
4. Doen, zoeken en hopen 

16 

17 

Myriam Philippens is mama van Maxiem en is medewerker 
jongeren en onderwijs voor Broederlijk Delen in de regio Limburg. 

18 Rustpauze in de woestijn van Atacama (Chili) 

Tussen Copiapó en Vallenar, midden in de woestijn, staat deze eenzame 
boom die, zoals het opschrift zegt, drinken vraagt (Dadme de beber). Elke 
autobestuurder stapt er dan ook even uit om, na een kort gebed voor het 
Lieve Vrouwenbeeldje, wat water te gieten op de wortels van de trouwe 
gezel. 

Deze foto werd genomen tijdens de uitstap van de fanfare naar Vallenar 
ter gelegenheid van de vaderlandse feesten in 1955. De instrumenten 
zitten in de kast die speciaal daarvoor op de ‘camioneta’ werd 
aangebracht.  

KADOC - Beeldarchief Minderbroeders - Vlaamse provincie Sint-Jozef  
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Les Lavandières in de missiepost Mikalayi, Congo (1895-1912) 

KADOC - Zuster van Liefde  

20 Construction d’un four à briques in de missiepost Mikalayi, Congo 
(1891-1912) 

KADOC - Archief Scheut  

“We zijn doeners. We werken voor het nu. […] Je mag niet 
hoogmoedig zijn als missionaris en denken dat jij de wereld gaat 
veranderen.”   

         pater Jo Deneckere 

 

“Voor mij is geloven een combinatie van zijn, doen, zoeken en hopen. 
In deze exacte volgorde.”   

         Myriam Philippens 

Zijn wij ook doeners?  
Hoe werken wij voor het nu? 

Iedereen missionaris?! 

1. Ten dienste van de ander 

1 

2 

Tom is coördinator van IJD Hasselt en is in zijn vrije tijd hoofdtrainer 

van judoclub Gruitrode met speciale aandacht voor G-judo. 

3 Scouts te Kimpangu (Congo) uit de collectie van Pater Leo Pauwelyn 

cssr (1878-1911) 
KADOC - Archief Noord-Belgische provincie CssR 

4 Voorziening voor kinderen met een verstandelijke beperking in Una 

(India) 
Erfgoedhuis | Zusters van Liefde van Jezus & Maria 

5 Jeugdbeweging uit de Chaldeeuwse missie afkomstig uit de collectie 

van broeder Christiaan (Paul Speybrouck [1929-2009]) 
KADOC - Archief Noord-Belgische provincie CssR 

Deze tentoonstelling kwam tot stand met de gewaardeerde hulp en medewerking 

van KADOC – Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 

Samenleving van de KU Leuven en het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde van Jezus & 

Maria (Gent).  

“Missionaris ben je niet voor jezelf, maar voor de anderen.” 

  pater Jo de Neckere 

 

“Ons geloof kent immers vier pijlers: ik, Hij, wij en zij. Die laatste 
groep vind ik de belangrijkste. Een christen wil mensen in nood de 
nodige hulp bieden. In mijn geval mensen met een beperking aan 
sport laten doen.”       

         Tom Steensels 

Hoe zijn wij missionaris voor anderen? 



2. Hoop, vertrouwen en een luisterend oor 

6 

7 

Karin Mensch is godsdienstleerkracht in het lager onderwijs en 

organiseert de ‘Luisterstoel’: ze nodigt mensen uit om in haar living 

of tuin te komen luisteren naar een verhaal van gewone mensen.  

8 School uit de missiewerking in Huara en haar bijposten  

(ca. 1930, Chili) 

KADOC - Beeldarchief Minderbroeders - Vlaamse provincie Sint-Jozef 
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De kinderen in de refter onder toezicht van een pater  

(1938, Werk van de Heilige Kindsheid in Peking, China) 

KADOC - Collectie André Hillewaere, missionaris van Scheut 

10 Dansende kinderen en zusters (1946, Zusters van de Heilige 

Kindsheid, Kaokiayingtse, China) 

KADOC - Collectie André Hillewaere, missionaris van Scheut 

“Ik vrees dat het engagement dat missionarissen opbrengen, alleen 
kan door het geloof. Het is makkelijker om overeind te blijven bij die 
zware tegenslagen als je je getroost en geruggensteund voelt.”  

         David Van Reybrouck 

 

“Ik probeer in de klas met de leerlingen op zoek te gaan naar wat Bij-
belverhalen ons vandaag kunnen vertellen over onszelf, over de ande-
ren, over de wereld. Ik vind het belangrijk om met kinderen te zoeken 
naar wat hoop en vertrouwen geeft. Daar is veel nood aan.”   

         Karin Mensch 

Wanneer luisteren wij naar mensen?  
Wanneer schenken wij hoop en vertrouwen? 

3. Bruggen bouwen en naar buiten gaan  

11 

12 

Pater Thomas Hendrikus, missionaris van Scheut, is stafmedewerker 

van het vicariaat Antwerpen waar hij bevoegd is voor de relaties 

met de moslimgemeenschap. 

Jaarlijkse iftar in het bisschopshuis en moskeebezoek 

13 De gelovigen bij de inzegening van de Mariagrot te Kalibawang 
(Indonesië) 

KADOC - Archief van de Nederlandse Jezuïeten  
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Chaldeeuwse missie uit de collectie van broeder Christiaan (Paul 
Speybrouck [1929-2009]) 

KADOC - Archief Noord-Belgische provincie CssR 

15 Pater Franz Van de Velde OMI of Ataata Vinivi in het Inuït (1909-
2002) verbleef 49 jaar lang in het noorden van Canada bij de 
Eskimo’s van Pelly Bay, die onder druk van de moderne wereld toch 
hun eigenheid en cultuur wilden bewaren. Hij bestudeerde hun taal 
en deed etnografisch onderzoek. 

KADOC - Archieven Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (OMI)  

“Er zijn weinig Vlamingen bij wie ik me zo op mijn gemak voel als bij 
missionarissen. Hun keuze voor engagement, voor betrokkenheid, het 
permanente besef dat de wereld groter is dan het dorp, een soort so-
lidariteitsbegrip dat wereldomspannend is, dat geeft mij hoop. […] De 
missionaris is voor mij het perfecte archetype van de Vlaming die in 
de wereld staat, met openheid, overtuiging en generositeit.”  

 David Van Reybrouck 

“Wij willen bruggen tussen ons en mensen opbouwen, openheid en 
solidariteit in verscheidenheid versterken en zo tot onderlinge samen-
werkingen te komen.”   

 pater Thomas Hendrikus 

Hoe bouwen wij bruggen tussen mensen?   
Hoe werken wij aan een oprechte dialoog met wie dan ook? 


