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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
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Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 
Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 

Zeventiende Zondag door het jaar 
 

God van alle leven nodigt ons uit om te delen. Daartoe biedt Hij ons zijn 
brood ten leven aan. God zegent ons samenzijn: in de naam van de Vader 

en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Mogen we in deze viering leren dat 
we kunnen delen als we ons eerst 

breken. 
 

Ik wens iedereen een goede en 

inspirerende bezinning toe. 
René Hornikx 

 
Aanmelden voor de viering op Glorieux: 

Mensen die nog niet geweest zijn, 

hebben voorrang. Uw bericht liefst voor 

woensdag via mail: 

cjm.piscaer@gmail.com of telefoon 

040-2262808 (Carla Piscaer) / 

of 06-50237483 (Jacques de Klerk). 

 

Zij zullen eten en 
overhouden 

 
Wat hebben we broodnodig in ons 

leven? In het Onze Vader vragen we 
‘geef ons heden het brood dat we 

nodig hebben tot vandaag’. Waarom 
vragen we dat eigenlijk? Om het 

minimale dat nodig is: eten en 

drinken, aandacht en liefde, mede-
leven en vrede. En dat alles krijgen 

we. We krijgen het niet als er 
niemand is die deelt. 

 
In deze viering worden we uit-

genodigd om te delen. Om wat we 
hebben gekregen eerst te breken en 

het vervolgens te delen. Als we dat 
allen doen, is er niemand op deze 

wereld die tekort komt. Als we dit 
doen kunnen we leven in overvloed 

en in vrede met elkaar. Dat is de 

hemel op aarde. Dat is de wereld 
omgekeerd: niet nemen, maar geven. 
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Eerste Lezing: 2 Koningen 4, 42-44 
De profeet Elisa laat brood delen en weet dat iedereen voldoende zal 

hebben.  

 
p een dag kwam er iemand uit Baäl-Salisa. In zijn tas bracht hij voor 

de man Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat vers koren 
mee. Elisa zei: 'Geef de mannen maar te eten.’ Zijn dienaar antwoordde: 

‘Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?’ Maar hij herhaalde: ‘Geef 
het de mannen te eten. Want zo spreekt de Heer: Zij zullen eten en 

overhouden.’ Nu zette hij het de mannen voor. Zij aten en hielden nog over, 
zoals de Heer gezegd had.  

 
Vraag: Deel je in het vertrouwen dat iedereen voldoende zal hebben? 

 
 

Evangelie: Johannes 6, 1-15 
Jezus laat -kort voor Pasen- zien dat je pas mens bent als je bereid bent te 

delen. 

 
n die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij 

Tiberias. Een grote menigte volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen die 
Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn 

leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Toen 
Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toe-

kwam, vroeg Hij aan Filippus: “Hoe moeten wij brood kopen om deze 
mensen te laten eten?” –Dit zeide Hij om hem op de proef te stellen, want 

zelf wist Hij wel wat Hij ging doen.– Filippus antwoordde Hem: “Wil ieder 

ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denariën brood 
nog te weinig.” Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, 

merkte op: “Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, 

maar wat betekent dat voor zo'n aantal?” Jezus echter zei: “Laat de mensen 
gaan zitten.” Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het 

aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de broden 
en na het dankgebed gesproken te hebben, liet Hij ze uitdelen onder de 

mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen 
ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen:  “Haalt nu de overgebleven 

brokken op om niets verloren te laten gaan.” Zij haalden ze op en vulden 
van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de 

mensen na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen 

dat Hij gedaan had, zeiden ze: “Dit is stellig de profeet die in de wereld 
moet komen.” Daar Jezus begreep, dat zij zich van Hem meester wilden 

maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij zich 
weer in het gebergte terug, geheel alleen.  

 
Vraag: Zijn we pas echt mens als we bereid zijn te delen? 

 
Wie anders voedt ook nu de hele wereld 

dan Hij die uit een paar korrels hele oogsten schept? Augustinus 

O 

I 
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‘ Zij zullen eten en overhouden‘ 
  
‘Niet te geloven’, hoor ik u bijna denken, toen u het evangelie las: ‘een paar 

broden en een hele menigte mensen die kunnen eten tot ze verzadigd zijn.’  
En wonderlijk genoeg bleef er bovendien nog manden vol over. Dat is 

natuurlijk een fantastisch wonder en we denken misschien: ‘gebeurde zo’n 

wonder ook nu in deze tijd nog maar, dan was het probleem van honger en 
hongersnood in onze wereld meteen verleden tijd.’ Het fraaie is dat 

moderne exegeten (mensen die zich bezighouden met het uitleggen en 
interpreteren van bijbelse teksten), graag een wat andere betekenis aan dit 

verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging geven. In hun ogen 
ging er zo’n inspiratie en kracht van Jezus uit, dat Hij al die mensen zover 

kreeg, om alle etenswaar die zij bij zich hadden, samen te delen en bleek 
er meer dan genoeg voor iedereen te zijn. 

 
Van dit wonderlijk gebeuren 

ben ik geen getuige geweest 
en dus weet ik ook niet of die 

moderne exegeten hierin 
gelijk hebben. Eerlijk gezegd 

kan het me ook niet zoveel 

schelen en lig ik  er ook niet 
zo wakker van. Maar ik vind 

in elk geval wél dat hun uitleg 
helemaal past in de prediking 

van Jezus, namelijk dat we 
aandacht en zorg voor elkaar 

moeten hebben. Dat we het 
leven en alles wat ons leven 

inhoud geeft en van waarde 
is, samen moeten delen. 

 
Overigens zijn er wel mensen in de Kerk en daarbuiten, die veel moeite 

hebben met deze uitleg van de moderne exegeten. Want, zo zeggen zij, als 
je die broodvermenigvuldiging  zo uitlegt van ‘alles samen delen’, dan is het 

toch geen wonder meer. Deze bewering trek ik in twijfel, want met een paar 

broden een heel menigte voeden, dat is naar mijn dunken toch als een 
wonder te beschouwen. En om een menigte mensen, die behept zijn met 

egoïsme en eigen belangen, zover te krijgen dat ze alles wat ze in bezit 
hebben samen delen, dan beschouw ik dat eigenlijk nog een veel groter 

wonder. Het  belangrijkste vind ik dat zulk soort wonderen óók heden ten 
dage nog kunnen gebeuren en  dat  juist ook nu in deze tijd het schijnbaar 

onmogelijke wonder toch mogelijk wordt. 
 

Er zijn zoveel situaties in ons leven en in deze wereld die we anders zouden 
willen zien, maar waarvan u en ik of anderen zeggen: dat kan toch niet!  

Wees gerust, soms zie je gebeuren dat het wel kan door de inzet van velen. 
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Maar er moet hier wel een voorwaarde aan gesteld worden, namelijk dat er 
voldoende mensen zijn die er samen hun schouders onder willen zetten, die 

hun handen ineenslaan en bovendien er veel voor over hebben. Een tweede 

voorwaarde is  noodzakelijk dat er iemand is, of meerdere mensen, die 
anderen weten te inspireren, die anderen het geloof geven dat het 

schijnbaar onmogelijke toch kan.  
 

Dit soort wonderen gebeuren gelukkig nog steeds. Je ziet dit soms in het 
klein, in een wijk of een geloofsgemeenschap, waar talloze mensen, 

praktisch altijd vrijwilligers, van alles samen doen, hun schouders eronder 
zetten en zo dingen van de grond krijgen, die je eigenlijk niet voor mogelijk 

houdt. Bijvoorbeeld voor de jeugd, voor de zieken en ouderen, voor mensen 
die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Vluchtelingen die in de knel 

zitten een veilig heenkomen bieden en liefst wereldwijd. Solidair zijn met 
landen waar de honger letterlijk en figuurlijk parten spelen en de mens in 

zijn bestaan vernedert. Het gaat om onze houding jegens de medemens, 
dichtbij maar ook ver van ons vandaan. 

 

Waar leven wordt gedeeld daar ontstaat overvloed; daar veranderen  de 
dimensies  van het leven. Een beetje hartelijkheid, een moment tijd maken 

voor een ander, geven een kleur aan het leven. Hunkeren naar een bezoekje 
of een telefoontje geven een nieuwe kijk en hoop op het leven. Het wonder 

ligt niet in het groots en meeslepend leven, maar in het  in alle eenvoud 
delen.  

 
Mooi (gepreekt) gezegd allemaal, echter de  vraag is en blijft: zijn we bereid 

te delen door een stukje van onszelf voor anderen af te staan? Ik bedoel 
iets van bezit, van onze tijd, onze aandacht, onze zorg, ons geduld, dat wil 

zeggen iets van onszelf geven, iets van ons leven? Wanneer we allen die 
vraag positief kunnen beantwoorden, dan is het mogelijk dat de wereld 

voldoende eten heeft en zelfs nog iets overhoudt. En zo wordt het schijnbaar 
onmogelijke toch mogelijk, namelijk dat er genoeg welvaart en welzijn is 

voor iedereen.    

Zou dat niet  de levensles zijn voor ieder van ons, die we  door Jezus 
ontvangen van een jongen met gewoon maar vijf broden en twee vissen?   

 
Johan Wolbrink 
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Psalm 23, de pastorale van koning David 

Vertaling volgens de ‘herziene Naardense Bijbel’, die wordt geprezen om 

zijn combinatie van letterlijkheid en poëtische kracht. Zodat het 
kernachtige van de originele Hebreeuwse tekst nog beter tot zijn recht 

komt. 
 

De Ene is mijn herder, mij zal niets ontbreken  
  In weiden vol groen vlijt hij mij neer,  

Hij voert mij mee naar wateren van rust; 
  mijn ziel keert door hem in mij terug,  

Hij leidt mij in sporen van gerechtigheid  
  omwille van zijn naam!  

Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood, 
  kwaad zal ik niet vrezen,  

Want gij zijt bij mij;  
  uw staf en uw stok, die zullen mij vertroosten.  

Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel  

  tegenover mijn benauwers; 
Gij zult mijn hoofd betten met olie, 

  mijn beker is overvol!  
Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap,  

  al de dagen van mijn leven;  
Terugkeren mag ik in het huis van de Ene  

  tot in lengten van dagen! 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tekening: Anita van der Kam 
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Het leven gewogen (deel 7) 
 

Voor Enzo Bianchi is de verbondenheid met de natuur van levensbelang. In 

de natuur ervaart hij ruimte en tijd voor het volledige mens-zijn. Ook zijn 
Godsontmoeting is niet los te zien van de natuur. Als kind en jongere heeft 

hij op het platteland gewoond te midden van de landbouwers. Zodoende 
heeft hij altijd een nauwe band gevoeld met de aarde. Met zijn handen 

bewerkte hij zijn moestuin. Hij schrijft hierover: ‘Op mijn oude dag haal ik 
veel troost uit mijn band met de natuur. Ik heb altijd geleerd om veel 

aandacht voor de natuur te hebben, ernaar te kijken, haar te aanschouwen 
en er inzichten op te doen.’  Gedurende zijn  universitaire studies woonde 

hij in Turijn. De rest van zijn leven verbleef hij altijd in de eenzaamheid van 
de uitlopers van de Monte Cerra te midden van bossen en weilanden, met 

altijd een moestuin in de buurt. 
 

De natuur geeft ons het gevoel dat we medeschepselen zijn te midden van 

andere schepselen die deel uitmaken van het universum.  Ze laat ons delen 
in de grote cyclus van geboorte en dood en maakt ons vooral bewust van 

een diepe verbondenheid met mineralen, met planten en allerlei dieren. De 
natuur maakt onze affectieve gevoelens groter dan enkel die met andere 

mensen. Wanneer we oud zijn, hebben wij bij uitstek de tijd om de natuur 
gade te slaan, te luisteren naar haar stem omdat we ontdekken dat er geen 

schepsel bestaat zonder stem. We ontdekken dat de rotsen niet stom 
blijven, dat de bomen weten hoe ze moeten communiceren en dat de dieren 

hun eigen taal hebben. 
 

Het is geen toeval dat oude mensen zich niet 
vervelen bij het wandelen. Misschien gaan ze 

langzaam, met wat moeite, maar ze hebben 
aandacht voor wat er om hen heen gebeurt. Het 

is de rust, het gebrek aan haast, die er voor 

zorgen dat een ouder iemand een eenvoudige 
veldbloem aan de kant van de weg opmerkt en 

een paardenbloem ziet die hoe broos ze ook is 
toch een gat weet te maken in het asfalt om 

geboren te worden, te groeien, te bloeien, 
waarna haar zaadjes verspreid worden door de wind. Oudere mensen 

kijken, observeren, ze nemen de veranderingen in de natuur waar, ze 
verheugen zich als de dagen lengen, als de zang van de vogels terugkeert 

en de planten die dood leken zich opnieuw in het groen hullen. 
 

Enzo zegt hierover: ‘De natuur vergezelt mij altijd. En ik steek niet weg dat 
het licht van de Middellandse Zee die ik in de zomer opzoek, voor mij gelijk 

staat met het volle leven. Dan blijf ik in de zon vanaf de ochtend tot de 
schemering. En terwijl ik naar de zee en het strand kijk en lees en lees, voel 

ik mij op weg naar Gods oneindigheid.  

Wordt vervolgd.                                                 Dolf van der Linden  osa 
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Toevallige ontmoetingen 
  

Op een zonnige zomermiddag fiets ik naar het gelukkig weer geopende 

Kringloopcentrum Het Goed. In de recyclingwinkel slaag ik met een 
engelen-plantenhanger voor in de tuin en het boekje Jezus, uit 'God-

deeltjes'. Nooit gehoord van deze serie maar de inhoud spreekt meteen aan. 
Reli-support voor nog geen € 4: een prima goed-koopje ! 

Op de kledingafdeling vraagt een onbekende dame op benauwde toon 
vanuit het pashok of ik haar aub even wil assisteren met een wat strak 

uitgevallen truitje. Ze krijgt dit niet meer uit! Dat is snel verholpen en zij 
top dankbaar. "Ik wist me echt geen raad", verzuchtte ze. "Zo zou ik me 

ook voelen," probeer ik haar verlegenheid te dimmen. 
  

Terugpeddelend zie ik Arno ineens lopen, een zestiger die vrij recent zijn 
vrouw verloor. Dit vernamen wij bij toeval op straat. Hoe kende ik hem? 

Toevallig hadden we eind jaren negentig in de lokale krant het overlij-
densbericht van Arno's moeder gezien. Haar heb ik niet gekend; zij was 

namelijk door ziekte aan huis gebonden. Het rouwbericht vermeldde o.a. 

het huisadres, schuin tegenover ons. Een schriftelijke blijk van betrokken-
heid, al betreft het min-of-meer onbekenden, is altijd welkom. Dus toen in 

de mand vol gratis Boomerang-kaarten gedoken en een Elvis/variant 
gekozen. Op de voorzijde hiervan is hij tranen plengend afgebeeld. Reden? 

Geen idee. Maar verdriet gaat geen deur voorbij. Later werd helder dat de 
getroffen gelovige familie top/fan was van deze bijzondere zanger, die jong 

begon in een gospelkoor en dat dit gok-poststukje hen erg ontroerde alsook 
al die jaren bewaard werd. 

  
Daarna waren er af en toe zeker niet-oppervlakkige ontmoetingen met Arno 

waarin Elvis als herkenbaar idool voorkwam. Zo leerde ik ook Arno's 
echtgenote kennen. Maar deze dame overleed in 2020. Dit vernam ik 

eveneens en passant tijdens boodschappen doen. Nu wil ik graag tijd voor 
Arno inruimen. Hoe zou de vrij jonge weduwnaar het inmiddels maken? Ik 

spreek hem aan. terwijl bijna naast ons een heer-in-scootmobiel wat 

verdwaasd probeert over te steken. Ja, er is hier een wegopbreking, maar 
waarom?  

  
"Het is bijna een jaar geleden" zegt Arno, wijzend op het medaillon-met-

foto-van-zijn-Ria dat hij aan een ketting draagt. "Ze is altijd bij me, maar.. 
“. “Niet lijfelijk," vul ik aan;  "Nee; en haar omhelzen dat gaat niet meer. 

Na ruim 40 jaar samen....ik vind er niets meer aan". "Dat went ook niet," 
is mijn reactie. Hij zucht diep. "Ik hoop dat ik weer bij haar kom later; maar 

hoe zal dat gaan, want...". Van eerdere gesprekken weet ik dat hij, vooral 
vanuit niet echt bevrijdende katholieke wortels, worstelt met het 

hiernamaals. "De hel bestaat niet," verzeker ik hem, "en het vagevuur 
evenmin. Dat is te dreigend en beperkt uitgelegd. De hel: dat zijn degenen 

die oorlog voeren, veel te hard rijden en zo. Maak je hierover geen zorgen 
Arno, je wordt heus met Ria herenigd". Hij knikt, zichtbaar gerustgesteld 
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en herhaalt dat hij zijn overgegane partner dagelijks dichtbij voelt. Hij trekt 
enkele cherubijntjes uit zijn jaszak; ja die spaart hij -net als ik- en plaatst 

ze dan rond foto's van zijn dierbare. De drie engeltjes zijn zonet gekocht bij 

diezelfde recyclingshop waar ik rondneusde. "De jeugd wil dat niet meer, 
zulke beeldjes." meent hij. "Nou ik geloof dat de interesse voor spiritualiteit 

weer iets aantrekt". 
  

Na het gesprek pak ik mijn tweewieler en 
loop naar de andere zijde van de rotonde, 

vanwege fors onoverzichtelijke verkeers-
drukte. Op de stoep nog steeds de man-in-

scootmobiel. Verder komen is hem niet 
gelukt en hij ziet er duidelijk vertwijfeld uit. 

Dan echt even meer aandacht schenken. 
"Kan ik iets voor u doen?" Hij blijkt van streek 

door een aantal factoren. "Er is hier zoveel 
veranderd," zo begint hij de dialoog, doelend 

op en wijzend naar de arbeid op de rotonde. "Tja, ik weet ook niet waarom 

dit gebeurt, niets over gelezen". Hij weet echter meer. "Mensen die hier 
wonen hebben de gemeente benaderd: de auto's rijden hier zó hard,” (zeer 

herkenbaar), "men wil de weg gaan versmallen". "Oh, goed plan". "Ziet u, 
ik ben alleen, na 55 jaar huwelijk is mijn vrouw overleden. Ze was nogal 

kouwelijk en kroop 's avonds dicht tegen me aan." Dat zie ik zowat voor 
me. "Overdag, dat gaat nog wel, ik heb mijn bezigheden." "Is wel 

verstandig," zeg ik. "Maar 's nachts! Dat is het ergste." Een uitspraak van 
priester/dichter Herman Verbeek komt boven. Deze gayboy, ooit tevens 

PPR-voorzitter, zei dat het solo-sluimeren hem het zwaarst viel in zijn 
eenpersoons-huishouden. 

  
Van mijn senior/praatmaat volgen nog meer pechpunten. Hij had pogingen 

gedaan voor een nieuwe relatie. "Maar mevrouw! Zeker acht keer bleef het 
bij één afspraak. Ze zeiden allen: ”Eens maar nooit meer." Duidelijk slecht 

getroffen. Mijnerzijds invoelbaar na zekere ervaringen. De weduwnaar 

vervolgt zijn opsomming. Deze ochtend overkwam hem een aanrijding. Het 
voorwiel van zijn verplaatsingshulpstuk liep vast op een steen. Gevolg: 

botsing met een auto, die schade leed. "Is er hulp gekomen?" Ja dat wel. 
Zelf bleef hij ongedeerd, maar dat was fors schrikken. Ik wijs op zijn vehikel, 

de oorzaak van deze crash. "Het ziet er nogal wankel uit." Tja; genoeg 
redenen om er naar te laten kijken. 

  
Uit het onderhoud van zeker twintig minuten bleek verder dat hij weinig 

vrienden over had. Ondertussen nam hij me steeds oplettender op, dus 
maakte ik zo tactisch mogelijk duidelijk prima voorzien te zijn van een fijne 

man. "O, u bent getrouwd." Enige teleurstelling in zijn stem. "Jazeker. Voor 
de tweede keer trouwens, maar ik begrijp de dames die geen herkansing 

aangaan heus wel." 

  

Een vorm van gezelligheidscontact bood ik toch maar niet aan wegens een 
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voldoende gevuld bestaan. Inmiddels wilde ik eigenlijk tevens afronden, na 
het lozen van nog enkele tips. Want hij bleef snakken naar betrouwbare 

maatjes. "Ze zijn er weinig." Om zijn isolement hopelijk te verminderen 

noemde ik het inschakelen van huisarts of ouderenbond; misschien een 
kerk? Daar was nog niet aan gedacht. Digitale kansen liet ik er maar buiten. 

Misschien was de techniek door deze toch zeker tachtigplusser niet 
bijgehouden en dan zou het ook nog eens onveilig kunnen worden. 

Wederom volgde dankbaarheid. 
  

Zo proberen we er steunend te zijn voor mensen die somehow ons pad 
kruisen. Met -al dan niet indachtig- de hoop van Herman van Veen: Anne, 

de wereld is niet mooi; maar jij kunt haar misschien wat mooier kleuren... 
 

AMBRIȄLLA 

 
 

Bericht van Ton Tromp uit Manokwari 
 

Beste Allen,  
Na de eindexamens afgelopen mei dacht ik “ik 

wacht nog even met jullie over de resultaten te 
informeren totdat ook de overgangsexamens een 

feit zijn”, want alle regelgeving rond die examens 
veranderden om de dag vanwege de 

coronapandemie. Die pandemie raast echter maar 
door, en dus ook de steeds maar weer 

aangescherpte of verslapte regels. Nu de eerste 
klassers al officieel met hun lessen begonnen zijn 

(afgelopen maandag, 12 juli) wordt het toch echt 

tijd jullie bij te praten. 
 

Covid19 dus. Het duurt te lang, iedereen is het 
spuugzat. Na het uitbreken van het virus, en de 

eerste doden, ook in Manokwari, zat de schrik er 
flink in. Alles op slot (geen weg-, lucht-, zee-

verkeer van en naar Manokwari en andere 
plaatsen), handen wassen, geen vergaderingen en kerkdiensten, 

ambtenaren working from home, afstand houden, mondkapjes. Op vele 
punten in de stad stonden politieagenten te controleren of iedere chauffeur 

van brommer of auto en zijn/haar passagiers wel een mondkapje, hier 
‘masker’ geheten, droeg. Schoolkinderen ‘on line’, geen klassikaal onder-

wijs, internaten dicht, de meeste kinderen naar huis. 
 

Maar er kwam al gauw de klad in. De sterfgevallen bleken niet in de buurt, 

niet in de honderden te lopen, niet in jouw familie, en de regels 
versoepelden beetje bij beetje. Nee, nog steeds geen klassikaal onderwijs, 

maar kinderen die in de buurt woonden, mochten ’s maandags huiswerk 
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komen ophalen om ‘s zaterdags weer terug te brengen. Kantoren weer 
open, kerkdiensten voor kleine groepen, toko’s geen gebrek aan klandizie, 

overvol openbaar vervoer; wel nog overal borden met aanmaningen om 

zich aan het gezondheids’protokol’ te houden. Je mocht weer in een 
vliegtuig of op een boot stappen als je een papier kon laten zien waarop 

tegen duur geld een negatieve uitslag van swab of pcr-test was vermeld. Er 
werd weer kriskras gereisd dat het een lieve lust was. Met dat covid ‘viel 

het allemaal wel mee.....’. 
 

Totdat ...... enkele weken geleden de variant D, die uit India, te voorschijn 
kwam! Honderden bleken opeens geinfecteerd te zijn. De augustijnen 

zouden in de week van 5-11 juli hun kapittel moeten houden (eens in de 
vier jaar is er zo’n algemene vergadering, o.a. om een nieuw bestuur te 

kiezen) – het was al een jaar uitgesteld -; het was gepland in Manokwari. 
Eind juni ging Manokwari echter op slot. Augustijnen uit andere plaatsen en 

eiland (Filippijnen, Jakarta, Kalimantan, Jayapura, Sorong, het binnenland) 
konden geen kant op. 

Sommigen waren al in 

Manokwari en konden tot op de 
dag van vandaag niet terug 

naar huis. De vergadering 
werd weer uitgesteld, maar nu 

met de mededeling dat die eind 
augustus in elk geval door 

moet gaan, al is het dan via 
‘zoom’. Het is alles geldig, als 

er ten minsten 2/3 van de 
leden mee doen. 

Er was ook besloten dat er de 
zondag voorafgaande aan die 

kapittelvergadering, 4 juli, drie 
man tot diaken gewijd zouden 

worden. En dat ging wel door. 

In aanwezigheid van niet al te 
veel mensen, maar toch 

behoorlijk. Nou, ze (“ze” want 
ikzelf was lekker thuis 

gebleven) hebben het 
geweten! In de dagen erna 

bleken, zeven mannen en vrouwen rond onze scholengemeenschap in 
Susweni het virus bij zich te dragen. En drie mensen hier in Maripi rond de 

onderbouw van de middelbare school (een pater-logé uit de Kebar-vallei, 
een docente, en een kokkin van het internaat). Op een enkeling na waren 

al deze patienten al twee keer gevaccineerd! De symptomen zijn niet al te 
hevig, maar iedereen is minstens tien dagen in quarantaine. Nog niet naar 

een aparte locatie in een ziekenhuis, maar toch. Teams van mensen van de 
Dienst van Gezondheidszorg zijn druk met overal tests af te nemen, waarbij 

velen een positieve uitslag vertonen.  

 
Op zondag 14 februari 2021 zijn vier diakens van het 

vicariaat Christus Totus van West-Papoea, tot priester 

gewijd in de Christus Konings kathedraal in Sorong. Ze 

werden gewijd door bisschop Hilarion Datus Lega. 

Felicitaties gaan naar Fransiskus Mba O.S.A., Aloysius 

Du'a, O.S.A., Antonio Vially Tawa, O.S.A., Daniel Bastian 

Kelmanutu, O.S.A. 
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Toch ging de inschrijving van nieuwe leelringen voor schooljaar 2020-2021 

gewoon door: handen wassen, afstand houden, mondkapje. Ook melden 

velen zich on line aan. Op iedere school (SMP en SMA, Maripi en Susweni, 
onderbouw en bovenbouw) iets over de 100 leerlingen, opgedeeld in vier 

klassen, misschien straks vijf. De internaten blijven dicht, op een enkelen 
na, die al voor de lock down in Manokwari waren, en niet terug kunnen naar 

hun plaats van herkomst –wel allemaal negatief getest- ; de klaslokalen 
staan leeg, iedereen moet on line studeren. Dat levert in zo’n eerste week 

dan allerlei logistieke moeilijkheden op: sommigen beschikken niet over een 
juiste telefoon, in sommige dorpen is geen signaal, geen bereik, anderen 

geloven het wel. Ook de docenten wordt verzocht niet op school te komen, 
maar vanuit huis te werken (sommigen komen toch soms even kijken...). 

Normale routine-zaken, zoals introductiedagen, het zich laten aanmeten 
van een schooluniform, gaan niet door.  

 
Vorig schooljaar werd dus al door covid getekend: geen klassikaal 

onderwijs, geen internaten. Van sommigen die nu al in de tweede klas zitten 

kennen we de gezichten nog niet! Ook werd er door de Dienst van 
Onderwijs, van hogerhand, bepaald, dat er geen nationaal eindexamen was, 

slechts een schoolexamen, en dat iedereen (ja, heus!) moest slagen. Ook 
diegenen die om allerlei redenen nooit werk on-line hadden ingeleverd, 

geen proefwerken gemaakt, misschien wel een jaar vakantie hebben 
gehouden. De docenten op hogescholen en universiteiten, en op senior high 

schools zullen het gaan merken, dat sommigen van hun leerlingen het 
afgelopen jaar niets toegvoegd hebben aan hun kennis. 

 
Dat is natuurlijk vooral het geval onder de ‘minsten der mijnen’. Zijn papa 

en mama, of oom en tante, in de buurt, hebben die zelf enige scholing 
gehad, is er enige discpline thuis en een geregelde dagorde, kijkt men 

huiswerk na, vraagt men belangstellend of het kind zich wel bevindt, dan 
zit het wel goed. Maar zijn papa en/of mama al overleden, en huis je bij een 

ouder grootmoeder, kunnen vader en moeder zelf niet lezen, is de hele 

familie, inclusief de betreffende leerling, stevig aan de drank, heeft men 
geen telefoontje (tegen de prijs van een maandsalaris van een ambtenaar), 

of heeft overheid nog geen metershoge antenne bij jou in het dorp geplaatst 
zodat je van het internet verstoken bent, dan wordt er dus niet gestudeerd. 

Men haalt geen kattekwaad uit, maar het is wel de hele dag voetballen, 
door het oerbos (tropisch regenwoud) klauteren, op vogeltjes jagen (met 

pijl en boog of ‘kattepult’), vissies vangen (met een nylon lijntje waar een 
vishaakje aangeknoopt zit). Allemaal ook verdienstelijke bezigheden. Ook 

in corona-tijden houd je je kinderen niet thuis, geen beginnen aan. 
 

Ik geef jullie dus (nog) geen gespecificeerde cijfers over het aantal 
geslaagden en zittenblijvers. Op de SMP is iedereen over, op de SMA zijn er 

43 blijven zitten. Op de SMP zijn er (ook heel gewoon in Indonesia) die 
eigenlijk zijn blijven zitten, maar het rapport kan toch aangepast worden 

op ‘overgaan’, als men maar van onze school verdwijnt en verhuist. Over 
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en out heet dat. Meisjes zijn nog altijd pienterder en meer volwassen dan 
jongens, onze scholen worden ook dit jaar weer massaal bezocht, na enkele 

jaren hebben we al een naam hoog te houden. Het schoolhoofd van de SMA, 

de heer Adam Wospakrik, een Papua, is een door de overheid betaalde 
leraar en mocht niet langer op onze ongesubsidieerde school blijven les- 

geven. Hij werd ergens anders directeur. Nu is pater Stefanus Alo de 
directeur ...... paters zijn altijd van alle markten thuis....  

 
Voor ik het vergeet: ikzelf ben in april en mei al twee keer gevaccineerd 

(met het chinese Sinovac), heb geen klachten, werk vanuit huis, kom de 
straat niet op, loop wat rond op het grote terrein hier (zeven hectare!!), 

volgde zoals iedereen hier midden in de nacht de Europa-voetbal-
wedstrijden, kortom wie zal het gaan winnen... het virus of toch wij, en 

wanneer dan? Elke beginnend schooljaar lopen de meeste scholen (nee, de 
onze niet!) tot aan de nationale bevrijdingsdag op 17 augustus voor geen 

meter. Het is dan altijd nog aftasten, schoonmaken, roosters maken, tafels 
en stoelen aanslepen, nieuwe docenten zoeken.... Zullen we op 17 augustus 

straks wel weer bevrijd ‘normaal’ mogen doen? (Ik denk het niet...). 

Hartelijke dank voor jullie belangstelling en aandacht en steun. Blijf 
gevrijwaard van het virus!  

Met hartelijke groeten, 
 

Manokwari, 16 juli 2021, Ton Tromp osa 
 
 
 
 

Nacht van de Vluchteling 
 

Beste mensen, 

 
Dit jaar loop ik voor de 3e keer de Nacht van de 

Vluchteling, op 11/12 september deze keer. De 

training is in volle gang..... 
Ik loop mee omdat ik het belangrijk vind dat er 

aandacht is voor vluchtelingen, waar ook ter wereld. 
Mijn motivatie is terug te vinden op mijn 

persoonlijke pagina. Wil je me sponsoren? Dat zou 
fijn zijn! Alvast dank daarvoor. 

Ga naar: https://www.nachtvandevluchteling.nl/actie/annelies-rosier-2 
 

Een wandelgroet, Annelies Rosier 
 

 
 

 
 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/actie/annelies-rosier-2
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Gebed voor de zondag 
God, 

waar zouden we zijn zonder U. 
U bent de grond waarop we staan en 

het licht dat onze levensweg verlicht. 
Kom ons nabij, zo vragen we U, 

om ons te leren wat delen is 
zodat liefde en gerechtigheid ons deel mogen worden. 

Dan hebben we alles om te leven in vrede. 
Dit vragen we U in naam van Jezus 

voor tijd en eeuwigheid. 
Amen. 

 

Onze website wordt goed bezocht 
 

Op 4 juli bereikte het bezoekersaantal van onze website Augustinus-

Eindhoven.nl  het nieuwe hoogtepunt van 791 bezoekers per dag!   
 

 
 

 
 

 

 

 

Breken om te delen is in onze wereld broodnodig? 
 

Wonderen bestaan niet. Wat wel bestaat zijn goede voorbeelden. Elisa laat 
ons een goed voorbeeld zien: brood voor God aan mensen geven die dit 

nodig hebben.  
Jezus laat ons een ander goed voorbeeld zien. En kleine jongen is bereid 

zijn voedsel af te staan. Jezus breekt dit en deelt het. En de aanwezigen 
voelden spontaan aan dat het hierom gaat: delen. Misschien schuilt het 

wonder in het feit dat mensen aan de hand van een teken van Jezus inzien 
dat delen, vermenigvuldigen is.                                           René Hornikx 

 
Vraag: Is delen altijd vermenigvuldigen? 
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Pelgrim 
Nu veel mensen onderweg zijn, in eigen land en daarbuiten kan dit 

gedicht tot nadenken stemmen. 
 

Pelgrim ben ik, al zo lang. 

Over vlaktes trek ik 
in de malende zon. 

Door de straten zwerf ik 
als een dolende gast. 

Klop aan bij de boeren, 

zit neer bij de wijzen, 
zoek met het diepst in mij 

naar het hoogste van de hemel, 
smeek de Barmhartige 

om mij te verlossen 
uit de snerpende leegte 

in mijn angstige hart. 
Hier ben ik, zeg ik, 

maar ik ben er niet echt. 
Waar zijt Ge, vraag ik, 

maar verwacht geen antwoord. 
Zo ga ik en ga ik 

langs eenzame wegen, 
zo werp ik mij neer 

bij de kloosterhoven. 

Ik vloek en ik roep 
tot ik neerval en snik: 

ik geef mij gewonnen, 
raap mij op, neem mijn tranen, 

zet mij neer waar ik zijn moet. 
Ik zal doen wat ik doen moet 

op de kracht van Uw adem, 
om de smart van de mensen. 

 
Catharina Visser (1932 - 2015) 

 
 

Zending 
 

Gesterkt door Gods woord, 
en de gaven van brood 

gaan we op weg 
om brood te zijn voor elkaar. 

Daartoe zegene ons die God en Goedheid is: 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  

Amen. 
 


