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Beste vrienden van Mariannhill.
Deze aflevering had in oktober 2017 moeten uitkomen. Maar dat is al voorbij, nu
is het 17 december. De tijd was sneller dan mijn type-kunst, sorry. We naderen
Kerstmis en wij Mariannhillers in PNG maken het allemaal redelijk goed. Ook
pater Anton Mulderink is zojuist ontslagen uit het ziekenhuis van LAE. Hij is
hersteld van een tyfus aanval. Een ziekte met verschijnselen van uitdroging.
Hij is na ‘n goede behandeling weer vol energie en “levenslust”(cf. Psalm 92,14)
Deken Daniel Apas hersteld goed van TB, dankzij zijn trouwe inname van de
voorgeschreven pillen en capsules. Hij was weer volledig betrokken bij de
Rozenkransmaand en begeleidde dagelijks de gelovigen in Bomana tijdens hun
processie met het beeld van Onze Lieve Vrouw van huis tot huis. Foto’s op deze
site onder “Mariannhill wereldwijd” verder onder Papua Nieuw Guinea Tanget 72
(Engels).
Bisschop Christian Blouin heeft een ander probleem: de onzekerheid over de
benoeming van zijn opvolger. Meer dan een jaar geleden diende Bisschop Chris
zijn ontslag in als bisschop van LAE. Het lijkt op het wachten op een bus op het
strand. Dit is voor bisschop Chris soms zwaarder te verdragen dan de pijn van
zijn artritis. Onze kleine gemeenschap heeft meer probleempjes, maar ieder is
bezig met zijn eigen pastoraal werk. Men werk hard en met een opgewekt
gemoed om zijn ziel te reinigen en zijn deel van het kruis te dragen in de geest
van onze stichter “Abt Franciscus”, die dit op dezelfde manier deed.
De broeders Roland Matoyi en Brian Nonde voegen een extra dimensie toe aan
het parochieleven in LAE.
In september j. l. hielden we een 21 daagse marathon vasten en bidden in de st.
Stephen parochie. Hier is broeder Brian de parochiepriester. In de oktobermaand
gaven we speciale aandacht aan de “Oktober Rozenkrans” in de parochie van St.
Theresia o. l. v. Broeder Roland. De Katholieke Radio in LAE geleid door broeder
Brian werkt prima en zendt de verschillende pastorale activiteiten uit in de regio
Morobeau, veel verder dan de grenzen van onze Katholieke Parochies.
De kerk van St. Stephen wordt ook gerenoveerd, dankzij de gezamenlijke inzet
van parochianen en weldoeners. De renovatie van het dak van de kerk van St.
Stephen staat op 5 km van onze twee fraters, Alois Gende en Wilfred Salhun,
zojuist teruggekeerd in PNG van verlof. (Ik vermeldde dit in de het bulletin van
juli j. l.) Zij werden in Lae ontvangen met een traditionele feestavond in de ‘haus
win’ in het Mariannhill huis in Eriku op 23 juli 2017. Hun verhalen bevestigden
dat hun integratie in onze Zambiaanse CMM gemeenschap hen zowel lichamelijke
als morele en geestelijke kracht heeft gegeven. Op 19 augustus j. l. namen ze
weer afscheid en vlogen terug naar Zambia om hun studie af te ronden in juni
2018. Wij hopen ze spoedig weer in PNG te verwelkomen om onze kleine
gemeenschap minstens een paar jaar te versterken voordat ze hun zendingswerk
in andere delen van de wereld gaan voortzetten. Een paar dagen later, 22
augustus 2017, vloog Pater Alfonds Voorn voor verlof naar Nederland om zijn
gouden priester jubileum in zijn geboortedorp te vieren. Hij kwam op 13 oktober
weer terug.
Twee medebroeders, Fr. Ludwig Teika en Fr. Roland Matoyi kregen de
mogelijkheid voor een verdere studie.
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Fr. Ronald volgde een cursus ‘Financieel management’ aan het Xavier Instituut in
Bomana van 22 augustus tot 15 september terwijl Fr. Ludwig een cursus van 7
weken volgde over psychologie en pastorale zorg in Goroka in aug/sept. J. l.
Op 23 oktober 2017 vloog pater Alfonds Voorn naar LAE om zich enkele weken
bij zijn medebroeders te voegen en om een Regionale Bijeenkomst te
organiseren, Deze vond plaats op 30 oktober 2017. Het belangrijkste thema was
het Chapter Mandate Booklet, als gevolg van het General Chapter in 2016 en
verspreid door ons General CMM Gouvernment onder alle broeders om een
hedendaagse vernieuwing van onze gemeenschappen te ondersteunen. De
bijeenkomst moet een proces starten van bezinning en zorg onder ons. In feite
een hele klus voor ons naast onze dagelijks zware werk.
( Als je van Moresby naar LAE vliegt raak je altijd onder de indruk van de rustige
grootsheid van de Markham rivier vanuit de lucht.)
In oktober werden onze mensen in St Joseph ’s Mission, 13 km hier vandaan,
niet voor de eerste keer bezocht door een stel ‘vandalen’. Zij werden dit keer
echter verwelkomd met pijl en boog. Een van de ‘vandalen’ kreeg een pijl tussen
zijn ribben en hierdoor zijn ze gevlucht. In november is Fr. Krystof Zacharuk
teruggekeerd uit LAE naar zijn geliefde Siassi, waar hij de enige Mariannhiller is.
Maar hij voelt zich niet alleen. Hij werd onthaald door acht gemeenschappen in
een geweldige vriendelijke sfeer.(Foto’s op deze site onder ‘Mariannhill
wereldwijd’ PNG) Siassi kinderen, thuis voelend onder deze reus in het bos.)
Wat betreft onze CPS zusters; zij vormen eindelijke weer een groep van vier.
Na een jaar verlof hoofdzakelijk besteed aan twee operaties is Zr. Henriqueta
Muchate begin augustus weer teruggekeerd. Ook zuster Michaele Kim is terug
van vakantie uit Korea. Het personeel van het Mercy Centre, waar de twee
zusters werken, is blij, ofschoon over het algemeen de Gezondheidszorg in PNG
moeilijk is daar het geld van de regering vaak niet of te laat komt.
Waarschijnlijk komt er hulp van een hospitaalschip dat heel PNG aandoet en is
zelfs toegankelijk voor mensen in afgelegen gebieden. Israël stuurt totaal 61
doctoren met dit schip.
1 December was HIV/Aids dag. Kardinaal John Ribat, aartsbisschop van Port
Moresby en voorzitter van de Christian Leaders Alliance tegen HIV/Aids wees
erop dat HIV/Aids patiënten in de afgelopen 2 jaar met 10.000 waren
toegenomen. 25% Van de nieuwe infecties waren kinderen en jong volwassenen.
Het PNG kindersterfte cijfer is nog steeds het hoogste in de Zuidzee. De mensen
gaan van het platteland naar de steden en de rij mensen die elke ochtend bij de
ingang van onze Mercy Clinic staan is elke dag langer.
De laatste keer schreef ik over de verkiezingen. Ze hebben plaatsgevonden en
we hebben een nieuwe regering met opnieuw Peter O’ Neil als premier. Zaterdag
2 augustus is hij herkozen. De nieuwe regering heeft een groot aantal plannen,
zie het internet, o.a. de alom heersende corruptie en dat wil zeggen dat je voor
veel overheidszaken – als je een ‘gewone’ handeling vraagt – je de ambtenaar
onder de tafel moet betalen. Deze manier van handelen bestaat wereldwijd al
sinds eeuwen en is moeilijk uit te roeien. Ook in PNG is dit aan de orde van de
dag. Dit houdt in dat ‘vrienden’ belangrijk zijn en een goede verstandhouding
met elkaar dient te hebben.
Beste vrienden, het is bijna Kerstmis. Een Kind klopt aan ons hart en toont
geschenken en schatten die we niet bij ons verwachten.
Een gezegend en vrolijk Kerstmis en een voorspoedig Nieuwjaar voor jullie allen,
mede namens alle medebroeders in PNG.
Vertaling; geschiedschrijving vrienden Mariannhill.
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