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Dierbare missievrienden,

In juni 1942 gaat Etty Hillesum, een jonge vrouw van 27 jaar, op eigen 
verzoek naar Westerbork. In haar dagboek schrijft ze: “Ja, mijn God, aan 
de omstandigheden schijnt U niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu 
eenmaal ook bij dit leven. Ik roep U er ook niet voor ter verantwoording, U 
mag ons daar later voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere 
hartslag wordt het me duidelijker: dat U ons niet kunt helpen, maar dat wij 
U moeten helpen en dat we de woning in ons waar U huist, tot het laatste 
toe moeten verdedigen.” In 1943 verdwijnt ze op een transport naar 
Auschwitz. Kort daarvoor schrijft ze: “Iemand zal toch moeten overleven 
om te getuigen dat God nog leefde in een tijd als de onze. En waarom zou 
ik die getuige niet zijn?”  

De woorden van deze jonge vrouw zijn voor mij altijd een bron van 
inspiratie geweest. Ieder die als een licht voor een ander is, draagt een 
belofte in zich. Ieder die omziet naar een medemens draagt de belofte 
mee dat het Licht kan doorbreken. Het kleine kind in de kribbe heeft zorg 
nodig; ónze zorg, liefde en tederheid. Heel kwetsbaar nodigt Hij ons uit 
deze liefde de wereld in te dragen en zorg te hebben voor iedereen. 

Afgelopen week zat ik met een aantal jongeren om tafel om een 
Vastenactieproject te bespreken. Het werd een bijzonder gesprek. De 
energie, de bezieling wakkerde een warmte bij mij aan. Mij werd een korte 
blik op een nieuwe toekomst gegund. Het eerste spoor van licht, hoe klein 
ook, zegt ons dat een nieuwe dag aanbreekt.

Namens het hele team op het Missiebureau wens ik u allen een Zalig 
Kerstfeest en een Gezegend 2020.

Elianne van den Heuvel
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Ontmoetingen op het Missiebureau

Terugblik Regionale Startdag 
Vastenactie 2020

‘Werken aan je toekomst’

De Regionale Startdag geldt als het startsignaal voor 
de voorbereiding van de Vastenactiecampagne. 
Tijdens de drukbezochte dag kwamen de 
vrijwilligers bij elkaar om informatie te krijgen over 
het campagnethema en de beschikbare 
materialen. 

Het belang van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap werd concreet ingevuld door 
een mooi betoog van Ton Korsten-Korenromp over 
het belang van onderwijs voor de kinderen in het 
Mpongwe-district in Zambia . 

Een bijzonder moment was de skype-verbinding 
met Mike Wamaya, die als balletleraar werkt in de 
sloppenwijken van Nairobi, Kenia. Een project dat 
in het verleden door Vastenactie is ondersteund. Hij 
vertelde over zijn jeugd in de sloppenwijken en de 
wending die zijn leven nam nadat hij zich 
aanmeldde bij een dansopleiding. Nu geeft hij 400 
kinderen balletles en is hij een rolmodel binnen de 
gemeenschap. 

Zr. Bernarda Verheggen over de 
Diocesane Missieraad (DMR)

Lieve missievrienden,

Deze keer mag ik een stukje voor Mission schrijven. 
U vraagt zich natuurlijk af waarom nu iemand 
anders een stukje schrijft. Ik zal me even 
voorstellen. Mijn naam is: Zr. Bernarda Verheggen. 
Ik behoor tot de Congregatie: Liefdezusters van het 

Kostbaar Bloed. Daarnaast ben ik lid van het DMR 
(Diocesane Missieraad). 

Zr. Bernarda tijdens een recent bezoek aan Indonesië

De DMR geeft aan de vicaris advies over 
missiezaken, in de ruimste zin van het woord. In de 
raad zitten mensen verspreid over het hele bisdom. 
Ieder heeft kennis over een speciaal gedeelte van 
de missielanden zodat de gehele wereld 
vertegenwoordigd is. Ik vertegenwoordig Indonesië 
omdat ik daar gewerkt heb en door mijn functie als 
lid van het Generaal Bestuur ook veelvuldig 
intensief contact heb met Indonesië. 

We zijn vandaag begonnen aan de eerste week 
van de advent. Het is een tijd van wachten. Maar 
geen tijd van passief wachten, maar van ons actief 
voorbereiden op de komst van onze Redder: Jezus 
Christus. De Zoon van God wordt mens en niet 
alleen mens maar Hij komt als een pasgeboren baby 
hier op aarde. Als ik me dit probeer voor te 
stellen dan vallen me enkele dingen op, o.a. wat 
heeft Jezus allemaal losgelaten! De grote God wordt 
een kleine baby die hulp nodig heeft. 

Lieve missievrienden, u allen die dit blad leest, hebt 
voor de missie ook veel moeten loslaten: tijd om te 
gaan collecteren, tijd om activiteiten te organiseren 
om de missie onder de aandacht te brengen, iets 
van uw bezittingen om de missie te ondersteunen, 
een gedeelte van uw leven om in de missielanden 
te kunnen werken. Zo zijn er veel voorbeelden te 
noemen waarin u allen iets losgelaten hebt. Ik wil u 
hiervoor allen heel hartelijk bedanken. Bovendien 
wil ik u vragen goed te kijken. Kijk naar de mensen 
die u iets geven als u komt collecteren. Kijk naar 
wat tot stand komt als u samen iets oppakt om de 
missie te steunen. Kijk naar de nieuwe vrienden die 
u daarbij maakt. Kijk naar de projecten die door uw 

Mike Wamaya werkt als balletleraar in de sloppenwijken van Nairobi en was 
tijdens de Startdag via Skype met ons verbonden



steun tot stand komen, vaak maar heel klein, maar 
ze zijn er echt. Als u, zoals Jezus zoveel losgelaten 
hebt, dan vindt u Hem ook. Net als de herders en de 
drie koningen mag u Jezus vinden. 
Waarschijnlijk wel op een plaats waar u het niet 
verwacht (de kribbe van deze tijd) en waarschijnlijk 
wel nog klein, zoals een baby nog klein is. Maar Hij 
is er. Hij steekt Zijn handen naar u uit. Als een baby 
zijn handjes naar u uitsteekt dan neemt u hem toch 
op. Neem dan nu ook Jezus op die zo graag bij u 
wil zijn en u bedanken voor alles wat u voor Hem 
gedaan hebt. 

In de DMR hoor ik vaak verhalen over allerlei mooie 
activiteiten en ben ik soms bij activiteiten aanwezig. 
Het is mooi wat er kan ontstaan als we ons allemaal 
samen pakken om de geestelijke en lichamelijke 
nood in deze wereld te verminderen. 

Vorige week was de startdag van de vastenactie. 
Mevrouw Elianne van den Heuvel, directeur van het 
missiebureau, leidde een workshop over 
communicatie. Het heeft me erg geraakt wat zij 
vertelde over de spirit en de wijze waarop wij 
praten over de missie. In deze workshop hebben we 
gezien dat er echt nog nieuwe wegen zijn te 
begaan om onze gemeenschappelijke boodschap 
door te geven in deze wereld. Moge u allen straks 
met Kerstmis Jezus ontmoeten in de Kerk, in de 
mensen om u heen en in alles wat u voor de missie 
doet. Dit wens ik u allen toe en ik zal er voor 
bidden. Alvast een heel gezegend Kerstfeest.

Zr. Bernarda Verheggen

In de ochtend van 11 november 2019 is pater Frans 
Meddens op 92-jarige leeftijd overleden. Hij is op 
weg naar de compound van zijn voorouders, in de 
vaste overtuiging opgewacht en verwelkomd te 
worden door alle dierbaren die hem voorgingen.
De begrafenis vond in besloten kring op zaterdag 16 
november 2019 plaats. De pater is begraven in de 
tuin van Huize St. Elisabeth in Haelen. 
Ook in Ghana is grote aandacht voor het overlijden 
van de pater. In de eerste weken werd hij herdacht 
tijdens eucharistievieringen in Sirigu, Birindi, 
Nabango, Navrongo en Accra. Daarnaast zal er een 

Pater Frans Meddens 

grote, traditionele herdenking volgen in Ghana.

Pater Meddens heeft in de periode van 1966 – 1977 
in Ghana gewoond en gewerkt maar zijn 
betrokkenheid werd daarna vanuit Nederland alleen 
maar groter. Naast missionaris was hij vooral ook 
ontwikkelingswerker die zich verdiepte in de lokale 
tradities, cultuur en religies. 

Steeds meer overstromingen in India

In september kregen wij vanuit het, door 
overstromingen getroffen, bisdom Eluru in India 
een verzoek om financiële ondersteuning. Het West 
Godavari district, waartoe het bisdom Eluru 
behoort, is geografisch gelegen aan de oevers van 
de Golf van Bengalen. Bij dreigende 
weersomstandigheden geeft de nationale omroep 
normaliter waarschuwingen voor de bevolking af, 
maar de heftigheid van de huidige overstromingen 
is helaas nauwelijks te voorspellen. Ze worden niet 
door extreme lokale regenbuien veroorzaakt, maar 
door aanhoudende regen in de hogere gebieden 
zoals Maharashtra en Karnataka. Deze zorgt voor 
een zware water- en modderstroom naar de 
lagergelegen gebieden, zoals Andhra, waar het vele 
water de Godavari rivier doet overstromen. 

Afgelopen jaar werden velen getroffen door de 
plotselinge overstromingen. Nadat het eerste 
gevaar geweken was zorgde het bisdom Eluru voor 
noodhulp in de vorm van pakketten met voedsel en 
water. Father Felix van het Social Service Centrum 
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In memoriam pater Frans 
Meddens



van het bisdom Eluru beschrijft de situatie als volgt: 
“direct na de ramp bezocht ik veel slachtoffers. De 
enorme schade aan de huizen en het leed dat deze 
mensen was overkomen, zorgde ervoor dat de 
tranen al snel over mijn wangen rolden. De 
medewerkers van het Social Service Centrum 
hebben de vele dorpen van de districten Oost- en 
West Godavari bezocht om de hardst getroffen 
gezinnen een hart onder de riem te steken en de 
noodzakelijke hulp te inventariseren.”

OUR LADY OF LUJAN 
MISSION CENTER

Ernstige vormen van geweld, drugsmisbruik en
gedwongen prostitutie waren aan de orde van de 
dag voor meisjes in de armste wijken van het 
bisdom Caloocan, Filipijnen. Meisjes vanaf amper 6 
jaar oud waren al fysiek of psychologisch ernstig 
beschadigd. Juist op deze plek begon de missie 
van de zusters van de Servants of the Lord and the 
Virgin of Matará. Zij trokken zich het lot van deze 
meisjes aan en wisten hun vertrouwen te winnen. 

Ze richtten in 2008 een Mercy Home op. Een 
opvanghuis waar op de dag van vandaag 40 meisjes 
een veilig thuis vinden. Een plek waar ze kunnen 
herstellen van het leed dat hen is aangedaan, waar 
ze toegang hebben tot basisonderwijs, 
vervolgonderwijs en waar zelfs hoger onderwijs 
gestimuleerd wordt. Maar waar ook aandacht is 
voor muziek, dans, sport en activiteiten in de 
diverse parochies. Voor hen is het Mercy Home een 
plek waar ze hun waardigheid terug krijgen en een 
toekomst kunnen opbouwen. 

Op vele plekken in het Oost- en West Godavari district stonden mensen in de rij 
voor voedselpakketten verstrekt door het bisdom Eluru

Verjaardag vieren met een zelfgebakken taart in het Mercy Home

Voedselpakketten worden uitgedeeld in het bisdom Eluru

Met de financiële ondersteuning van het 
Missiebureau en de praktische hulp van lokale 
parochiepriesters en catechisten werd het mogelijk 
om ruim 1.000 gezinnen te voorzien van de 
noodzakelijke hulp. Voor élk van de 1.000 gezinnen 
was een pakket met 5 kg rijst, 1 kg peulvruchten en 
1 liter olie beschikbaar. Voor nu zijn weer veel 
mensen geholpen, maar de toenemende frequentie 
van overstromingen in India baart ons allen zorgen. 
Naast directe noodhulp zal structurele aandacht 
voor watermanagement onontbeerlijk zijn.

Het Mercy Home zorgt zelf voor inkomsten door het 
organiseren van benefietconcerten, de verkoop van 
diverse devotionalia, zelfgemaakt borduur- en 
handwerk en zelfgebakken taarten.  Het 
Missiebureau werd om een bijdrage gevraagd voor 
o.a. de reparatie van de piano en de reparatie van 
diverse naaimachines en een nieuwe oven. Recent 
ontvingen we de eerste foto’s van de activiteiten 
die dankzij deze bijdrage gerealiseerd konden 
worden.


