
1 
  

 

  

   

Hoopvolle toekomst voor   
de zusters van Maria van Vietnam 

 
 
 
 
Van 11 tot 26 januari 2016 zijn zr. Magda Vanmarcke en ik zelf op bezoek geweest in Vietnam. 
 
De Katholieke Kerk in Vietnam telt zes miljoen gelovigen en is de op één na grootste katholieke 
gemeenschap in Zuidoost-Azië. Er zijn 26 bisdommen (waaronder drie aartsbisdommen) met 2228 
parochies en 2668 priesters. 8% van de bevolking is katholiek. 
De Katholieke Kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwerkelijke onderdrukking,  
een inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog en er worden 
nieuwe kerken gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven.  
De Vietnamese kerk kent veel parochievrijwilligers die vaak als catechist actief zijn en zich bezig houden 
met de voorbereiding op de sacramenten en de begeleiding van bijbelgroepen.  
Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief.  
Ze werken bijvoorbeeld onder de minderheden in de bergen, waar nog veel armoede heerst.  
 
Zr. Anna Thuy , een Vietnamese zuster van onze congregatie die van begin jaren 1970  tot begin jaren 2000 
in België gewoond heeft, is terug gegaan naar Vietnam en is daar, met Gods genade, begonnen met 
religieus leven. Dit was een levensdroom, die door het uitbreken van de oorlog in 1975, werd uitgesteld. 
Door de gunstige voedingsbodem in Vietnam, zoals hierboven beschreven, heeft ze nu de sprong gewaagd. 
Dank zij het vertrouwen op God, mag het resultaat er zijn en is nog in volle ontwikkeling.  
Dit alles gebeurt met goedkeuring van de congregatie van de “Zusters van Maria van Ingelmunster” en van 
de staat. 
Bemoedigend door het woord van de profeet Jeremia: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer.  
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.” Jeremia 29,11, 
gaat ze hoopvol op weg met de beginnende religieuze gemeenschap “De Zusters van Maria van Vietnam”. 
Momenteel zijn er 2 gemeenschappen in de omgeving van Ho Chi Minh City. 
Ze bestaan uit 9 tijdelijk geprofeste zusters, 4 novicen, 6 postulanten en een 12-tal kandidaten die ook 
inwonen. Zr. Magda en ik zelf hebben in beide gemeenschappen verbleven waar we telkens een hartelijk 
ontvangst en een goed verblijf hadden. 
 
In de gemeenschap in district 9 hebben ze het apostolaat van kleuteronderwijs uitgebouwd met 
goedkeuring van de staat.  
Het gebouw  is in ruimte beperkt. Met de mogelijkheden die ze hebben kunnen ze toch elke weekdag  
80 kinderen opvangen, die als ze toekomen een ontbijt krijgen, in de voormiddag een tas melk,  
's middags een maaltijd en een vieruurtje. Enkele kinderen worden geholpen bij het eten geven.  
Ze bewaren van elke voeding een portie in de frigo, voor controle van de voedingsinspectie. 
Ze hebben een witte T shirt en groen broekje of groen rokje om geen onderscheid van standen te maken. 
In een gehuurd gebouw hebben ze ook een klas van de minder begaafde kinderen, omdat dit ook niet 
georganiseerd wordt door de staat en deze kinderen door de mazen van het net vallen. 
Het apostolaatswerk van de zusters is omkranst door hun dagelijkse Eucharistie en getijdengebed. 
De liturgie is heel sereen en mooie zang, we begrijpen het wel niet maar er gaat veel van uit. 
Voor de dagelijkse Eucharistieviering dragen de zusters een kloosterkleed, op de andere momenten een 
bloes met een zwarte lange broek. 
Als apostolaat is er ook hulp op de parochie bij orgel spelen, zingen in het parochiekoor, catechese geven. 

ZUSTERS VAN MARIA 

INGELMUNSTER 

PER MARIAM AD JESUM 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidoost-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom
http://www.christiananswers.net/bible/jer29.html#11
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In de gemeenschap van LAI THIEU (Bisdom Phu Cuong), is het hoofdklooster waar de vorming tot zuster 
gebeurd. Het gebouw is zeer luchtig, open en uitgebouwd voor de vorming, met alle nodige ruimten.  
Nu onlangs hebben ze een groenten tuin aangelegd met  zaaibedden, mooi afgescheiden.  
De kapel is sober, modern en functioneel gebouwd op het tweede verdiep. Ze hebben elke dag 
Eucharistieviering in hun kapel. Doordat de ramen meestal open staan horen de mensen de zusters zingen. 
Regelmatig komen alle zusters en meisjes hier samen tijdens het weekend voor gezamenlijke activiteiten.  
Communicatie tussen zr. Magda en ik zelf enerzijds en de zusters en de meisjes anderzijds was  wel 
moeilijk. Er is maar 1 postulante die vloeiend Engels kan, zr. Anna diende als tolk. 
Een gesprek voeren met vertaling langs de computer was moeilijk. 
De 9 geprofeste zusters zijn goed gevormde mensen, die verantwoordelijkheid kunnen dragen  
en waarop je kan rekenen. In district 9 hebben ze internet, in Lai Thieu hebben ze WIFI.  
Het klimaat is warm maar droog. We hebben geen regenscherm nodig, maar wel een zonnescherm. 
Er kwam hier een camionette toe volgeladen met groenten.  
De overschot brengen de mensen naar de kloosters om ook te delen met de buren. 
We hadden ook ontmoetingen met bevriende zusters, priesters en paters en ook met de bisschop die de 
congregatie in wording aanvaard in zijn bisdom zoals zijn voorganger en Priester Minh heeft aangesteld  
als hun geestelijke begeleider. 
Op een zaterdag avond was er een samenkomst van alle zusters en meisjes met een hapje en een drankje, 
muziek en dans en van onze kant een spiritueel woordje vanuit de spiritualiteit van de congregatie en een 
woordje van dank. God die liefde is, maakt nieuw, is bron van leven, opent de toekomst. 
 
Bij zr. Maria Oanh zijn we ook op bezoek geweest. Ze is ook een Vietnamese zuster van onze congregatie 
en voor een ander project in Vietnam. 
Voor de Staatsuniversiteit Sociale en Menswetenschappen Ho Chi Minh City is ze bezig met het schrijven 
van een leerboek voor het vak Inleiding in de Religiestudie. 
Daarnaast heeft ze als doctor in de theologie de kans om samen te werken met een bisschop,  
die de goedkeuring heeft van de staat om te beginnen met de 1ste katholieke universiteit in Vietnam.  
Zr. Maria Oanh is aanvaard in een denkgroepje rond de bisschop om het project uit te werken. 
De Katholieke Kerk hoopt in de herfst van dit jaar het academisch jaar plechtig te openen. 
We bezochten deze bisschop. Hij woont op het terrein van het grootseminarie  met 400 seminaristen  
waar we ook werden rondgeleid. Ze krijgen veel voeding gratis van de bevolking.  
Er werken ook heel wat mensen gratis in de tuin. Dit is hun bijdrage voor de Katholieke Kerk.  
Ondertussen kreeg de bisschop bezoek van een van Canadese bisschop.  
’s Avonds gingen we naar de Eucharistie op de parochie waar er een 10-tal catechumenen  
de 1ste sacramenten kregen. 
We zijn dan met zr. Maria Oanh naar haar thuisparochie (Ba Ria) geweest voor de kerkwijding  
van een nieuwe kerk door een bisschop: een groot feest samen met alle gelovigen. 
Zr. Maria heeft hier als kind 9 jaar gewoond. Momenteel woont in het ouderlijk huis een tante en het gezin 
van een neef. De oude kerk brokkelde af en de parochie heeft samen een architect  en met heel wat 
vrijwilligers een nieuwe kerk gebouwd. In deze parochie wonen veel christenen.  
Het is een mooie ronde kerk met een aantal glasramen, heel sober, mooi verlicht.  
Op de dag van de kerkwijding was heel de parochie op de been, een fanfare incluis.  
Een bisschop ging voor in de eucharistie samen met een 40-tal priesters.   
Daarna kon iedereen blijven eten. De parochianen betaalden de maaltijd.  
In een overdekte zaal stonden tafels en stoelen opgesteld.  
De maaltijd werd opgediend door vrijwilligers van de parochie in samenwerking met een traiteur.  
 
Op het einde van ons verblijf in Lai Thieu  was er een afscheidsfeest samen met alle zusters, meisjes  
en enkele priesters op de open ruimte op het vierde verdiep, met smakelijk eten, muziek en dans en van 
onze kant terug enkele bemoedigende woordjes van dank en vertrouwen. 
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« Vertrouw je het niet, dan houd je het niet. » zegt de profeet Jesaja als bemoediging. Jes.7, 9 
 
De laatste dag was er een eucharistieviering in de parochiekerk van priester Minh  
door zijn vriend die onlangs bisschop werd gewijd in een ander bisdom.  
Terug ook hier heel de parochie op de been en iedereen aan tafel. 
Dankbaar om dit vruchtbaar bezoek bidden we voor elkaar en vragen verder om Gods milde zegen. 
“Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, 
dan baant Hij voor jou de weg.”  Spreuken 3, 5-6. 
Zuster Linda Meire 
 
Op zondag 9 oktober 2016 is er de jaarlijkse Vietnamese solidariteitsmaaltijd in de zaal van de 
Middenschool–Go in de Bellevuestraat te Izegem. 
 
Indien u steun wenst te geven, kan dit op rekening BE21 0000 7186 7603 van VZW KONTINENTEN met 
vermelding “Voor Zr. Anna Thuy – Vietnam”. Vanaf 40 Euro kunt u een fiscaal attest bekomen. 
 
 

http://www.christiananswers.net/bible/prov3.html#5

