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Smartelijke verliezen

BR. ADRIANUS ABRAHAM
WISSENBURG CMM +

Geboren in Monster 26.5.1935
Godgewijd als Broedermissionaris
van Mariannhill te St. Paul 19.03.1955
Overleden in Mariannhill 24.04.2016
Begraven in Mariannhill Zuid-Afrika 29.4.2016
Nadat Broeder Adriaan/Bram 10 jaar in het
tuinbedrijf en in andere afdelingen van het Missiehuis
St. Paul werkzaam was geweest werd hij in 1965 naar
de missie van Mariannhill in Zuid Afrika uitgezonden.
Daar heeft hij zijn praktische vaardigheden vooral in
het onderhoud van talrijke gebouwen op meerdere
missiestaties ten volle kunnen ontplooien. Sporen van
zijn bedreven werklust zijn nog te zien op meerdere
missiestaties vooral ook in het grootseminarie. In de
Mariannhill traditie van een gebalanceerd leven van
bidden en werken heeft hij zichtbaar bijgedragen tot
verbeterde voorzieningen voor het leven en werk van
de missionarissen. Broeder Bram heeft een beeld
achtergelaten van een missionaris die zich met zijn
door God gegeven talenten overtuigend in dienst
heeft gesteld van de Kerk en haar missie. De familie
heeft een dierbaar lid en de Congregatie en het
bisdom Mariannhill een waardevolle medebroeder en
missionaris verloren.
“Gelukkig de doden die in de Heer sterven. Ja waarlijk, mogen
zij uitrusten van hun zwoegen, want hun daden vergezellen
hen.” (Apok.14,13).

Binnen een maand zijn er drie Nederlandse
missionarissen in Mariannhill Zuid Afrika gestorven.
P. Simon Rodenburg beëindigde een langere periode
van zwakke gezondheid op Paaszondag in
Mariannhill.
Ruim een week later, op 4 april, stierf P. Hein
Ratering vrij plotseling enkele dagen nadat hij door
een hartinfarct werd getroffen.
Nog geen drie weken later kwam er op 24 april een
einde aan een pijnlijke kwaal van Br. Bram
Wissenburg op.
Binnen een jaar zijn er 6 Mariannhillers gestorven die
in hun jonge jaren in St. Paul zijn opgeleid. De
communiteit bestaat momenteel uit 8 leden, maar zal
nog in dit jaar worden versterkt met twee
missionarissen die voor goed uit hun missiegebied
naar St. Paul terugkeren.

Absoute – Aartsbisschop Paul Khumalo.
Herdenking van Br. Bram tijdens de viering in
Honselersdijk 7 mei 2016
Twee weken na het overlijden van Br. Bram
Wissenburg werd er een herdenkingsdienst gehouden
in de kerk van Honselersdijk, in de huidige parochie
waartoe zijn geboorteplaats Monster behoort. St. Paul
werd vertegenwoordigd door P. Frans Lenssen, Br.

Toon van Heugten en P. Theo Verstappen. Pastoor
Steenvoorde was de voorganger met twee
Mariannhillers als concelebranten. In zijn homilie
ging de pastoor in op de doopnaam Abraham, de
man die gehoor gaf aan de oproep van een
onzichtbare God: ‘trek weg uit je land’; zo was Bram
ook als missionaris uitgetrokken naar een ver land.
In zijn eulogie schetste P. Frans Lenssen de unieke
persoonlijkheid van Bram. In vergelijk met de twee
unieke momenten van de dagelijkse zonsopgang en
zonsondergang, zijn ook geboorte en dood, twee
momenten waarbij een mens onder normale
omstandigheden als iets unieks in de belangstelling
van familie en vrienden staat.

meer: “Wij zijn hier samengekomen om te getuigen dat Br.
Adrian onze grootvader is geweest die liefde en zorg uitstraalde
en tevens een hoge graad van ijver en toewijding tot zijn roeping
in zijn religieuze gemeenschap toonde. Voor ons, jonge
missionarissen, heeft hij een zeer goed voorbeeld gegeven van wat
het betekent een Mariannhiller missionaris te zijn. Hard
werken en een grote liefde voor onze gemeenschap was zijn
kenmerk. Hij heeft ontzettend veel bijgedragen tot het
onderhoud en de dagelijkse running van het seminarie. Bij een
rondgang door zijn farm werd het ons duidelijk dat het
varkensvlees dat ons altijd goed smaakt niet maar toevallig op
tafel komt maar van de dieren die zorgvuldig door Broeder
Adrian waren gefokt. Het viel mij altijd op te zien hoe de
schapen hem altijd volgden, niet alleen omdat ze hongerig
waren, maar omdat ze hem kenden als hun goede herder.
Ontelbaar waren de konijnen die een florissant leven hadden op
de farm. Dit alles bracht hij tot stand door hard en doortastend
werken.”
Dit getuigenis van een van de jonge Afrikanen
met wie hij dagelijks omging geeft duidelijk de indruk
weer die Bram op hen in hun gewone dagelijkse leven
maakte. Ze zullen hem missen.

Koor van jonge Mariannhillers
Dit zijn ogenblikken waarop wij ons realiseren, dat
ieder menselijk wezen absoluut uniek is, de ene mens
is niet de andere.
Bij de herinnering aan het leven van Broeder
Bram staat dit dierbaar lid van de familie Wissenburg
en van de familie van de Missionarissen van
Mariannhill weer groot in het middelpunt van de
belangstelling voor allen die bij deze gelegenheid hier
zijn samengekomen. Op dit tweede hoogst unieke
moment van zijn bestaan, zijn dood, zullen allen die
hem goed gekend hebben en met hem hebben
samengeleefd, zich aan hem herinneren als een unieke
persoon.
Als een man begaafd met veelzijdige praktische
vaardigheden was hij op veel plaatsen en missiestaties
werkzaam en genoot daardoor een grotere
bekendheid dan menig missionaris die jarenlang op
dezelfde statie leeft. In de laatste 20 jaren was hij in
het grootseminarie van de Mariannhillers in Merrivale
in Zuid-Afrika gestationeerd en natuurlijk goed
bekend onder de seminaristen.
Een van de seminaristen, Jonathan Mukamba,
sprak namens de studenten van het opleidingshuis in
Merrivale een uitvoerig dankwoord uit bij de
begrafenis van Broeder Bram (Adrian). Hij zei onder

P. Jan Bouma bij de uitvaartdienst in Mariannhill
Familiedag 2016
De jaarlijkse ontmoetingsdag van naaste familieleden
van missionarissen in het buitenland wordt op
zondag 22 mei gehouden. Bij het gelijkmatig
inkrimpen van het aantal levende missionarissen daalt
ook het aantal familieleden die jaarlijks voor deze
gelegenheid samen komen.
Nieuwe Mariannhiller Bisschop
Paus Franciscus heeft P. Mandla Siegfried Jwara
CMM tot Apostolisch Vicaris met de waardigheid van
bisschop benoemd voor het apostolisch vicariaat van
Ingwavuma in KwaZulu-Natal, Zuid Afrika.
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