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MISSION
Dierbare missievrienden, 

Het zijn de kleine dingen die het doen. Zeker, een cliché, maar daarom niet 
minder waar. Zo kan ik genieten van de aanblik van de vele vlaggen, die 
inclusief boekentas, ieder voorjaar ons straatbeeld opvrolijken. Jongeren, die 
met vlag en wimpel geslaagd zijn en dit trots aan de wereld meedelen. Hun 
blik is verwachtingsvol op de toekomst gericht. 

Een soortgelijke gebeurtenis vond recent plaats in Zuid-Soedan. Acht jonge 
mannen en twee vrouwen ontvingen hun diploma van de Lui 
Hospital School. Volgens Don Dante Carrero, directeur van Doctors with 
Africa CUAMM, doen zich, dankzij grote inspanningen en opofferingen, 
vooruitstrevende ontwikkelingen voor. “Belangeloze dienstverlening en het 
bewust willen inspelen op de behoeften van de allerarmsten, is immers zeer 
revolutionair voor Zuid-Soedan”, voegt Don Dante eraan toe.
Onder het zingen van een voor de studenten bekend lied met de 
toepasselijke tekst ‘Moeder en baby, onze prioriteit!’ ontvingen de tien 
afgestudeerde verloskundigen hun diploma: “Ik ben klaar om mijn 
gemeenschap te dienen waar het nodig is”, zei één van de afgestudeerden. 
Vóór de ceremonie trok de kleine stoet studenten door de straten van Lui. 
Aan de kant van de weg keken de kinderen toe. Dáár liepen hun 
voorbeelden. Zou het ook voor hen mogelijk zijn om van wapens over te 
stappen naar boeken?

Het was een groot feest. De nieuw-afgestudeerden zijn het teken van 
nimmer aflatende hoop, die standhoudt, zelfs in de moeilijke 
omstandigheden die de bevolking van Zuid-Soedan op de proef stellen. Zo is 
er de institutionele crisis waarin het land verkeert, de zoektocht naar vrede, 
de droogte die de grond compleet uitdroogt, de oorlog in Oekraïne die de 
prijzen van eerste levensbehoeften – maar ook van gas en olie – drastisch 
doet stijgen. Het is een verborgen oorlog, waar niemand over praat en die 
niet lijkt te bestaan, maar die wel een harde impact heeft, vooral op de 
meest kwetsbare groepen. 

Een speciaal woord van dank ging bij de diploma-uitreiking uit naar de 
mentoren, drie Oegandese vroedvrouwen die hun eigen land achter zich 
lieten om te verhuizen naar buurland Zuid-Soedan, dat in grotere nood en 
ernstige moeilijkheden verkeert dan hun eigen land. Een prachtig voorbeeld 
van Afrika dat Afrika helpt! 

Ik twijfelde licht of ik dit voorwoord zou wijden aan slechts tien 
afgestudeerden. Maar zijn het niet vaak de kleine dingen die juist de 
grootste uitwerking hebben?

Elianne van den Heuvel-van der Hoeven, 
directeur Missiebureau.



Eind november vorig jaar ontvingen wij een 
verzoek tot financiële ondersteuning voor het dak 
van de in aanbouw zijnde Sint Louiskerk van de 
Sint-Ceciliaparochie in het bisdom Mzuzu (Malawi). 
De stenen die voor de bouw van de kerk nodig 
waren, werden door de vele parochianen zelf 
gemaakt. Maar de middelen voor een dak 
ontbraken. De eucharistie werd er wel al gevierd, 
maar deze werd herhaaldelijk onderbroken door 
een hevige stortbui. Dankzij het Missiebureau kon 
het erop gelegd worden. 

De katholieke kerk arriveerde in 1901 in Malawi. Van 
1901 tot 1922 waren er ongeveer zeven parochies. 
Anno 2022, zijn er bijna 180 parochies met bijna 
honderd zustergemeenschappen, acht pastorale 
centra, drie catechetische centra, 610 catecheten 
en bijna driehonderd priesters. De Kerk in Malawi is 
sterk gegroeid in aantal gelovigen, infrastructuur en 
vorming. Zij is zichtbaar jong en levendig dankzij de 
inzet van de eerste missionarissen en lokale 
priesters van vandaag. In de 
plattelandsgemeenschappen is de Kerk sterk 
afhankelijk van het werk van catechisten. Zij 
besteden hun tijd aan geloofsonderricht, 
bereiden kinderen en volwassenen voor op het 
doopsel en jongeren op het huwelijk, bezoeken 
zieken en ouderen en coördineren pastorale 

programma’s. “Zonder catechisten zou de Kerk in de 
plattelandsgemeenschappen niet bestaan”, aldus 
Petros Mwale, pastoor van de Sint-Ceciliaparochie. 

Deze parochie werd opgericht in 2017 en bestaat uit 
maar liefst 25 hoofdkerken en 47 kleinere 
kerken. De parochie strekt zich uit over een gebied 
van zestig kilometer. In het deel van de parochie 
waar nu de kerk is gebouwd, was voordien helemaal 
geen kerk. De afstand naar de andere kerken was te 
groot en alle eucharistievieringen vonden plaats 
onder een grote boom. Al vrij snel werd de wens 
voor een kerkgebouw uitgesproken. Parochianen 
werden uitgenodigd om zand te verzamelen en om 
bakstenen te fabriceren. Ze gaven enthousiast 
gehoor aan deze oproep. In 2020 werd gestart met 
de bouw van de kerk. Helaas ontbrak het aan 
voldoende middelen om de kerk te voorzien van een 
dak. Ondersteuning vanuit het Missiebureau bood 
uitkomst. “En zo”, besluit de pastoor zijn dankbrief, 
“kon er eindelijk een dak op de kerk geplaatst 
worden. Dankzij het dak kunnen we nu ook 
verdergaan met de afwerking van de binnenkant van 
de kerk. Hiervoor zijn de parochianen zelf 
verantwoordelijk. Het is hún werk en zij staan te 
popelen om deze verder af te maken. Dank aan de 
vele sponsoren die ons geholpen hebben. Wij zullen 
voor hen bidden.”

De metalen golfplaten voor het dak worden binnengedragen

Een dak op de kerk

Eén van de bonnetjes voor de materialen
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Bezoek aartsbisschop Msusa 
uit Malawi

Tijdens de coronapandemie was het onmogelijk, 
maar mede daardoor werd het Missiebureau de 
afgelopen weken druk bezocht door buitenlandse 
bisschoppen, missionarissen en missiezusters. Eén 
van hen was de aartsbisschop van Blantyre in 
Malawi, Thomas Luke Msusa. Hij deelt zijn 
bijzondere levensverhaal met ons. 

Msusa werd geboren in een arm gezin. Naar school 
gaan was uit den boze. Zowel zijn vader als moeder 
zijn moslim. Zijn vader is zelfs imam. Alleen zijn oom 
was katholiek. Toen Msusa zes jaar was, stierf zijn 
moeder. Zijn oom bracht hem naar de lokale 
parochiepriester, Emilio Nozza. Hij nam hem op in 
de parochie en gaf hem onderricht. Samen met 
andere jongens ging Msusa op bezoek bij arme 
gezinnen in de omgeving. Tijdens deze bezoeken 
groeide zijn verlangen om ook priester te worden. 
Toen hij deze wens aan Emilio vertelde, adviseerde 
deze om toestemming aan zijn vader te vragen. 
Deze had echter geen begrip voor zijn keuze. Maar 
Msusa was vastbesloten en begon toch aan de  
priesteropleiding. Hij werd tot priester gewijd op 3 
augustus 1996. Hij nodigde zijn vader uit, maar deze 
weigerde opnieuw. Desondanks wilde Msusa zijn 
Eerste H. Mis thuis opdragen. Verschillende 
islamitische dorpelingen kwamen in opstand en 
organiseerden zelfs een protestactie, maar weer liet 
Msusa zich niet tegenhouden. En een wonder 

Aartsbisschop Thomas Luke Msusa op het Missiebureau

gebeurde; alle dorpshoofden en gewone 
dorpelingen waren bij de eucharistieviering 
aanwezig. Hij vertelde hun dat, volgens de leer van 
Jezus, ieder het recht heeft om in vrijheid voor zijn 
geloof te kiezen. 

Paus Johannes Paulus II vroeg hem in 2003 om 
bisschop van Zomba te worden. Na de 
wijdingsplechtigheid kwam zijn vader naar voren, 
knielde voor hem neer in het bijzijn van alle 
aanwezigen en zei: “Mijn zoon, ik heb het doopsel 
nodig!” Thomas Luke Msusa werd in 2013 tot 
aartsbisschop van Blantyre benoemd. 

Zr. Christianne Gadiot op 
bezoek in haar geboortestad

Het was alweer vier jaar geleden dat zuster 
Christianne Gadiot, van oorsprong een ‘Remunjs 
maedje’ (= Roermonds meisje), voor het laatst het 
Missiebureau bezocht. Het was dan ook een 
hartelijk weerzien met deze bevlogen Medische 
Missiezuster uit Peru. 

Zr. Christianne Gadiot op bezoek

Onder het genot van een kop hete thee startte 
zuster Gadiot haar laptop op. Ze wilde ons graag 
een presentatie laten zien, die ze voor de 
gelegenheid had samengesteld en nam ons mee 
naar haar geliefde stad Lima. In 1996 was zij 
daarheen, als Medische Missiezuster, vertrokken. Ze 
vertelde ons over haar dagelijkse 
werkzaamheden; de zorg voor aidspatiënten en 
lichamelijk gehandicapte kinderen. Daarnaast is 
zij betrokken bij diverse onderwijstaken, zoals de 
communievoorbereiding. Althans, dat waren haar 
werkzaamheden totdat corona uitbrak, zo bleek. 



Ontmoetingsbijeenkomst
Missionaire groepen 
bisdom Roermond

Even viel het gesprek stil. Zr. Christianne was in 
gedachten bij Mariafe, een jong meisje met de 
aandoening spina bifida, een open ruggetje. 
Dankzij behandeling kon zij, vóórdat corona 
uitbrak, met behulp van een looprek lopen, maar 
haar behandeling werd vanwege de 
corona-uitbraak stopgezet. En nu is zij deze 
vaardigheid helaas verloren. ‘Zij is niet de enige”, 
merkt zr. Christianne op, “meerdere kinderen 
liepen een achterstand en een terugval op door 
corona.”
Ons gesprek werd besloten met een bijzondere 

foto. “Ach ja, soms hebben we ook gelachen. Zoals 
die ene keer toen tientallen knuffels bij mij werden 
ingeleverd en allemaal na een wasbeurt aan mijn 
waslijn hingen te drogen. Een vrolijk gezicht.”
Zr. Christianne zal binnenkort terugkeren naar 

Corona heeft, ook in Peru, veel verdriet gebracht. 
Laten we stilstaan bij de vele slachtoffers, 
waaronder ook vrienden van zr. Christianne. Maar 
ook de sluiting van de scholen en de quarantaine 
heeft voor veel ellende gezorgd. “Opeens stonden 
we voor heel andere uitdagingen,” zo vertelde zr. 
Christianne ons. “Het ontbrak veel mensen aan 
de basisbehoeften. Dit terwijl de supermarkten 
juist veel voorraden overhielden. Deze werden 
naar ons gebracht om ze onder de bevolking te 
distribueren. Maar dat zorgde vaak weer voor 
nieuwe uitdagingen. Zo werden honderden dozen 
met bevroren mango’s afgeleverd. Zie die maar te 
verdelen voordat ze ontdooid zijn.”

Zelf liep de zuster met een kleine 
boodschappenwagen de wijk door om iedereen te 
voorzien van rijst, aardappelen, zout, uien, luiers 
en alles wat er voorhanden was. Ook werden twee 
voedselbanken voorzien van basis-ingrediënten. 

Mariafe in haar rolstoel. Lopen met een looprekje kan 
momenteel niet meer. 

Een deel van de waslijn van Zr. Christianne; vol met knuffels. 

Lima. Ze hoopt dat corona niet meer zo heftig zal 
toeslaan en dat ze haar werkzaamheden weer 
volledig kan oppakken. Wij zullen voor haar 
bidden en haar ondersteunen naar het mogelijke.

De Diocesane Missieraad nodigt alle missionaire 
groepen in het bisdom Roermond uit voor een 
samenkomst. Onderlinge ontmoeting, 
uitwisseling van gedachten en het bevorderen 
van ideeën staan daarbij centraal. 

Missionaire groepen staan niet op zichzelf maar 
maken deel uit van een breder geheel. Ze mogen 
met elkaar het geloof delen, instaan voor elkaar, 
van elkaar leren en elkaar inspireren. Helaas is 
echter een tendens te zien van een afname van 
missionaire vrijwilligers, waardoor een ontmoeting 
of samenwerking moeilijk te realiseren is. Deze 
ontmoetingsdag hoopt nieuwe inspiratie te geven. 

De samenkomst vindt plaats op maandag 26 
september van 19.30 uur tot 21.30 uur in MFC 
’t Paradies, Munsterstraat 61 in Roermond. 

Deze avond is bedoeld voor iedereen die een hart 
heeft voor de missie. Om het meer concreet te 
maken: missionaire groepen, pastoraal 
benoemden en geïnteresseerden binnen het 
bisdom Roermond. Een programma en 
mogelijkheid tot aanmelding voor deze avond 
zullen begin september op onze website 
www.missiebureau.nl te vinden zijn.


