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Dubbel feest: 100 jaar Provincie en naamdag St. Jozef 

 
Op vrijdag 19 maart stonden we tijdens de 
eucharistie van 10.30 uur stil bij de naamgever van ons 
missiehuis, sint Jozef én bij het feit dat de Nederlandse 
provincie honderd jaar geleden werd opgericht. 
In zijn overweging schetste overste Rafael de talloze 
Nederlandse missionarissen als ‘instrumenten van Gods liefde’ 
zoals hij ook de houding van St. Jozef schetste als een 
instrument van Gods liefde. In beide situaties stond het belang 
van de ander voorop, een mooie combinatie van twee 
aanleidingen die wortelen in één bron. 
Alle heren ontvingen na de mis, bij de koffie met gebak, een 
speciale gepersonaliseerde editie van de Kleine Co. Het 
hoogtepunt was misschien wel het gedicht, dat voorgelezen 
werd door mw. Borst. Zij woont sinds enige tijd bij de heren en 
liet in haar gedicht duidelijk merken hoe blij ze hiermee is. 
 

Hout! 
 
Eikenhout, in het geval van de nieuwe buitendeur bij de kapel. Alleen 
het glas-in-lood boven de deur nog en dan is-ie helemaal af en mooi in 

balans met de rest van de 
kapel. 
 
En dan is er ook nog 
lindehout. Twee bomen zijn 
gekapt en het hout ligt nu te 
wachten op bewerking. In het 
lokale krantje HALLO, waar 
bijgaande foto aan ontleend 
is, werd hierover bericht. 
 

De Corona-beperkingen: nog effe… 
 
Ondertussen zijn we meer dan een jaar verwikkeld in een pandemie. Er gloort licht aan het eind van 
de tunnel. De neiging om de geldende beperkingen met een tikkeltje zout te nemen is begrijpelijk. 
We zijn het meer dan zat en hunkeren naar ontspanning en bewegingsruimte. 
Tegelijkertijd gelden de maatregelen nog steeds en niet voor niets: de besmettingscijfers zien er nog 
niet goed uit en de bewoners van het missiehuis hebben nog maar één prik gehad. 
 
We kennen allemaal de richtlijnen. Ook hebben we een speciale Corona-klapper waar alles in staat 
(kamer coördinatrices). Voorlopig kan er nog niet veel. Gasten van buiten mogen beperkt komen. 
Ben je 24 uur bij een gezelschap elders geweest, dan is het advies om 24 uur in quarantaine te gaan. 
 
Bij het organiseren van bijeenkomsten proberen we de richtlijnen te volgen. Dat levert vaak 
gesprekken op: is het niet te streng of juist niet streng genoeg opgezet? Het blijft lastig, voor ons 
allemaal. Laten we elkaar nog effe vasthouden…. 


