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Ambon, 6 december 2016 

     
Aan onze grote vriendenkring in Nederland van het adoptie-project in de Molukken. 
 

Met deze woorden begon Mgr. Andreas Sol altijd zijn jaarlijkse Kerstbrief. Zoals u allen 
ongetwijfeld bekend is, is deze heel bijzondere vriend van ons niet meer bij ons: op Paas-zaterdag, 26 
maart jongstleden, heeft de Heer zijn trouwe dienaar opgeroepen tot het Eeuwig Leven. Gedurende 
zijn laatste jaren heb ik hem twee tot driemaal per week mogen bezoeken, en heb ik zijn geduld 
bewonderd, al klaagde hij soms (gekscherend overigens): “De Heer heeft mij vergeten. Iedereen roept 
Hij bij zich, maar mij laat Hij honderd jaar worden. Hij is me vast vergeten!” Het tegendeel is waar, 
zoals wij, verdrietig maar toch ook dankbaar, hebben mogen vaststellen. Hiermee wordt het 
adoptieproject in feite een “memorial”. Zijn naam zal onverbrekelijk met dit project verbonden blijven 
en een aansporing voor ons zijn om deze caritatieve activiteit onverminderd door te zetten. 

Wij, hier in Ambon, zullen zo goed mogelijk proberen te doen wat van ons verwacht wordt, 
tesamen met al onze medewerkers die over het gehele bisdom verspreid zijn.  

Ik weet zeker dat het in Nederland niet anders zal zijn. Ik ben erg dankbaar dat gedurende de 
afgelopen maand juli, Elizabeth Hateyong (“Liz”) en ikzelf Corrie en Gert Leen bij hen thuis heb mogen 
ontmoeten. Ik heb veel respect voor wat zij beiden geheel belangeloos doen, geholpen door enkele 
anderen die we ook hebben mogen ontmoeten. 

Intussen komt het Kerstfeest naderbij, een feest waar kinderen, met het Jesuskind, ons heel 
nabij en heel dierbaar zijn, vooral degenen die vele goede dingen van dit leven moeten ontberen. 
Wellicht koesteren we een foto van de jongen of het meisje waarvoor wij – zij het op grote afstend – 
iets doen. Dank voor uw regelmatige bijdrage, een dankbetuiging die we richten zowel aan de degenen 
die een adoptie-kind bijstaan alsook aan degenen die een algemene bijdrage sturen voor vele kinderen 
die wij helpen zonder dat zij afzonderlijke adoptie-ouders hebben. Excuses dat we niet altijd 
onmiddellijk van ontvangst kennis kunnen geven: daar is de administratie niet op berekend. De tijd 
die verstrijkt tussen storting van het bedrag en de kennisgeving aan ons, is wel eens anderhalve 
maand, omdat berichtgeving vanuit Tilburg slechts eenmaal per maand geschiedt, en wel rond de helft 
van de maand. Deze berichtgeving behelst dan de afgelopen kalender-maand. Doch het bericht komt 
altijd onfeilbaar door, en wordt op onze aanvraag onmiddellijk overgemaakt naar een Bank in Ambon. 

Wij mogen u tot slot van harte een Gelukkig en Gezegend Kerstfeest toewensen. En moge de 
Gever van alle goeds u allen steeds nabij zijn ook in het Nieuwe Jaar. 

Hartelijke groet van ons drietjes: Zuster Bernadetta, Mevr. Elizabeth en Pater Böhm, maar 
meer nog van alle Molukse kinderen en hun families die uw welwillendheid mogen ervaren. 

 
            Uit naam van ons team, 
 
 
 
 
 

               
          P. Kees Böhm MSC 
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