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U weet  het misschien  nog wel:  in  2007  vierden  we  in  ons 
bisdom  het  veertigjarig  jubileum  van  de  vriendschap  tussen 
het  bisdom Hyderabad  en  ons  bisdom Haarlem‐Amsterdam. 
Hyderabad  ligt  in  het  zuiden  van  Pakistan  en  is  groter  dan 
Amsterdam en Haarlem  samen. We kennen Pakistan als een 
land waarin de  Islam op een onverdraagzame manier wordt 
beleefd.  Dat  uit  zich  in  de  gewelddadige  aanwezigheid  van 
Talibanstrijders, maar  ook  in  zogenaamde  blasfemiewetten. 
Als twee mensen je beschuldigen iets tegen de profeet gezegd 
te  hebben,  dan  kost  dat  je  leven.  Voor  de  kleine  groep 
christenen  in Pakistan en de  iets grotere groep Hindoestanen 
is het leven niet gemakkelijk.  
 
In  het  bisdom  Hyderabad  wonen  naar  schatting  achttien 
miljoen mensen waarvan er ongeveer 75000 katholiek zijn. Zij 
behoren tot stammen aan de onderkant van de samenleving. 
In  feite  leven  zij als middeleeuwse horigen:  ze hebben geen 
vrijheid  van  arbeid  en  zijn  verplicht  te  werken  voor 
grootgrondbezitters.  Het  pastoraat  van  het  bisdom 
Hyderabad  is  gericht  op  het  sterken  van  deze 
verschoppelingen  in  hun  eigen  land:  door  pastoraat  en 
verdieping  van  geloof  en  gemeenschap,  door  scholing 
waardoor  het  analfabetisme  bestreden  wordt,  door 
gezondheidszorg en vormingsactiviteiten. 

De overstromingen hebben hard huisgehouden in het zuidelijk 
deel  van  Pakistan.  De  huizen  en  in  het  geval  van  deze 
christenen, de hutten, zijn verwoest. De oogst op het  land  is 
verloren,  zaaigoed  ontbreekt  en  de  kostbare  geit  of  koe  is 



verdronken. Pakistan is een intens corrupt land. Eerdere hulp 
na de  grote  aardbeving  van  2005  is maar  zeer  ten dele  ten 
goede  gekomen  van  het  herstel  van  het  land.  De 
onaanzienlijke stammen waar het bisdom Hyderabad contact 
mee heeft en voor zorgt, christenen en Hindoestanen, hebben 
niets  te  verwachten  van  regeringshulp.  Hoe  redden  zij  hun 
vege lijf? Door een beroep te doen op de gastvrijheid van hun 
families  die  op  hoger  gelegen  gebieden  wonen.  Dat  is  een 
onhoudbare  situatie.  Zoals  pater  Schipper,  de  econoom  van 
het bisdom en missionaris van Mill Hill het  in een van zijn e‐
mails  schreef:  we  hebben  geld  om  noodhulp  te  verlenen, 
maar  het  is  een  logistieke  nachtmerrie  om  de  hulp  op  de 
goede  plaats  te  krijgen.  Maar  het  echte  werk  is  de 
wederopbouw:  bouwmaterialen,  zaaigoed,  vervanging  van 
het vee.  

Daar kunnen wij bij helpen. Verschillende parochies en regio’s 
van  ons  bisdom  houden  jaarlijks  een  inzamelingsactie  voor 
Hyderabad.  Die  goede  gewoonte  willen  we  in  deze 
uitzonderlijke  omstandigheden  uitbreiden  over  het  hele 
bisdom.  Via  het  bisdom  Hyderabad  kunnen  we  direct  en 
efficiënt bijdragen. We weten  precies wie het  geld  krijgt  en 
hoe het wordt besteed. We kennen onze vrienden tenslotte al 
meer dan veertig  jaar, er zijn uitwisselingsreizen gemaakt en 
er zijn  langdurige persoonlijke contacten. Op de site van het 
bisdom vindt u de e‐mails van pater Nico Schipper en  foto’s 
uit  het  gebied.  Ook  op  de  site  van  de  adventsactie 
(www.adventsactie.org)  vindt  u  informatie  en  een 
fotopresentatie. 

 Wederopbouwfonds voor 
Hyderabad 

Bisdombrede collecte 9 en 10 oktober 
 
Meer dan veertig jaar verbonden met de mensen en het 
pastoraat van het bisdom Hyderabad (Pakistan) 
Katholieke christenen behoren tot de armste en minst in 
aanzien staande stammen 

Officiële hulpverlening gaat aan deze mensen voorbij: zij 
tellen in de stammensamenleving van Pakistan niet mee 

Het bisdom Hyderabad organiseert noodhulp en vraagt om 
steun bij de hulp die zij wil geven voor wederopbouw: 
bouwmaterialen, zaaigoed, vervanging van een geit of een 
koe. 

In ons bisdom zijn parochies die jaarlijks een actie voor 
Hyderabad opzetten, er zijn uitwisselingsreizen geweest 
tussen beide bisdommen en er worden langdurige 
persoonlijke contacten onderhouden 

Pater Nico Schipper is econoom van het bisdom en onze 
contactpersoon: we weten van hem waar hulp nodig is, 
hoeveel dat kost en of het ook daadwerkelijk aankomt. 

Doe mee met de bisdommelijke actiecollecte op 9 en 10 
oktober of maak uw gift over op giro: 55.07.22 
missiesecretariaat bisdom Haarlem‐ Amsterdam 


