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Dierbare missievrienden, 

Moederziel alleen rijd ik naar de andere kant van het land voor de uitvaart 
van een dierbare. Echtgenoot gaat dit keer niet met me mee; we moeten 
immers rekening houden met het beperkte aantal aanwezigen. Ik word 
begroet door diverse familieleden. Geen troostende omhelzing, geen hand 
op de schouder, maar een liefdevolle groet op afstand. Ze was een warm 
mens met het hart op de juiste plaats. Ze had altijd aandacht voor anderen  
en cijferde zichzelf daardoor vaak weg.  Normaliter zou het halve dorp uit 
zijn gelopen om afscheid van haar te nemen, maar nu zijn ze 
noodgedwongen verbonden via een livestream. Toch verbindt het gebed 
ons en samen dragen we samen het verlies en het gemis. Mijn blik valt op 
de ramen in de kerk en ik zie dat de zon probeert door te breken. Een vers 
uit een gedicht van Ds. A. Troost (hoe toepasselijk is zijn naam) schiet mij 
te binnen: 

Ik houd van kerken
gericht op het oosten

met vensters die troosten kunnen
en zeggen: Wacht maar,

straks gaat de zon weer op. 

Bij het naar buiten lopen, merkt iemand op: ‘Nu hebben we alles voor haar 
gedaan wat in ons vermogen ligt’.  We zijn inderdaad bij haar geweest, 
hebben haar hand vastgehouden, hebben samen met haar de rozenkrans 
gebeden en zijn aan haar wensen tegemoetgekomen. Maar er rest ons 
allen nog één taak. Augustinus beschreef al in zijn ‘De Cura pro mortuis 
gerenda’ oftewel ‘Wat kunnen wij voor de doden doen’, het belang van het 
gebed voor de overledenen. Wij hebben immers Christus als voorspreker 
bij de Vader. Ik uit dan ook de hoop om elkaar de komende tijd vaker in 
deze kerk te zien. 

Met die boodschap voor ogen willen we ook bidden voor de vele 
overleden donateurs van het Missiebureau. We werden geraakt door de 
vele Missions die bij iedere uitgave retour kwamen met de 
aanduiding ‘overleden’. Stuk voor stuk dierbare missievrienden die 
jarenlang ons werk gevolgd en gesteund hebben. We zijn er verdrietig 
door, maar realiseren ons ook dat de dood niet het einde van alles is. Door 
de dood en de verrijzenis van Jezus Christus mogen we immers 
binnengaan in het leven bij God. Wij staan stil bij de trouwe steun die 
wij van hen mochten ontvangen en zullen de komende tijd in persoonlijk 
gebed en tijdens een speciale  heilige Mis bidden dat de overledenen thuis 
mogen zijn bij de Heer. We bidden ook om sterkte en geloof voor hen die 
achterblijven.

Elianne van den Heuvel, directeur Missiebureau
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nemen, want ik wist dat ik, na aankomst, thuiskwam 
en het mij aan niets zou ontbreken. 

Pater José Luis wordt zeer gewaardeerd en bemind. 
Ik ken hem als misdienaar in de parochie. Daar 
ontstond zijn roeping. Hij wilde missionaris worden 
bij onze congregatie, de svd. Na zijn priesterwijding 
werkte hij bij de Mapuches-indianen in het zuiden 
van Chili. Hij werd gevraagd vormer te worden op 
ons seminarie in Córdoba, Argentinië. 
Toen pater generaal vroeg wie naar onze nieuwe 
missie in Maracaibo, Venezuela, wilde gaan, meldde 
José zich. Een zeer moeilijke missie bij de Indianen, 
waarvoor je niet benoemd wordt, maar gevraagd. 
Na vier jaar werd hij weer gevraagd jonge 
missionarissen te gaan vormen. Hij werd 
novicemeester in Asunción, Paraguay. De svd zou 
daar een internationaal Zuid Amerikaans 
noviciaat openen. José was daar voor de novicen 
een voorbeeld van een svd missionaris. Dat had 
men in Argentinië wel in de gaten. Hij werd 
provinciaal gekozen. Zijn zesjarig termijn was bijna 
om. Paus Franciscus hoorde over hem en groette 
hem hartelijk bij het bezoek van onze medebroeders 
naar aanleiding van het Generaal Kapittel. Hij koos 
hem uit bisschop te worden van Añatuya, een ver 
afgelegen gebied in het Noordwesten van zijn land. 
José Luis is een geestverwant van paus Franciscus: 
alles voor de armen, niets voor zichzelf. Hij koos als 
bisschopsspreuk: ga en verkondig het evangelie. 

Mgr. José Louis Corral svd

De svd heeft altijd bisschoppen en aartsbisschoppen 
gehad in Argentinië, vooral uit de Duitse kolonies. 
Een van hen, Jorge Novak, wordt binnenkort zalig 
verklaard volgens de wens van de mensen van zijn
bisdom Quilmes en de paus, die zijn vaderlandse 
collega graag onder zaligen ziet opgenomen. Dat 
zou dan de eerste zaligverklaarde bisschop van 
Argentinië zijn. Hij was voor zijn mensen “Vader 
bisschop”. Er is al veel over hem geschreven. Een 
moedige bisschop die niet bang was de leiders van 
het militaire regime tegen te spreken en terecht te 

Terug naar Argentinië -
pater Theo van der Leest svd
                                                                                          
Beste familie, vrienden, vriendinnen, medebroeders 
en bekenden. 

Je zult er versteld van staan dat ik naar mijn vroeger 
missiegebied op bezoek mocht gaan. Ik zelf ook! 
Mijn paspoort had ik al laten verlopen, omdat ik 
dacht: “ik ga toch nooit meer een grote reis maken”. 
Maar nu werd ik verrast en kwam het er toch van. 
Ik vertel je iets over het motief. Ik heb in Argentinië 
een “geestelijke zoon” leerling, medebroeder en 
vriend. Hij is na een voorbeeldig religieus-
missionarisleven door Paus Franciscus benoemd tot 
bisschop van het jonge bisdom Añatuya in het 
binnenland van Argentinië, een echt missiegebied 
met veel arme mensen. Na zijn benoeming kreeg ik 
een uitnodiging van hem om bij de wijding 
aanwezig te zijn op 31 augustus. Ik dacht, dat dit 
echt niet mogelijk zou zijn. Maar hij schreef mij: 
“In Holland is alles mogelijk”. 
Er ontstond een strijd tussen mijn hoofd en mijn 
hart, gevoel en verstand. Tenslotte heeft het hart 
het gewonnen. Vooral omdat mijn provinciale 
overste, Avin, mij zei: “Theo, deze kans moet je niet 
voorbij laten gaan. Je krijgt nooit meer zo’n mooie 
gelegenheid om van je bijna vijftig jaar missiewerk 
afscheid te nemen”. “Dat is waar!”, dacht ik. Deze 
goede raad gaf de doorslag. Ik ben daags daarna 
meteen naar het gemeentehuis in Breda gegaan om 
een nieuw paspoort aan te vragen. Gelukkig ging dit 
vlug. Toen ben ik bij familie en vrienden gaan 
aankloppen om de onkosten te kunnen dekken. 
Daags daarna ben ik naar een reisbureau gegaan en 
heb de reis geboekt. Het lukte allemaal op verras-
sende wijze. Het zou gaan gebeuren. Ik zou hon-
derden vrienden, medebroeders en bekenden gaan 
ontmoeten bij de bisschopswijding. Ik werd er blij 
van en zag de lange reis met optimisme en vol 
vertrouwen tegemoet. Ik hoefde niet veel mee te



rond computers, schermen, geluidssystemen om 
elkaar te zien en samen te bidden voor de drie 
doelen van de 30ste verjaardag van de Salesiaanse 
aanwezigheid in Cambodja: eenheid van de missie, 
dankzegging en beroepsbevordering.

Here I am. Send me!

Het motto van de viering is een uitnodiging aan 
iedereen. Don Bosco leeft onder ons! 
Die inspiratie geldt als een oproep aan de kinderen 
zelf én aan iedereen die bereid zich in te zetten voor 
de prachtige missie om jonge mensen op te leiden 
door in een familiegeest te leven, in navolging van 
Don Bosco.
Onze felicitaties en dank gaan uit naar de 
initiatiefnemers, Salesianen, vrijwilligers en 
medewerkenden in Cambodja; ook naar de 
betrokken ouders van de kinderen.

Oma uit Phnom Penh

Ook vanuit de missieprocuur, Gerard Schoorl sdb, 
werden wij attent gemaakt op de viering van het 30 
jaar bestaan van Don Bosco Kinderfonds in 
Cambodja. Hij stuurde ons bovenstaande foto van 
een oma in Phnom Penh. Hij sprak met haar op de 
markt. Zij verkocht daar sinaasappelen.

Oma vertelde dat ze tijdens de gruwel van de Rode 
Khmer haar man en al haar kinderen had verloren.  
Slechts vier van haar jonge kleinkinderen 
overleefden de oorlog. Ze bleef nog lange tijd 
dakloos, maar droeg wel zorg voor hen. Met hulp 
van het “Don Bosco Kinderfonds” hebben ze alle 
vier een goede schoolopleiding gehad. Oma toonde 
zich trots op haar kleinkinderen en is de sponsors 
van het fonds heel dankbaar voor hun 
ondersteuning.

wijzen. Met José Luis heeft de svd weer een 
bisschop in Argentinië, waarheen onze Stichter, de 
heilige Arnold Janssen, zijn eerste missionarissen 
heen stuurde al in het jaar 1889. Momenteel zijn er 
ongeveer 150 missionarissen van wel 20 landen die 
over het hele land, dat 70 keer groter is dan 
Nederland en bijna 4000 km lang, de Blijde Bood-
schap van het Evangelie uitdragen.

De nieuwe bisschop is 51 jaar. Hij wil het brood bre-
ken en de beker delen met de minst bedeelden in 
deze wereld. Ik ben heel blij, dat ik hem ook bij deze 
nieuwe Kairos (mijlpaal) van zijn leven mag 
begeleiden zoals ik dat zijn hele leven heb mogen 
doen. Nu wel als bisschop in een afgelegen gebied. 
Hij kan nu weer volop missionaris zijn en daar is hij 
erg blij mee. 

Theo van der Leest, svd - Teteringen. 

Benieuwd naar de rest van het reisverslag van pater 
van der Leest? Kijk dan op onze website 
www.missiebureau.nl

Don Bosco Kinderfonds 
Cambodja 30 jaar

 Here I am. Send me!

De jaarlijkse viering van Saint John Bosco in 
Cambodja markeerde dit jaar de start van een 
speciale gebeurtenis voor de geschiedenis van de 
Salesianen in het Zuidoost-Aziatische koninkrijk: 
hun 30-jarig jubileum. 

Door COVID-19 vierden de vijf scholen van de SDB 
(Poipet, Kep, Battambang, Sihanoukville en Phnom 
Penh) via het Google Meet-platform samen deze 
bijzondere gebeurtenis. Het werd een betekenisvol 
moment, toen de vijf academische 
gemeenschappen, bestaande uit kinderen, 
jongeren, leraren en salesianen, zich verenigden 



Caritas045 

Iedereen een warme maaltijd!

Caritas045 organiseerde wekelijks een avond waar 
eenzame buurtbewoners met een 
minimuminkomen samen van een maaltijd konden 
genieten. Deze avonden waren een groot succes! 
Door het coronavirus was dit samenkomen helaas 
niet meer mogelijk.

Als oplossing voor het probleem is Caritas To Go 
ontstaan. Caritas To Go verstrekt twee keer per 
week gratis maaltijden vanuit vaste locaties. De 
maaltijden bestaan uit een huisgemaakte 
maaltijdsoep, brood en fruit, en worden met liefde 
en bezieling door vrijwilligers klaargemaakt. Het 
doel van Caritas To Go is om te voorkomen dat 
iemand zonder voedzame maaltijd zit. Inmiddels 
worden elke week zo’n 1000 maaltijden verstrekt.

De brunch-to-go pakketjes worden door Zr. Marie-Liesse en vele andere 
vrijwilligers klaargemaakt

Vastenactie-to-Go

Ondanks de beperkende maatregelen werd in 
Kerkrade gezocht naar mogelijkheden om het 
Vastenactie project onder de aandacht van de 
Kerkraadse medeburgers te brengen.
Samen met chef-Kok Arend van der Heijden werd 
een mooie Brunch-to-Go voorbereid. Maar liefst 
100 pakketten vonden gretig aftrek. Velen gaven 
een extra bijdrage voor het vastenactie project. 
Daarmee kon een prachtig bedrag van € 1.000 aan 
de reguliere opbrengst worden toegevoegd. 

Idealen laten voortleven

Misschien overweegt u het Missiebureau op te 
nemen in uw testament omdat u ook ná uw leven 
een zichtbaar verschil wilt blijven maken in het 
leven van anderen. 

U kunt het Missiebureau op verschillende manieren 
opnemen in uw testament. 

Erfgenaam
U kunt Het Missiebureau voor een deel of helemaal 
als erfgenaam benoemen in uw testament. Het 
Missiebureau ontvangt dan, net als eventuele 
andere erfgenamen, een percentage van uw erfenis.  

Legaat
Een legaat in uw testament wordt vaak gebruikt 
als u een vast bedrag wilt geven, maar een legaat 
kan ook over specifieke goederen of objecten gaan. 
Hiermee kunt u dus heel precies vastleggen wát u 
geeft. 

Contact
We begrijpen dat het maken van uw testament de 
nodige vragen oproept. Neemt u gerust contact 
op met Elianne van den Heuvel. Zij beantwoordt 
graag al uw vragen en helpt u verder, zodat u goed 
voorbereid naar de notaris kunt gaan. U kunt haar 
bereiken via 0475-386 880 of via e-mail: 
info@missiebureau.nl
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