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REISINDRUKKEN UIT ZUID AFRIKA

Mariannhill Monastery

P. Frans Lenssen

Dank zij een donatie bij de 60ste verjaardag van mijn
priesterwijding had ik de gelegenheid voor een reis
naar Z. Afrika. Na mijn aankomst in Durban werd ik
afgehaald door Br. Tendai en arriveerde in het
oorspronkelijke klooster Mariannhill 25 km van de
stad. Dit oorspronkelijke door Abt Franz Pfanner in
1882 gestichte Trappistenklooster was in de daarop
volgende jaren uitgegroeid tot een groots aangelegde
abdij, met op zijn hoogtepunt rond 300 monniken.

___________________________________
Mariannhill, waar de stichter van Mariannhill Abt
Franz Pfanner zijn laatste levensjaren doorbracht en
er op 24 mei 1909 gestorven is. Sinds mijn eerste
bezoek met de toenmalige provinciale overste van
Mariannhill, P. Jan Bouma in 1987 heeft zich deze
statie tot een uitgebreid missiecentrum ontwikkeld. Er
staat een prachtige kerk waarin het oorspronkelijke
kerkje van Abt Pfanner, is geïntegreerd; verder is er
een cluster van gebouwen voor de velerlei faciliteiten
voor missie activiteiten. Een curiositeit is een kleine
begraafplaats waar het hart van Abt Pfanner is
bijgezet.

Begraafplaats van het hart van Abt Franz Pfanner

Bisschopswijding van P. Siegfried Jwara CMM
De indrukwekkende kruisgang en kerktoren van Mariannhill
Monastery met generale overste P. Damian Weber CMM die van
1965-74 overste van de provincie Mariannhill is geweest.

Emaus
Mijn eerste gang na aankomst was naar het kerkhof
waar ik de graven van de onlangs kort na elkaar
overleden Nederlandse medebroeders, P. Simon
Rodenburg, P. Hein Ratering en Br. Bram
Wissenburg heb bezocht. Op dit kerkhof bevinden
zich ook de graven van de Stichter Abt Franz Pfanner
en de twee opvolgende Abten. Ik zag de namen van
een groot aantal mij bekende Nederlandse niet
Nederlandse Mariannhillers die daar begraven zijn.
Mijn oog viel ook op het graf van de P. Notter
Vorspel, eerste superior van St. Paul in 1911; hij stierf
in 1923.
Daags daarna had ik meteen de gelegenheid om mee
te rijden naar de statie Emaus, 150km van

De eigenlijke aanleiding van mijn bezoek aan de
bakermat van Mariannhill in Zuid Afrika was de
bisschopswijding van Pater Siegfried Jwara. Siegfried
(de naam van zijn toenmalige Duitse pastoor die hem
op deze naam had gedoopt) kende ik al sinds de
tachtiger jaren toen hij in Rome zijn priesteropleiding
volgde; ik was ook aanwezig bij zijn priesterwijding in
zijn geboorteplaats in 1987. Toen Siegfried later lid
van het generale bestuur was kwam hij naar Papoea
Nieuw Guinea voor de inwijding van het nieuwe
Mariannhill studiehuis voor priesterkandidaten in
Port Moresby. Hij was tot aan zijn benoeming de
regionale overste van de Mariannhiller regio Mtatha.
Ik kon mij aansluiten bij andere medebroeders van
Mariannhill voor de tocht van 250 km naar het
apostolisch vicariaat Ingwavuma waarvan P. Jwara tot
Bisschop was benoemd. Geen kerk was groot genoeg
voor de massa gelovigen die bij de wijding verwacht
werd. Daarom waren er reusachtige tenten opgesteld

op een open terrein van een van de parochies.
Negentien bisschoppen in vol ornaat waren de
concelebranten met de vorige bisschop van het
vicariaat, die in de plechtigheid voorging. Het was een
indrukwekkende
plechtigheid
met
bruisende
gezangen van de gezang-minnende Afrikaanse
gelovigen.
Het hele evenement was zeer goed georganiseerd. Na
de viering werd de menigte gespijsd in een grote tent
en aan catering auto’s.

Enkele kandidaten in Mariannhill die aan het Theologische
Instituut in Cedara studeren

Wijding van P. Siegfried Mandla Jwara CMM
tot bisschop van Ingwavuma Z. Afrika

De generale overste P. Damian Weber, die na de
bisschopswijding van Mgr. Jwara enkele dagen in
Mariannhill verbleef, nodigde mij uit voor een tocht
naar een klooster van de Zusters van het Kostbaar
Bloed in Ixopo. P. Simon Rodenburg was daar vijf
jaren de kapelaan van de gemeenschap geweest als
navolger van P. Adriaan Bruggink die na 40 jaar
diensttijd in 2006 naar St. Paul terugkeerde en daar
vrij plotseling stierf. P. Bernard Tiel heeft nu deze
taak op zich genomen.
Verdere reisindrukken
In Mariannhill logeerde ik in het Mater Dolorosa
House, een tehuis speciaal gebouwd voor bejaarde
missionarissen, onder hen drie geëmeriteerde
bisschoppen. De voormalige aartsbisschop van
Pretoria Paul Khumalo CMM was mijn voortreffelijke
gastheer. Met hem bezocht ik onder andere zijn
geboorteplaats St. Wendolin waar leden van zijn
familie wonen. De hellingen van het omliggende
uitgestrekte voormalige Marannhill grondbezit zijn
bezaaid met woningen voorzien van de nodige
faciliteiten. De veelsoortige indrukken van mijn
bezoek aan de bakermat van Mariannhill zijn
bemoedigend. Wat meer dan een eeuw geleden door
Europese missionarissen is begonnen en ontwikkeld,
gedijt nu verder in competente Afrikaanse handen.

Bezoekers uit Zambia in St. Paul
P. Christopher Mashipila die in Rome een cursus in
spiritualiteit volgt en P. Brian Nonde die zich op
doortocht naar Papua Nieuw Guinea eveneens in
Rome bevindt kwamen voor een vakantie van 10
dagen naar St. Paul. Wachtend op zijn visum heeft
Brian intussen in het Vaticaan een cursus in sociale
communicatie gevolgd. Op een van de
verkenningstochten Lage Landen hebben zij
Rotterdam bezocht en er een rondvaart gemaakt in de
haven die na Shanghai de tweede grootste haven van
de wereld is.
Bijzonder hartelijk was ook het bezoek op een
zondag aan het Missieklooster van de Zusters van het
Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. Een bezichtiging van
de prachtige St. Jans kathedraal van ’s-Hertogenbosch
stond ook op het programma.

Bezoekers uit Zambia P. Chris Mashilipa en Brian Nonde

Een groeiende gemeenschap
Met de definitieve terugkeer van P. Jan Bouma is de
communiteit van St. Paul weer wat uitgebreid.
Welkom thuis na veel jaren van voldane arbeid in
leidende functies in Zuid Afrika en Zambia.
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