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Dierbare missievrienden,

Het valt me zwaar om dit keer het voorwoord voor deze Mission te 
schrijven. De dagelijkse nieuwsstroom over het Coronavirus,  de verhalen 
van mensen die geen afscheid van elkaar kunnen nemen, die niet even een 
hand vast kunnen houden of elkaar kunnen omhelzen bij groot verdriet, 
die raken ons tot diep in onze ziel. 
En toch is er hoop. Kleine lichtpuntjes, tekenen dat deze crisis juist het 
beste in mensen naar boven haalt. Er groeit een nieuwe vorm van 
solidariteit onder mensen. Natuurlijk zijn er mensen die de maatregelen 
aan hun laars lappen, maar daar tegenover staan miljoenen mensen die 
massaal geven en delen. Ik zie overal initiatieven opduiken; of het nu 
mensen zijn die boodschappen voor een ander doen, of die via enorme 
krijttekeningen hun steun en medeleven betuigen of gepensioneerde 
verpleegkundigen die hun oude vak weer oppakken; overal zien we 
tekenen van barmhartigheid en naastenliefde. 

Het Coronavirus kent geen landsgrenzen en treft iedereen. Het verspreidt 
zich razendsnel. Ook ontwikkelingslanden worden getroffen. De 
verspreiding in Afrika lijkt ten opzichte van China, Europa en de Verenigde 
Staten, voorlopig nog mee te vallen, maar mocht het virus ook hier 
volledig uitbreken, dan is de ellende niet te overzien. In India neemt het 
aantal besmettingen fors toe. Het land verkeert in een complete 
lockdown, een draconische maatregel die vooral de dagloners hard treft. 
Het is echter niet vreemd dat de Indiase overheid er alles aan wilt doen 
om verspreiding van het virus te verminderen.  Er is immers slechts één 
ziekenhuisbed op tweeduizend inwoners beschikbaar, en één IC-bed op 
84.000 inwoners. Juist door deze cijfers besef ik hoe verschrikkelijk de 
gevolgen van Corona in missielanden zijn. Ons gevoel van saamhorigheid, 
van solidariteit houdt niet op in eigen land. Alle hulp, alle steun hierbij is 
welkom! Ik realiseer me dat velen momenteel niet in de gelegenheid zijn 
om een bijdrage te doen. Maar als het mogelijk is, dan hebben we, juist 
nu, uw hulp hard nodig. 

Tot slot gaan mijn gedachten uit naar de vele vrijwilligers die zich, op welke 
wijze dan ook, ingezet hebben voor Vastenactie. De maatregelen ter 
voorkoming van de verspreiding van het virus troffen Vastenactie hard. 
Onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de 
Vastentijd vonden geen doorgang. De inzet van vele vrijwilligers werd deels 
teniet gedaan omdat activiteiten en bijeenkomst afgelast werden. Toch is 
op vele plaatsen, ook via de online collectebus, nog veel moeite gedaan. 
Zeker dit jaar zijn wij dan ook enorm dankbaar voor uw inzet en bijdragen!

Elianne van den Heuvel, directeur Missiebureau-Roermond, 8 april 2020
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Column Zr. Bernarda

Lieve missievrienden,

Vandaag mag ik nog een keer de column schrijven. 
We leven in een, op allerlei manieren, speciale tijd 
en wel op allerlei manieren: de tijd van de crisis 
door het corona virus, met de daarmee gepaard 
gaande tijd van veel rouw, eenzaamheid en 
onzekerheid, de lente, de veertigdagentijd en bijna 
het hoogfeest van Pasen. Misschien zou u tegen mij 
willen zeggen: deze tijd met onze crisis en zorgen is 
belangrijker. Wacht maar met je gedachten over de 
missie totdat de crisis qua ziekte en qua economie 
voorbij is. Ik kan in deze moeilijke en onzekere tijd, 
deze reactie van u heel goed begrijpen. Zelf heb ik 
ook moeten nadenken wat ik u nu toch zou willen 
meegeven. 

Nu ik u dit schrijf staan we aan de vooravond van 
de Goede Week. Nog acht dagen en het is al Pasen: 
het belangrijkste feest binnen het kerkelijk jaar. Een 
feest van grote vreugde. Jezus heeft uit liefde voor 
ons al onze schulden op Zich genomen en de dood 
overwonnen. Hij leeft!!! Dus voor ons begint er 
ook een nieuw leven. Dat zie je weerspiegelt in de 
natuur, in de bloemen, planten en de dieren. Hoe 
mooi is het als je een wandeling door de natuur 

maakt en je ziet overal nieuwe bloemen of als je 
kijkt naar de takken van de bomen waar de knoppen 
op barsten staan om de nieuwe blaadjes te tonen. 
Ook zie je lammetjes en andere dieren. Zij rennen 
en huppelen door de wei. Dat geeft ons vreugde en 
ons hart jubelt mee. 
Maar wat nu: in deze corona tijd? Toch vieren we 
Pasen, ook al is het in aangepaste vorm en toch zie 
je in de natuur overal nieuw leven. 

Met Pasen en in de week daarna lezen we in de kerk 
het twintigste hoofdstuk van Johannes. Dit gaat over 
Maria Magdalena en de leerlingen bij het lege graf. 
Maria Magdalena had een hele goede band met 
Jezus. We kunnen dat lezen in eerdere hoofdstukken 
van het evangelie. Voordat ze Jezus leerde kennen 
was ze zeker geen heilige. Hun band is sterk 
geworden door hele kleine tekenen van liefde. 
Maria Magdalena zalft de voeten van Jezus. Ver van 
het middelpunt, zonder dat het opvalt voor de 
anderen, toont ze haar liefde en trouw. Dat is ook 
de manier waarop velen van u werken voor de 
missie. In hele kleine onopvallende dingen trouw 
zijn en uw liefde tonen voor de minderbedeelden 
op deze aarde en daarmee uw liefde tonen aan 
Jezus. De band tussen Jezus en Maria Magdalena is 
sterk. Ze staat bij Hem onder het kruis. De meesten 
leerlingen zijn gevlucht maar zij staat er. Ze kan niet 
veel doen maar ze toont haar grote liefde voor Hem 
in haar trouw. Dit is wat wij ook allemaal kunnen 

Jongen tijdens Palmpasen processie in Tucumán, Argentinië



doen. We kunnen trouw blijven al is het zo moeilijk, 
ook al is er zoveel verdriet in ons hart. 
Wat we allemaal om ons heen zien gebeuren is 
verschrikkelijk. Zoveel verdriet, pijn en wanhoop. 
De zorgen om onze gezondheid en die van onze 
dierbaren maar ook de zorgen om onze banen, om 
de gehele economie. Maar wat hier speelt, speelt 
ook in veel missielanden. En ik denk dat u heel goed 
weet wat dat betekent. Daar is de gezondheidszorg 
zoveel minder goed berekend op zo ernstige zieken. 
Als men daar niet werkt, is er geen inkomen en 
heeft men die dag niets te eten. Sociale afstand is 
vaak onmogelijk als men in een krottenwijk woont. 
Hoe erg het hier ook is, daar is het nog veel erger. Ik 
hoorde van mijn medezusters dat er in onze 
ziekenhuizen al in de eerste maand te weinig 
mondkapjes waren, te weinig schorten, 
desinfecteermaterialen enz. En dan praat ik nog niet 
eens over beademingsapparatuur. 

Ik denk dat we in deze tijd héél goed voor elkaar 
moeten zorgen, er voor elkaar moeten zijn in de 
vele kleine dingen die wel mogelijk zijn. We moeten 
het samen doen, alleen dan komen we door deze 
crisis heen en tegelijk moeten we de missie niet 
vergeten!!! In vergelijking met hen, zijn wij toch 
een stuk beter af. Vele vastenacties kunnen nu niet 
doorgaan maar ik hoop dat u allen creatief bent om 
toch iets te verzinnen.

In ieder geval kunt u allen online een collectebus 
aanmaken. Ook na de veertigdagentijd, als de 
corona crisis voorbij is, is het missiebureau erg blij 
met uw steun en met alle acties die eventueel 
opgezet worden. 

We horen dus in deze dagen dat Maria Magdalena 
bij het graf staat. Eerst staat ze alleen bij het lege 
graf. Ze ziet dat de steen weggerold is, maar ze kijkt 
niet in het graf. Ze roept Simon Petrus en de andere 
leerling. Zij gaan wel het graf in. Als zij weg zijn, dan 
pas kijkt Maria Magdalena in het graf. Daar ziet ze 
de eerste tekenen van de verrijzenis. Moge dit ook 
voor ons allemaal gelden. Proberen we door de 
moeilijkheden van deze tijd heen te kijken. Mis-
schien als we niet weglopen voor de moeilijke din-
gen maar er juist naar kijken, dat ook wij de tekenen 
van de verrijzenis mogen zien. Als we verder lezen, 
zien we dat Maria Magdalena zich nog twee keer 
moet omdraaien voordat ze Jezus herkent. Laten wij 
ons ook omdraaien en niet alleen bij onszelf blijven 
staan. Ook wij zullen Jezus dan ontmoeten. En dat 
is wat ik hoop: dat u allen in deze dagen Jezus mag 
ontmoeten.
Ik wens u allen een zalig Paasfeest toe in goede 
gezondheid. 

Zr. Bernarda Verheggen



Een mooi bericht uit Malawi van één van onze oud 
sponsor-priesterstudenten, Fr. Steven Bulambo. 
Dankzij een bijdrage van het Missiebureau konden 
de kleine kerk en andere gebouwtjes van de 
St. Anne’s parish hersteld worden. Na een 
uitvoerige rapportage waarin Fr. Steven de 
vorderingen beschrijft, is ook de tweede fase van 
het herstel goedgekeurd voor ondersteuning. 
Volgens Fr. Steven zorgde zijn bericht over de 
verdere ondersteuning door het Missiebureau voor 
een explosie van vreugde in zijn kerk. 

Het herstel van de gebouwen kwam net op een tijd. 
Hevige regenval heeft voor veel schade in de 
omgeving gezorgd. Zonder de renovatie zouden de 
gebouwen onherstelbaar beschadigd zijn. 

Naast de hevige regenval teisteren politieke 
onrusten Malawi voortdurend. Fr. Steven vreest 
voor een ophanden zijnde oorlog. Maar inmiddels 
duikt Corona, als nieuwe bedreiging op. 
De overheid probeert mensen met 
voorlichtingscampagnes te wijzen op de voorzorgs-
maatregelen die men in acht moet nemen, maar 
volgens Fr. Steven wordt een groot deel van de 
bevolking niet bereikt. Mensen in afgelegen 
gebieden hebben geen toegang tot televisie of 
internet. Bovendien ontbreekt hier zelfs schoon 
water en zeep. “Malawi heeft veel ervaring op het 
gebied van infectieziekten, zoals bijvoorbeeld Ebola. 
Bovendien hebben wij relatief veel jonge mensen 
in onze samenleving”, aldus Fr. Steven. Hij hoopt 
en bidt dat de gevolgen van Corona voor Malawi 
beperkt zijn. 
Maar hij bidt ook voor ons, voor Europa, voor 
Nederland en speciaal voor de missievrienden van 
het Missiebureau, die nog altijd een speciaal plekje 
in zijn hart hebben. 

St. Anne’s parish - Malawi

Een hartelijke groet van de kinderen uit St, Anne’s parish Malawi

Fr. Steven Bulambo voor zijn kerk in St. Anne’s Parish


