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Dierbare missievrienden,
De afgelopen maand stond grotendeels in het teken van de bezoeken van
buitenlandse bisschoppen en missionarissen. Na een lange coronastilte
konden wij eindelijk de deur weer wagenwijd voor hen openzetten en hen
hartelijk welkom heten. Naast een vreugdevol weerzien bood het ons ook de
gelegenheid om naar hun verhalen te luisteren.
Hoe belangrijk het is om naar elkaar te blijven luisteren werd benadrukt
door paus Franciscus in zijn boodschap voor de Wereldcommunicatiedag.
Deze dag werd in 1967 door paus Paulus VI op de kerkelijke agenda gezet.
Vorig jaar sprak de paus in zijn boodschap over het ontmoeten van mensen
door te gaan waar zij zijn. Het thema van dit jaar sloot daar perfect bij aan.
‘Luister met het oor van je hart’. Volgens bisschop Peter Kayode
Odetoyinbo van het bisdom Abeokuta in Nigeria zijn we vaak geneigd ons
geduld te verliezen, waarmee ons vermogen om goed naar een ander te
luisteren in gevaar komt. “Maar ieder van ons wil gehoord worden, we willen
allemaal onze zorgen delen en vragen beantwoord zien.” Het verlangen om
gehoord te worden is, volgens hem, één van de meest essentiële behoeften
van de mens.
De vele bezoeken op het Missiebureau openen niet alleen onze deuren,
maar zeker ook onze oren en onze harten. Zo werden we bijzonder getroffen
door het bezoek van Mgr. Raymond Wickramasinghe, bisschop van het
bisdom Galle op Sri Lanka. Hij vertelde over de uiterst schrijnende situatie
in zijn land. Zijn verhaal vindt u verderop in deze nieuwsbrief. De bisschop
sloot zijn bezoek aan ons af met een welgemeend dankuwel. Niet omdat hij
hoopte dat wij gehoor zouden geven aan zijn noodkreet, maar omdat we
bereid waren om naar zijn verhaal te luisteren. Hij gaf aan dat een enorme
last van zijn schouders afviel, puur omdat hij zijn zorgen met ons kon delen.
We hopen dat dit ook de insteek mag zijn van deze nieuwsbrief. Bescheiden
realiseren we ons hoe uniek onze positie is. Wij mogen als boodschapper
fungeren en de verhalen die met ons gedeeld worden naar u verder leiden.
Hiermee worden wij allen onderdeel van de wereldkerk. Zeker nu onze
wereld drastisch verandert en de schrijnende verhalen naar verwachting in
aantallen zullen toenemen, zijn we dankbaar dat u het werk van zoveel
buitenlandse broeders en zusters financieel ondersteunt. Maar diezelfde
dank is er ook omdat u trouw onze nieuwsbrief leest en voor de werken in
de missie blijft bidden. Zeker dat laatste is ook luisteren met de oren van het
hart.
Elianne van den Heuvel-van der Hoeven,
directeur Missiebureau.
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Woonruimte voor Chinese Salvatorianen
Twee stapjes vooruit, een achteruit...oftewel:
gelovig zijn en gemeenschapsopbouw in het ‘Rijk
van het Midden’. Daarover gaat onderstaand
project in China, dat het Missiebureau van harte
ondersteunt.
Wij kennen China in het Westen momenteel vooral
als economische groeitijger. Het land is groot qua
oppervlakte en ook de bevolkingsaantallen zijn
enorm. Eigenlijk is Mandarijn de meest gesproken
moedertaal in de wereld, met bijna anderhalf
miljard inwoners in een enkel land. Historisch gezien
werd het land betiteld als het ‘Rijk van het Midden’,
dat zichzelf vaak toonde als gesloten,
niet-expansionistisch, niet uit op regionale of
wereldheerschappij. In dit land leven en bestaan
christelijke gemeenschappen al zeker meer dan
vijfhonderd jaar. Zoals we weten, is het huidige
regime er eigenlijk ten diepste totalitair. De staat en eigenlijk moet je zeggen ‘de partij’ - schrijft tot in
detail voor wat burgers horen te denken en hoe ze
in het leven horen te staan. Het spreekt vanzelf dat
elke criticus van deze wereldse macht onder
verdenking staat. Als je in de God van de Bijbel
gelooft, ben je verdacht, omdat de zeggenschap van
deze God het hele leven betreft: moraal en geloof
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gaan hand in hand. Het geloof in de God van de
Bijbel houdt een bepaalde rangorde van waarden in.
We noemen enkel maar naastenliefde,
barmhartigheid, individuele ontplooiing binnen een
menselijke gemeenschap die God als factor niet
uitsluit, een werelds gezag dat niet absoluut kan zijn
omdat alleen God absoluut is. Deze vorm van
denken en geloven beïnvloedt op een directe
manier de opvoeding, het huwelijksleven, de
inrichting van de gemeenschap en de maatschappij.
Dit móet dus wel in conflict komen met een
politiek systeem dat geen verwijzingen buiten
zichzelf accepteert.
Congregatie Salvatorianen
De congregatie van de Salvatorianen arriveerde voor
de eerste keer in China in 1922. De paters werden
door het communistisch regime geïnterneerd en
uiteindelijk uitgewezen in 1952. In 2010 keerden zij
terug naar China, deze keer met Chinese leden! Nu
is het moment gekomen om eindelijk een eerste
eigendom te verwerven. Dit is groot genoeg
zodat er twee paters kunnen leven en zij er ook een
zevental kandidaten kunnen opnemen. We noemen
om veiligheidsredenen de stad niet, maar er is ook
een filosofische opleiding voorhanden. Een nieuwe

voorwaarde van het regime is dat zelfs een jonge
achttienjarige kandidaat-kloosterling
geregistreerd moet worden. Hij krijgt een nummer
(en dan wordt er dus een akte geopend) en moet in
China filosofie studeren. Gelukkig mogen ze daarna
nog in het buitenland deelnemen aan het noviciaat
en de theologische studies. Bij de Salvatorianen
gebeuren die op de Filippijnen. Om in de toekomst
in de congregatie met elkaar te kunnen
communiceren, is een minimum aan internationale
ervaring en kennis van de Engelse taal is nodig.
De priesterwijding moet in China plaatsvinden en
door een door het regime goedgekeurde bisschop,
anders kan de wijdeling nooit in China pastoraal
werkzaam zijn. U merkt het, het is bepaald geen
gemakkelijke situatie.
Echter, de nu zeven Chinese Salvatorianen in het
‘Rijk van het Midden’ doen hun best en roeien met
Gods hulp verder. Ze kunnen uw hulp daarbij goed
gebruiken! De gemeenschapsopbouw verloopt heel
anders dan onder normale omstandigheden. Het
generaal bestuur van de congregatie zoekt
middelen om gemeenschapsleven mogelijk te
maken onder hetzelfde dak van een woning.
Zowat alle middelen daartoe moeten van buiten ter
beschikking worden gesteld. We moeten onze
medebroeders bewonderen, die in een zeer
moeilijke situatie toch de moed niet verliezen.
Gemeenschappelijk woonruimte
De doelen van dit project zijn: het creëren van een
gemeenschappelijke woonruimte voor de Chinese
Salvatorianen; een basis van waaruit animatie van
roepingen en de eerste basisopleiding
georganiseerd kunnen worden; een huis waardoor
een gemeenschappelijk apostolaat en überhaupt
een eerste vorm van leven in een
kloostergemeenschap mogelijk wordt; met een
historische noot: precies honderd jaar na de eerste
aankomst van de congregatie in het land.
Hoe moeilijk dit proces ook is: we zetten per saldo
toch kleine stapjes vooruit!
Wij nodigen u van harte uit om dit project mee te
ondersteunen. Dit kan door uw gebed of door
overmaking van uw bijdrage ten gunste van
rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08 t.n.v.
Missiebureau Roermond o.v.v. project China.
pater Piet Cuijpers SDS, in samenwerking met het
Missiebureau Roermond.

Nieuwe kapel
Aek Kemuning
Het Missiebureau ondersteunt de bouw van de Aek
Kemuning-kapel in de parochie H. Johannes
Evangelist in Pinangsori, Indonesië.
De Indonesische archipel bestaat uit maar liefst
17.000 eilanden en strekt zich uit van het Aziatische
vasteland bij Maleisië tot aan Australië. Zesduizend
eilanden zijn bewoond en ieder van deze eilanden
kent zijn eigen charme. Het ene is populair onder
toeristen, het andere kent nog een ongerepte en
uitgestrekte natuur. Noord-Sumatra heeft van beide
wat. Er komen zeker toeristen, maar niet zo massaal
als op Bali.

De nieuwe kapel nadert bijna zijn voltooiing.

Op Noord-Sumatra is sinds geruime tijd pater
Karolus Lanang Ona, missionaris van het Goddelijke
Woord (SVD), de missionarissen van Steyl, actief.
De uitgestrektheid van zijn missiegebied stelt hem
voor flinke uitdagingen. Zo is hij parochiepriester in
de parochie H. Johannes Evangelist in Pinangsori en
daardoor ook verantwoordelijk voor de missiepost
Aek Kemuning Village, dat maar liefst 61
kilometer verderop ligt. Het kleine Aek Kemuning
Village telt slechts 523 inwoners, waaronder 42

katholieke gezinnen. Ze vierden samen de
eucharistie in een oude kapel.
Deze kapel verkeerde echter in zeer slechte staat
en kon eigenlijk niet meer verantwoord gebruikt
worden. Renovatie was geen oplossing meer. De
enige mogelijkheid was sloop en de bouw van een
nieuwe kapel. De parochianen en ook het bisdom
Sibolga droegen bij aan de bouwkosten. Pater
Karolus vroeg het Missiebureau om
ondersteuning. Nadat zijn aanvraag werd
goedgekeurd en de bouw van de kapel werd
gestart, hadden we nog even contact met hem. Hij
was druk in de weer met een catecheseles, maar
maakte graag even de tijd voor ons. “Ze leren nu
net het ‘Wees Gegroet’”, vertelt hij. “En ze zijn
enthousiast. Bij iedere les komen ze naar mij toe
met de vraag of ze voor iemand mogen bidden.”
Op de achtergrond van ons telefoongesprek horen
we: “Salam Maria, penuh rahmat, tuhan sertamu .
. . ” (Weesgegroet Maria, vol van genade, De Heer
is met u).

Noodhulp Sri Lanka
Bisschop Raymond Wickramasinghe van het
bisdom Galle op Sri Lanka bezocht in mei het
Missiebureau. Hij werd vergezeld door zijn
secretaris Fr. Prasad Ruwan en door Anton
Thurayappah uit Venray. Het bezoek van deze
bisschop liet ons niet onberoerd. Hij sprak open
over de zeer moeilijke situatie in zijn thuisland.

Sri Lanka werd o.a. getroffen door een
verwoestende tsunami in 2004, een burgeroorlog
tussen Tamils en Singalezen tussen 1983 en 2009
met meer dan 70.000 dodelijke slachtoffers en een
terroristische aanslag op Paasdag in 2019 waarbij
onder meer twee Rooms-Katholieke kerken, een
Evangelische kerk en drie luxe hotels het doelwit
waren en waarbij 253 doden en circa 500
gewonden waren te betreuren. Recent kunnen we
nog de gevolgen van COVID-19 en een zeer zware
economische crisis, die de afgelopen maanden tot
ernstige onrust heeft geleid, aan de lijst van onheil
toevoegen.
De bisschop vertelde dat zijn land in feite bankroet
is. Een corrupte regering maakt de situatie nog
ernstiger. De prijs van brood is de afgelopen weken
explosief gestegen en aangezien de lonen niet zijn
meegestegen, is brood voor de meeste mensen
onbetaalbaar geworden. Medicijnen zijn
nauwelijks meer verkrijgbaar en
stroomvoorziening wordt niet meer gegarandeerd.
Het bisdom Galle heeft ruim twee miljoen
inwoners, de overgrote meerderheid is hindoe,
slechts 1% is katholiek. Aan het seminarie van
Galle studeren momenteel 12 seminaristen en
voor het nieuwe studiejaar zijn een zestal nieuwe
seminaristen aangemeld. De bisschop heeft echter
grote zorgen. Ook het bisdom is vrijwel volledig
bankroet. Hij weet niet hoe hij zijn seminaristen
de komende maanden te eten moet geven. Ook
de zorg voor de armen, katholiek of niet katholiek,
staat onder druk. De bisschop doet wat hij kan. Hij
verstrekt noodrantsoenen met rijst aan de mensen
die aan hongersnood lijden. Maar zijn middelen
zijn zeer beperkt en er zullen de komende tijd
alleen maar meer mensen in nood komen.
Mgr. Wickramasinghe gaf aan dat zijn bezoek aan
Europa een dringende roep om hulp is. Het
Missiebureau heeft vijfduizend euro aan noodhulp
toegezegd. Met uw hulp kunnen we meer doen!
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“Zalig de barmhartigen, want zij
zullen barmhartigheid ondervinden”
V.l.n.r. Anton Thurayappah, Elianne van den Heuvel,
Mgr. Wickramasinghe, Fr. Prasad Ruwan

