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INGELMUNSTER

PER MARIAM AD JESUM

Verslag bezoek Vietnam van donderdag 18 t.e.m. maandag 29 januari 2018 zr. Linda en zr. Mia
Met een goede vlucht zijn we vrijdagavond rond 20u veilig toegekomen in het warme Vietnam.
Zr. Anna stond ons op te wachten samen met postulante Ngoc. Blij hen te zien na de lange vliegtuigreis.
Een taxi (broer van zr. Len) dompelde ons direct onder in de straten van Ho Chi Minh. Wat een drukte
op de baan, scooters, auto’s, fietsen alles dooreen....toch eventjes verstand op nul gezet...je moet dat
daar wel serieus gewoon zijn om met de auto te rijden.
Toen kwamen we aan in de gemeenschap van Lai Thieu. We werden er hartelijk ontvangen door de
jonge levendige zusters, novicen, postulanten en kandidaten. Het was vreemd en toch voelde je je
thuiskomen.
Met een vers glas uitgeduwd fruitsap en een warm kom soep (Fue) waren we helemaal opgekikkerd.
We zijn dan naar onze kamers gegaan en hebben een goede nacht gehad.
De zaterdagmorgen 20 januari werden we verwend met ‘een paardoog’...blijkbaar kenden zij dat daar
ook... We bezochten het huis en zijn wat gaan wandelen in de tuin.
In de loop van de dag kwamen de andere zusters toe van district 9. Een siesta over de middag komt daar
wel van pas. Het is redelijk warm over de middag en we konden toen wat verpozen in onze koele kamer.
Om 16u30 hadden we de eucharistie en het avondgebed.
Na het avondmaal werden we verrast door een leuk optreden van het jonge volk, muziek en dans.
Het was heel mooi. Ze zijn heel vindingrijk...en hebben veel plezier!
Nadien sprak zr. Linda nog een woordje in het Engels, een gedeelte van de Nieuwjaarsbrief.
Zr. Liem die Engels gestudeerd heeft, vertaalde het in het Vietnamees!
Het was een aangename avond.
Zondag 21 januari
In de voormiddag hadden we een ontmoeting met zr. Anna en de zusters met professie voor het leven.
Daarna de eucharistieviering in de kapel.
In de namiddag hebben we samen met zr. Maria Oanh (niet de onze) en zr. Liem met de vespa een
bezoek gebracht aan paters die wonen in een noviciaat. Het was een leuke ontmoeting.
Daarna zijn we naar de bouw gaan kijken van de nieuwe kleuterschool.
De mensen waren er volop bezig...tegen mei zouden ze het graag afhebben. De werkers slapen daar met
hun familie terplekke...
Het is niet zo ver gelegen van het hoofdklooster. Er zou naast de kleuterschool ook een gemeenschap
komen voor ongeveer 4 zusters.
’s Avonds bezochten we de paters die ernaast wonen.
Maandag 22 januari
In de namiddag om 15u werden we verwacht bij de bisschop. We zijn er hartelijk ontvangen. Zr. Linda
bedankte de bisschop dat hij de zusters in bescherming neemt. Hij kreeg chocolade van bij ons.
Monseigneur stelde na het gesprek voor om een ijsje te eten. In de ontmoetingsplaats was er een
diepvriezer en we mochten elk een ijsje kiezen...dat brak ook wel het ijs ... en verfrissend was het ook!
Na afscheid en een foto genomen te hebben vertrokken we naar een huis bij de kerk waar de vorige
Bisschop verbleef. Hij was echter niet thuis. De privéchauffeur van de bisschop, ook priester, liet ons
toch binnen waar we een koel glaasje ice tea kregen.
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Toen bezochten we ook priester Minh, en daar hebben we de eucharistieviering bijgewoond. Er waren
veel mensen aanwezig op deze doordeweekse maandag. Toch een heel andere beleving dan bij ons!
Er werd luid meegezongen en gebeden.
Nadien zijn we nog een congregatie gaan bezoeken waar in de tijd zr. Long en zr. Phuong het canonieke
noviciaatsjaar doorbrachten. De algemeen overste is 49 jaar. Daar zijn er ook reeds een aantal bejaarde
zusters aanwezig.
Daarna bracht onze chauffeur ons veilig terug “thuis ” waar een lekkere soep ons te wachten stond!
‘s Avonds heeft zr. Linda foto’ s van onze zusters van België en Congo getoond. De zusters waren enorm
geïnteresseerd.
Dinsdag 23 januari
Ik ben om 4u opgestaan. Heb het gebed en eucharistie meegemaakt met hen. Wat zingen ze toch mooi!
Al die jonge mensen...de vieringen zijn mooi verzorgd....en toont toch veel gelijkenissen van bij ons.
Je voelt dat zr. Anna onze traditie voortzet...daarom kreeg ik ook dat thuisgevoel.
Na het gebed vroegen de novicen of ik mee wilde sporten. Blijkbaar doen ze dat iedere morgen.
Dat was wel eens leuk dat mee temaken en ontspannend. Je kon badmintonnen enz...
Om 8u30 zijn we toen vertrokken naar district 9.
Op de baan bezochten we de broeders van Liefde. Ze wonen daar met 6 broeders.
We kregen een rondleiding in hun huis. Autistische kinderen krijgen er les en kine door de broeders
Ook was er een cursus bloemschikken bezig, gegeven door een broeder.
Een tiental mensen volgden die cursus.
Linda en ik werden verrast met een huwelijksboeket. Was wel grappig.
Dan deden we de rit verder naar district 9. Rond ongeveer 11u kwamen we daar aan. Dit is gelegen
midden in het dorp. Al de zusters waren aanwezig. We werden er hartelijk ontvangen.
We hadden al een eerste kennismaking met de kleuters. Een leuke levendige bende. De zusters wonen
daar middenin de kleuterschool. Is nogal een drukke bedoening wanneer de kleuterkes er zijn.
Maar over de middag hebben ze toch wat rust. Al de kleuters doen er ook hun siesta tot 14u.
In de namiddag ben ik samen met zr. Liem naar Ho Chi Minh city gereden met de scooter...
Wat een avontuur....plots een grote regenvlaag...je ziet dan al die scooters die aan de kant gaan om hun
regencape aan te doen op de grote baan...druk druk druk...dat is toch een beeld dat ik echt niet ken op
onze banen...getuut...juist gelijk geen reglementen....ik vroeg het aan Liem...er zijn hier zeker geen
regels...maar ze zei van wel maar we houden er ons niet aan....
Toch 2 accidenten gezien...
We bezochten het postgebouw, de basiliek en het pastoraal centrum in Ho Chi Minh.
In dat pastoraal centrum geeft zr. Maria Oanh ook les.
In het naar huis komen kochten we nog cocosnoten langs de baan...alles op de scooter !
Ondertussen ging zr. Linda met een zuster naar de eucharistie in de parochiekerk.

Woensdag 24 januari
Zr. Maria Oanh kwam op bezoek in district 9. Het was een blij weerzien! Ze kwam ook met de scooter.
Zr. Linda heeft kunnen spreken met de 5 geprofeste zusters, zr. Maria Oanh fungeerde als tolk.
Ik heb mij beetje ondergedompeld in het kleutergebeuren ....
‘s Avonds werd oudejaarsavond gevierd. We waren met 18. Er was ook een priester uitgenodigd.
We vierden samen eucharistie.
Ze wilden frietjes klaarmaken en biefstuk voor ons. Ik heb hun wat geholpen.
Om 21u waren we blij te gaan slapen.
Het was een heel aangenaam verblijf hier in district 9. Ook hier is er een mooie kapel en wordt er
prachtig gezongen! Van harte dank aan al de zusters!
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Donderdag 25 januari
In de voormiddag hebben de kleuters gedanst en liedjes gezongen voor ons.
We hebben ze dan getrakteerd met een ‘lekstok’ vanuit België. Ze waren super gelukkig daarmee!
Daarna bezochten we met zr. Tinh en zr. Liem de plaatselijke markt waar de vissen en andere dieren
levend worden verkocht. Heel indrukwekkend.
Kort na de middag keerden we terug naar Lai Thieu.
Onderweg bezochten we een centrum waar aids patienten verblijven. De verantwoordelijke zuster
leidde ons rond. Er was er een communauteit van 8 zusters die samen zorgen voor 50 patiënten:
mannen, vrouwen en kinderen. Het was enorm confronterend en beklijvend...
De aids patiënten worden er heel goed verzorgd. Er is een apart paviljoen voor vrouwen, voor mannen.
en voor de kinderen. De overleden patiënten worden er verbrand en de as wordt bewaard in een urne.
Er staat een foto en datum van toekomen en overlijden op.
De kinderen van de overleden mensen blijven ter plaatse. Iedere avond bidden ze op de plaats van de
urnen. Het jongste kindje met HIV is 3- 4 jaar oud.
Op de baan naar Lai Thieu bezochten we ook nog een centrum voor mentaal minder begaafden.
Er waren daar 70 kinderen en 20 zusters en verzorgenden.
Veel kinderen werden achtergelaten door hun ouders. Ze krijgen heel weinig bezoek.
Het was ook erg aangrijpend! Alles was er zo proper en de kinderen werden er met veel zorg en liefde
omringd!
’s Avonds kwamen we terug aan in Lai thieu.
Daar hadden we nog aanbidding en de dagsluiting.

Vrijdag 26 januari
Zr. Linda spreekt met zr. Anna. Gesprek met 3 geprofeste zusters verloopt met zr. Anna als tolk.
In de namiddag zegt zr. Linda een woordje over de religieuze toewijding, de geloften, het leven in
gemeenschap, leven in gebed-lezing en apostolaat aan de 4 novicen van het canonieke jaar.
Zr. Anna vertaalt.
Ik heb wat geholpen met het eten klaarmaken en met de versiering maken voor nieuwjaar...
Daarna gingen we naar de kerk van de parochie voor de eucharistieviering.
’s Avonds spreekt zr. Linda tot alle zusters over de spiritualiteit van de congregatie en enkele woorden
van bemoediging tot vertrouwen in God.
Zaterdag 27 januari
Zr. Linda spreekt nog met 1 geprofeste zuster met vertaling via Google translate.
‘s Avonds is er bezoek van de buren en de broeders van ernaast voor ‘oudejaarsavond’.
Er was veel voorbereiding van eten en versiering.
Het was een aangename avond met liederen en ontmoetingen.
Zondag 28 januari
In de voormiddag bezochten we de religieuze winkel van de parochie die telkens door 2 zusters na
de eucharistievieringen wordt opengehouden. Daarna vierden we de eucharistie in de gemeenschap,
voorgegaan door priester Minh.
Om 20u30 vertrokken we naar de luchthaven in Ho Chi Minh, na uitvoerig afscheid genomen te hebben
van de zusters en het jeugdig volk!
Dankjewel voor de mooie dagen die we bij zr. Anna en de gemeenschap hebben mogen beleven!
Om 23u55 vertrok onze vliegtuig en we kwamen maandag om 16u 10 terug aan in Izegem!
Wat was het koud!!!
Zr. Linda en Zr. Mia

