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Dierbare Missievrienden, 

In 1219 vertrekt Franciscus van Assisi naar Egypte in het spoor van de 
vijfde kruistocht. Tijdens de belegering van Damiate verlaat Franciscus 
samen met een medebroeder het kruisvaarderskamp om naar sultan Al 
Malik Al-Kâmil te gaan. Ze worden beschreven als twee tamelijk 
eigenzinnige monniken, die - ondanks dat ze geen toestemming krijgen van 
kardinaal Pelagius - toch besluiten om naar de sultan te gaan. Franciscus 
was echter geen kruisvaarder, hij kwam met een vredesmissie. 

Precies 800 jaar later vond onlangs een bijzondere historische ontmoeting 
plaats tussen Paus Franciscus en de Groot-Imam van Al-Azhar. Zij onderte-
kenden beiden de Verklaring van Abu Dhabi, een intentieverklaring voor 
werkelijke dialoog tussen godsdiensten. De paus dringt erop aan dat deze 
verklaring wijdverspreid wordt, zodat het niet bij een verklaring blijft, maar 
een impuls geeft om verder tot interreligieuze dialoog te komen. 

Mijn gedachten gaan naar de vredeswens tijdens de eucharistieviering. 
Als we iemand de vrede van Christus wensen vallen alle verschillen tussen 
mensen weg. De vrede van Christus gaat uit naar wat mensen ten diep-
ste zijn: kinderen van God. Als wij elkaar de vrede van Christus wensen, 
zeggen we onder meer: ik herken in jou een kind van God. Deze vrede 
verbindt ons. Hij leert ons omzien naar elkaar. Maar Hij leert ons ook om 
vrede te hebben met onszelf, om tevreden te zijn met wat we bereikt heb-
ben, met wie we geworden zijn.

Onlangs bezocht Monseigneur Ponniah uit Batticaloa, Sri Lanka het Missie-
bureau om over de huidige situatie in zijn land te spreken. Door de recente 
aanslagen is er weer een voedingsbodem voor onderling wantrouwen 
ontstaan. Hij vertelde ons dat de prioriteit van de katholieke bisschoppen 
ligt bij het herstellen van het vertrouwen en pas later bij de wederopbouw 
van de vernielde kerken. Hij wil ervoor waken dat kinderen opgroeien in 
angst en haat.  “Laat kinderen opgroeien in een wereld waar mensen van 
elkaar houden en elkaar nieuwe kracht geven. Kinderen die geloven in een 
toekomst voor iedereen op aarde, een toekomst zonder oorlog, honger en 
verdriet. Een toekomst waarin iedereen meetelt, waar de aarde leefbaar is 
en niemand een ander nog kleineert en waar de rijkdom wordt gedeeld”. 

Mgr. Ponniah is op vredesmissie. Een missie die als echo dient van de 
Verklaring van Abu Dhabi en de missie van Franciscus van Assisi. 

Vrede van Christus aan u allen, 
Elianne van den Heuvel

MISSION



Ontmoetingen op het Missiebureau

Onlangs was Bisschop Joseph Ponniah uit
Batticaloa, Sri Lanka, op bezoek bij het Missiebureau 
om de nasleep van de recente aanslagen te 
bespreken. 

Het Batticaloa district in de oostelijke provincie van 
Sri Lanka, de thuisbasis van bisschop Joseph 
Ponniah, heeft in de periode na de ruim 26 jaar 
durende burgeroorlog tussen de Tamil-minderheid 
en de boeddhistische Singalezen, voortdurend voor 
enorme uitdagingen gestaan. 

De gebeurtenissen op Paaszondag hebben echter 
een diepe en onuitwisbare indruk op hem gemaakt.  
Hij laat ons een lijst zien met de namen en leeftijden 
van de dodelijke slachtoffers. 
Iets na negen uur in de ochtend wordt de stad 
Batticaloa opgeschrikt door een enorme knal. Ver 
in de omgeving zijn trillingen voelbaar. Later wordt 
bevestigd dat er een bomaanslag heeft plaatsgevon-
den in de evangelistische Zionkerk, op slechts vijftig 
meter van de residentie van de bisschop. Het doel 
was eigenlijk de katholieke kathedraal, maar hier 
was de eucharistieviering zojuist afgelopen. 
Ofschoon bisschop Ponniah wellicht aan de dood is 
ontsnapt, gaan zijn gedachten uitsluitend naar de 
onschuldige mensen die deze ochtend slachtoffer 
werden. Er vielen in Batticaloa 29 doden waaronder 
14 kinderen. Afschuw vervult mij als ik de naam van 
het jongste slachtoffer, een meisje van amper 2 jaar 
oud op de lijst zie staan. 

De bisschop vervolgt zijn verhaal: “Iets eerder die 
ochtend kwam het nieuws binnen van de aanslag in 
het Sint-Antoniusheiligdom in de hoofdstad 
Colombo. Het nieuws van de aanslag in de kerk 

van St. Sebastiaan in Negombo werd vlak daarna 
bekend. Het aantal uiteindelijke slachtoffers was 
ongekend hoog. In Colombo vielen meer dan vijftig 
doden en ruim honderd mensen stierven in 
Negombo. Ook werden diverse hotels in Colombo 
en omgeving getroffen. Alles was erop gericht om 
de samenleving zoveel mogelijk te ontwrichten en 
angst te zaaien. 

Sinds de aanslagen heerst er onderling een sfeer 
van angst en wantrouwen. Bisschop Ponniah: “we 
hebben altijd gestreefd naar een sfeer van vrede en 
harmonie. Nu zien we de spanningen toenemen. 
Aangezien er aanvankelijk voor meerdere aanslagen 
werd gevreesd, werden alle kerken gesloten. Dankzij 
uitgebreide veiligheidsmaatregelen en bewaking 
door de politie worden nu de kerken weer één voor 
één opengesteld voor eucharistievieringen. Een 
aantal scholen zijn open, maar uit angst voor 
nieuwe aanslagen houden ouders hun kinderen 
thuis”.  

De Sri Lankaanse bisschoppenconferentie heeft 
bepaald dat de prioriteit ligt bij het keren van het 
wantrouwen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit 
naar jonge mensen. Op diverse scholen zullen 
vormingsprojecten plaatsvinden waarbij 
interreligieuze dialoog centraal zal staan. 
Gezamenlijk zullen leerlingen workshops volgen, 
religieuze plaatsen bezoeken, op kamp gaan, maar 
vooral samen het gesprek aangaan om verschillen 
bespreekbaar te maken en te respecteren en om 
overeenkomsten inzichtelijk te maken. Bisschop 
Ponniah vraagt het Missiebureau om deze vormings-
projecten te ondersteunen. 

V.l.n.r. Anton Thurayappah en Mgr. Joseph Ponniah in de tuin van het 
Missiebureau

Vormingsdag

Een woord van dank en afscheid van Vicaris Goulmy gericht aan 
missiesecretaris Marc Calo, msp.



In het eerste jaar van het pontificaat van Paus 
Franciscus bracht hij een bezoek aan Lampedusa, 
het Italiaans eiland in de Middellandse Zee, bekend 
van de vele immigranten en vluchtelingen. Trouw 
blijvend aan zijn programma om de Barmhartig-
heid van Christus aan de mensheid te tonen, “Want 
Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik 
had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik 
was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen”, Mt. 
25, 35.43, wil de paus dat de Kerk de zorg voor 
de migranten, de evacués, de vluchtelingen en de 
slachtoffers van mensenhandel tot uitdrukking blijft 
brengen. 

Geïnspireerd door de oproep van de paus 
organiseerde het Missiebureau Roermond 1 juni 
jongstleden een vormingsdag voor directe 
medewerkers, vrijwilligers en missiegroepen, met 
als thema: Missie en Migratie. 

Als sprekers voor deze dag waren uitgenodigd pater 
Frans Thoolen, sma en pater Augustin N’dah, sma. 
Pater Thoolen is missionaris en Vaticaan expert voor 
migratie, rechtvaardigheid en vrede. Hij heeft onder 

Pater Frans Thoolen in gesprek met missiesecretaris Marc Calo.

drie pausen mogen werken en heeft het Vaticaan bij 
verschillende vergaderingen van de V.N. 
vertegenwoordigd. Pater Augustin N’dah is 
afkomstig uit Benin en is momenteel pastoor van de 
migrantenkerk in Amsterdam-Zuidoost. De bood-
schap van Paus Franciscus: “Iedere vreemdeling 
die aan onze deur klopt, is een gelegenheid om 
Jezus Christus te ontmoeten, die zich vereenzelvigt 
met de opgenomen of afgewezen vreemdeling van 
iedere tijd”, vertaalt zich in het apostolaat van deze 
beide paters.  

Het moederhuis van de Missiezusters, de Dienares-
sen van de Heilige Geest in Steyl vormde een prach-
tig decor voor deze dag. Vanuit het kleine dorp Steyl 
aan de Maas vertrokken honderden zusters, paters 
en broeders naar alle delen van de wereld. Nu het 
zwaartepunt van alle activiteiten is verplaatst naar 
andere continenten, is het kloosterdorp verstild tot 
een rustige plek waar de geschiedenis voelbaar is. 
In het moederhuis leven momenteel ongeveer 75 
zusters, waarvan er velen op deze plaats hun levens-
avond beleven, na lange jaren van inzet in landen 
overzee of Europa. In de kapel van het klooster 
bevindt zich de sarcofaag van de beide Zalige mede-
stichteressen van de congregatie: Maria Helena Stol-
lenwerk en Josefa Hendrina Stenmanns.

Afscheid van missiesecretaris Marc Calo, msp

Aangezien 1 juni tevens de laatste officiële werk-
dag was van onze missiesecretaris, Marc Calo, msp, 
stond het laatste deel van het programma in het te-
ken van afscheid nemen. In het afscheidswoord van 
vicaris Goulmy werden een aantal kenmerken ge-
noemd: een bevlogen man met een groot hart voor 
de missie en een groot taalgevoel, waardoor hij de 
Nederlandse taal en het Limburgs al snel beheerste. 
Met een knipoog mogen we dan ook zeggen dan we 
er trots op zijn dat er weer een Limburgse 
missionaris uitgezonden wordt. 

Afscheid van een “Limburgse” missionaris. 

Maraming 
Salamat Po!



Logo van de Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en 
Gezonden

verspreiding van de kerk over de wereld.
3. Missionaire vorming: bijbels, catechetisch, spiri-
tueel en theologisch.
4. Missionaire liefdadigheid. 

Logo
Voor de Buitengewone Missiemaand is een 
speciaal logo ontworpen. Het logo is een missie-
kruis waarvan de kleuren verwijzen naar de vijf 
continenten. Het kruis is het instrument en directe 
teken van verbondenheid tussen God en mens 
voor de universaliteit van onze missie.
De kleuren: rood staat voor Amerika, groen voor 
Afrika, wit voor Europa, geel voor Azië en blauw 
voor Oceanië.

Mgr. Hans Reesink

In memoriam

Limburgse missiebisschop Mgr. Hans Reesink 
overleden
In het klooster Sint Antonius in Divinópolis in 
Brazilië is de Limburgse missiebisschop mgr. Hans 
Reesink O.F.M. overleden. Hij is 84 jaar geworden. 
De bisschop was afkomstig uit Heerlerheide. Van 
1989 tot 1998 was hij bisschop van Almenara en 
van 1998 tot aan zijn emeritaat in 2009 van Teófilo 
Otoni. Tussentijds kwam hij regelmatig op bezoek 
bij zijn familie en bekenden in Limburg.

Mgr. Hans Reesink werd op 28 juli 1934 in Heerlen
geboren. In 1956 trad hij toe tot de orde van de 
franciscanen. Hij werd als missionaris naar Brazilië 
gezonden, waar hij van 1970 tot 1979 onder meer 
provinciaal overste was in Santa Cruz.

De Heerlense bisschop is op Hemelvaartdag 
overleden. De uitvaart vond plaats op vrijdag 31 
mei in de kerk van St. Isabel. Hierna werd hij 
overgebracht naar het kerkhof van de franciscanen 
in Ribeirão das Neves. In zijn geboortestad Heerlen 
werd in de Corneliuskerk van Heerlerheide een mis 
voor de overleden bisschop opgedragen.

Paus Franciscus heeft oktober 2019 
uitgeroepen tot Buitengewone Missie Maand. In 
oktober wordt het honderdjarig bestaan van de 
Apostolische Brief Maximum Illud van paus 
Benedictus XV herdacht (30 november 1919). 
Het thema dat de paus voor deze Buitengewone 
Missie Maand heeft gekozen luidt: Gedoopt en 
Gezonden: de missie van de Kerk van Christus in 
de wereld. 

De bewustwording voor de missio ad gentes 
vergroten en het verantwoordelijkheidsgevoel 
aanwakkeren om het evangelie met nieuw 
enthousiasme te verkondigen zijn twee thema’s, 
die een schakel vormen tussen de apostolische 
brief Maximum Illud van paus Benedictus XV en 
de missionaire vitaliteit, verwoordt door paus 
Franciscus in zijn apostolische exhortatie Evangelii 
Gaudium. 

Voorbereiding
Een goede voorbereiding voor deze Buitengewone 
Missie Maand bestaat volgens de paus uit:

1. Een persoonlijke ontmoeting met Jezus   
Christus door de eucharistie, het Woord van God, 
persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. 
2. Getuigenis: missionaire heiligen, martelaren             
en belijders van het geloof als getuigenis van de 

 Rozenkrans met missiekruis

Buitengewone Missie Maand


