2023 hun eerste weekend geven, wat ik 
nu graag noem: “Steylweekend nieuwe Stijl”. Ik wens 
hun de inspiratie van de Geest toe, die zo verbonden is 
met het Missiehuis St. Michael in Steyl. En dat ze er in 
lengte van dagen vreugde aan mogen beleven!  

Kees Maas svd

Kees Maas svd

1990 - 2022

Zicht op Missiehuis in Steyl



Jan Holman schrijft: op vrijdagmiddag 2 
september jl. is in Odijk, gemeente Bun-
nik, het kerkplein voor de parochiekerk 
St. Nicolaas gedoopt tot ‘Pastoor Gerard 
Claassensplein’ door Co Thijssen-Claas-
sens, zus van p. Gerard Claassens svd, en 
door Ruud van Bennekom, burgemees-
ter van Bunnik. 

Op 13 september gaan 33 personen, 
leden van SART (Samenwerkende Reli-
gieuzen Teteringen) en medewerkers,  
plus rolstoelen en rollators, met de bus  
naar Missiehuis St. Michael in Steyl. 
Reisleider Kees Maas svd, organisator 

van de pelgrimage, vertelt tijdens de 
reis over stichter Arnold Janssen, 
over diens drie stichtingen en 
de betekenis van Steyl.
Rector broeder Roland 
Scheid svd heet ons wel-
kom. Al gauw zitten we aan 
de koffie/thee met koekjes. 
Daarna naar de beneden-
kerk, waar Peter Mertes svd 
o.a. de missionaire, oecume-
nische en spirituele aspecten 
van Arnold Janssen belicht. Peter 
legt uit hoe belangrijk LUISTEREN is 
voor missionarissen en voor senioren. Een uur later zitten we 
aan een smakelijke vegetarische maaltijd. Hierna gaan we in 
drie groepen naar o.a. het museum, de tuinen, het prachtig 
gerestaureerde ketelhuis, de H. Hartheuvel, de Lourdesgrot, 
het kerkhof en ook naar de Maas en de verhoogde Maas-
muur. Daarna genieten we van koffie/thee en Limburgse 
vlaai. Vervolgens opnieuw naar de benedenkerk waar Wim 

de Leeuw svd ons voorgaat in een missionaire 
gebedsdienst. Rein van Langen scj leidt de 

voorbeden. Kees Maas geeft uitleg over 
de sarcofaag en over de vier kaarsen, die 

staan voor de drie door Arnold Janssen 
gestichte congregaties: SVD, SSpS 
(Missiezusters Dienaressen van de H. 
Geest) en SSpSAP (Zusters Dienares-
sen van de H. Geest van eeuwigdu-
rende Aanbidding). De vierde kaars 

staat voor geassocieerde leken.
In Steyl waren rector Roland Scheid en 

een aantal medebroeders onze steun en 
toeverlaat. Emeritus generale overste 
Heinz Barlage svd kwam ons bezoeken 
bij de koffie en de vlaai. Terug in Teterin-

gen werden we in de koffiekamer ont-
vangen met friet, kroket en een drankje. 

Voor de deelnemers was het bijzonder om 
medebroeders/-zusters van andere congregaties (nader) te 
leren kennen. 

Rian Supardi schrijft 
uit Breda: Op 20 
september nam ik  
met 50 anderen 
deel aan de voortge-
zette pastorale vorming 
van alle beroepskrachten van 
het bisdom Breda. Deze vorming 
vindt jaarlijks één keer plaats. De 
afgelopen twee jaar hebben wij dat 

online gedaan wegens de coronabeperkingen. Het thema was 
het Godsbegrip van de heilige Titus Brandsma.
Dr. Inigo Bocken, Titus Brandsma-deskundige, was de inleider. 
Na de presentatie wisselden we in drie groepen van gedachten. 
Na het middageten bespraken drie beroepskrachten welke 
Godsbegrippen de parochianen hebben. Ook deze bijdragen 
werden in de groepen besproken. We sloten de dag af met het 
avondgebed.

Zaterdag 29 oktober jl. is in de priorij St Catharinadal in het 
Brabantse Oosterhout het nieuwe boek van medebroeder 

Kees Maas svd gepresenteerd: Prelude voor de zon- en 
feestdagen; overwegingen voor het jaar A. Het boek bevat 
voor alle zon- en feestdagen overwegingen, soms nog een 
gebed, voorbeden, een passend gedicht. Het is bedoeld 
voor ieder die zich wil voorbereiden op de vieringen: pas-

tores, voorgangers én voor iedere gelovige. Het is geschre-
ven In de “taal van alledag”. 

Een reactie:
‘Jouw woorden komen dichtbij 
het alledaagse leven en geven 
bemoediging, wanneer het 
even wat moeilijker loopt. Bij 
ziekte en zorgen kun je troost 
vinden in jouw overwegingen.’ 
Een uitgave van Adveniat. 
Kosten € 25. Te bestellen bij de 
auteur: c.maas@bzht.nl

Bericht van Bert Wooning 
vanuit Roosendaal. Een paro-
chiaan merkte onlangs op: “U 
hebt zeker iets met migranten en vluchtelingen!” Dat klopt. 
Wekelijks spreek ik met een vluchteling, al meerdere jaren 
woonachtig in Nederland, maar de taal nauwelijks machtig, 
behalve “Afspraak, IND, Dokter en Op tijd komen”. Ik denk 
dan nog steeds aan een vluchteling die ik vroeger vanuit 
Hircos mocht bijstaan. Hij was radeloos. Ik heb hem zo 
goed mogelijk gesteund. Onlangs kwam hij in een recent 
gekochte auto naar Roosendaal. Hij vertelde dat hij een 
goede baan had. Nog een ervaring: een jongeman was bang 
voor alles en iedereen. Gelukkig konden wij zijn vertrouwen 
winnen. Hij leerde met horten en stoten goed Nederlands. 
Met veel moeite konden wij bereiken, dat hij met hulp een 
goede opleiding kon volgen. Nu heeft hij een belangrijke 
functie in een groot bedrijf. Een van de zinnen die mij is bij-
gebleven van ons laatste gesprek: “Jullie beschouwden en 
behandelden ons tenminste als mensen.”  
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Kees Maas svd in de 
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Dag van de Migranten in Ghana
De Ghanese p. Patrick Kofi Kodom svd, 
die een aantal jaren als missionaris in 
Oostenrijk werkte en zich daar inzette 
voor migranten, vluchtelingen en 
gevangenen, is nu missionaris In eigen 
land. Met zijn ervaring en studie mag hij 
beschouwd worden als deskundige op 
het gebied van migratie- en vluchtelin-
genproblematiek. Op 24 september jl. organiseerden de SVD en de 
zusters SSpS in Accra de Dag van de migranten. De aanwezigen waren 
afkomstig uit Ghana, Togo, Gambia, Gabon, Nigeria, Filippijnen en Bur-
kina Faso. In zijn voordracht gaf Patrick aan dat het woord migrant 
voor heel veel mensen een negatieve connotatie heeft. Ze worden 
dikwijls als een bedreiging gezien en worden het liefst aan hun lot 
overgelaten. Van zijn kant vroeg hij de migranten Ghana als hun thuis 
te beschouwen en zich vrijelijk te gedragen zoals in hun thuisland.  

8

gevangenen, is nu missionaris In eigen 
land. Met zijn ervaring en studie mag hij 
gevangenen, is nu missionaris In eigen 
land. Met zijn ervaring en studie mag hij 

voor migranten, vluchtelingen en voor migranten, vluchtelingen en 

Redactie en administratie ROND:  Postbus 18, 4847 ZG  Teteringen
E: rondneb@gmail.com  |  T: 076 578 42 72 (p. W. Wijtten svd)  |  IBAN: NL32 INGB 0004 1890 68  |  BIC: INGBNL2A

Voor meer informatie zie www.svdneb.nl of facebook SVD Netherlands-Belgium 

LAUDATO SI’ FARM 
o.l.v. SVD-seminaristen in 
Tagaytay, Filippijnen
De encycliek Laudato Si’ inspi-
reerde de seminaristen om kri-
tisch te kijken naar het gebruik 
van de grond, in het bezit van het 
seminarie. Ze kwamen tot de con-
clusie, dat de grond op ecologisch 
verantwoorde wijze gecultiveerd 
kon worden voor de financiële zelfredzaamheid van het semi-
narie, participatie van de armen, en om fondsen te werven voor 
armen en behoeftigen. In de tuin is een Mariakapel voor gebed 
en bezinning. Het is goed te weten dat het seminarie een lange 
traditie heeft van aanwezigheid en bewustwordingsprogramma’s 
onder boeren en armen. Het project past helemaal binnen de 
zeven doelstellingen van de encycliek.  

Dag van Migranten en Vluchtelingen in Mozambique
Sinds enkele jaren heeft Mozambique te maken met een interne 
stroom vluchtelingen als gevolg van aanvallen en moordpartijen 
door de Al Shabaab-extremisten in de noordelijke provincies van 
het land. SVD-medebroeders uit Ghana en Indonesië zijn actief 

betrokken bij de opvang en begeleiding van 
deze vluchtelingen. Op Migranten en 

Vluchtelingen dag nodigde p. Philander 
Pinalgan svd uit de Filippijnen de aan-
wezigen bij de viering uit om te leven 
met visie, iedere persoon van welke 
afkomst ook te erkennen en te res-
pecteren in zijn of haar waardigheid, 

te leven in solidariteit met de meest 
kwetsbaren, niemand uit te sluiten en 

de diversiteit als verrijkend te vieren.  

SVD Wereldwijd

“Ware liefde en trouw zijn de basis van goed teamwerk.”  -  H. Arnold Janssen

Herman Wijtten svd

 Laudato Si’ Farm in Tagaytay

LAUDATO SI’ - WEES GEPREZEN, MIJN HEER
Dit is de prachtige titel die paus Franciscus in 2015 aan 
zijn encycliek ‘Over de zorg voor ons gemeenschappelijk 
huis’ gaf. Met “gemeenschappelijk huis” verwijst hij 
uitdrukkelijk naar de gehele kosmos, het werk van Gods 
hand. De paus wenst dat wij met diepgevoelde zorg voor 
elkaar en voor al het geschapene een betere toekomst 

bouwen en dat doen samen met 
alle goedwillende mensen. Als 

wereldwijde missionaire con-
gregatie heeft de SVD, in 

samenwerking met de 
Missiezusters SSpS, een 
zeven jaar Laudato Si’-
Actieplan gelanceerd. 
Binnen deze periode 

proberen we onszelf en 
de gemeenschappen met 
wie we samenwerken te 

transformeren in het kader 
van de zeven doelstellingen van 

Laudato Si’. Deze doelstellingen zijn: 1. De kreet van de 
aarde beantwoorden. 2. Een antwoord geven op de kreet 
van de armen. 3. Ecologisch verantwoorde economie. 4. 
Een ecologische levensstijl aanvaarden. 5. Ecologisch 
onderricht en bewustwording. 6. Het bevorderen van 
een leven vanuit een ecologische spiritualiteit. 7. Betrok-
kenheid en deelname in actie.
Op 4 oktober jl., feest van Franciscus van Assisi, werd 
het eerste jaar (De kreet van de aarde) afgesloten en 
begon het tweede jaar: De kreet van de armen. Het is 
vanzelfsprekend dat De kreet van de armen ten nauwste 
verbonden is met De kreet van de aarde. Elk van de 
zeven doelstellingen moet worden gezien in relatie tot 
de andere zes.
Bij elk van de zeven doelstellingen hoort een actieplan: 
1. Persoonlijk gebed en liturgische diensten. 2. Onszelf 
zo goed mogelijk informeren, kennis doorgeven en 
bewustmaken. 3. Beleven en bevorderen van een 
duurzame levensstijl en deelname aan de strijd tegen 
klimaatverandering. 4. Deelname aan campagnes, 
manifestaties en ondertekenen van petities.  

paus Franciscus

Philander 
Pinalgan svd

De komende jaren zullen getekend worden door dis-
cussies en maatregelen inzake het klimaat. In zijn 
encycliek Laudato Si’ heeft paus Franciscus een 
zeer constructieve bijdrage geleverd. De SVD en de 
Missiezusters SSpS zetten zich wereldwijd in om de 
doelstellingen van de encycliek te realiseren.

Patrick Kofi Kodom svd


