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Beste vrienden,
Anderhalf jaar geleden ben ik hier in Oosterbeek neergestreken, en al die tijd heb ik niets van mij
laten horen. Ik mis jullie, en ik mis ook mijn maandelijkse kroniek over ons werk in Kisumu. Daarom
heb ik besloten om een nieuwe reeks te beginnen, deze keer onder de naam “Kroniek Hans”.
Meestal beginnen wij een gesprek met de vraag: hoe gaat het met je. Nu dan. Het gaat wel goed met
mij. Ik ben hier ingeburgerd en leid een luxeleven. Ik doe wat van mij wordt verwacht: namelijk
verwend worden. Zoals bij de meeste mensen gaat mijn gezondheid langzaam achteruit. Vanwege de
Parkinson ziekte worden mijn bewegingen steeds langzamer, en gaat dus mijn tijd steeds sneller.
Veel dingen kan ik niet meer; maar ik zeg tegen mijzelf: “wat je niet kunt moet je niet willen”. Zo krijg
ik steeds meer tijd om te lezen. En ik mag wel zeggen dat boven mijn navel alles in orde is.
De tweede vraag die ik meestal krijg is: en hoe gaat het met Pandipieri? Alles gaat daar gewoon door.
15 Jaren geleden heb ik de leiding overgedragen aan een plaatselijk bestuur met zuster Bernadette
als manager. Maar er gebeuren aldoor genoeg nieuwe dingen om er een regelmatige kroniek mee te
vullen. Bovendien zijn de ideeën over de ontwikkelingswereld de laatste 25 jaar veranderd; ook
daarover kan ik wel wat vertellen. In het kort komt het hierop neer dat, in de woorden van Paus
Franciscus, de geholpenen de leraren moeten worden van de helpers. Met andere woorden, de
behoeftige mensen van Kisumu moeten onze leraren zijn. Dat is een interessant gegeven, waarover
ik graag tezamen met jullie wil nadenken; ook al ligt mijn missionaire schip nu aan de kade.
Helaas kan ik jullie niet meer geregeld opzoeken. Maar er is licht aan de horizon. Op zondag 2
december vier ik een bescheiden feest in de Lambertusbasiliek te Hengelo. Wij zullen dan aandacht
besteden aan mijn vijfenzestigjarig priesterjubileum, maar ook aan het feit dat ik na zoveel jaar
teruggekeerd ben van de missie die wij lang geleden hebben ondernomen in de naam van onze eigen
gemeenschap. Wie mij dus nog eens in levende lijve wil ontmoeten kome op die dag naar Hengelo
om 11:00 uur voor een feestelijke omhelzing in en na de Mis in het parochiehuis
(Enschedesestraat/Weemenstraat).
Tot slot werp ik een blik op mijn verjaardagkalender om te bewijzen dat ik jullie niet vergeet in deze
Novembermaand.
11: Roy (1979) 12: Carla Kats. 13 Rose-Mary Kavutse. 17: Miranda (1968)
21: Siem Pannekeet (+), Els Dietvorst. 22: Leo van Luijk(+) 24: Wim Burgman
27: Chris Wilms (1962), 29: Trudy; Bisschopswijding Joe Willigers (+) (1967).

26 Gerry Mooij

Allemaal gefeliciteerd.
Tot de volgende keer.

Hans
P.S. Wie mij wil bereiken gebruike mijn landlijn: 026 3398107. Of beter nog mijn e-mail adres:
hansburgman@jozefmhm.nl

