
Brief van pater Avin uit India   

 

Beste parochianen,  

Hierbij een kort verslag van mijn eerste vakantieperiode. 

 

Na 5 dagen in quarantaine te Mumbai, mocht ik op 31 december weer 

een test doen en die was negatief. Ik kon per 1 januari mijn reis naar 

huis boeken en vertrok die dag  om 13.00 uur richting Cochin ,Kerala. 

Wat kon een mooier cadeau zijn om in het nieuwe jaar aan te kloppen 

op de deur van mijn broer’s huis, waar ik mijn vakantie zou 

doorbrengen. Dat was dus een goed begin van het nieuwe jaar 2022, 

gezond en wel! 

De hele familie was daar rond 16.00 uur en er was een heerlijke 

welkomst taart. Het was een warm onthaal.  

Op de derde dag herdachten wij gezamenlijk het overlijden van mijn 

vader en moeder . 

Nadat mijn klooster zuster Romina van de orde van Moeder Teresa 

twee dagen en nachten had gereisd, haalden we haar op 7 januari van 

de trein. Zij zou een maand mogen blijven. Na de Coronabesmetting 

die haar was overkomen, is ze nog steeds niet de oude! Zij zal nog 

moeten aansterken en ook haar gebit krijgt een grote beurt. Samen 

hebben wij met de taxi of de tuktuk wat mijn andere oudere 

familieleden bezocht. De meesten wonen binnen 5 tot 35 kilometer 

ver van mijn broers huis.  

Er is veel veranderd, maar de moeite waard om te vermelden vind ik, 

dat hier in huis elke avond nog de rozenkrans wordt gebeden. Dat, wat 

in de tijd van mijn moeder voor mij nog zó belangrijk was, heeft nu 

mijn schoonzus overgenomen. Na de rozenkrans zeggen de kinderen 

tegen de ouders en anderen : “De vrede zij met u”, waarna deze de 

kinderen zegenen. In vind dit een heel mooi gebaar! Eerlijk gezegd 

voelt het voor mij wat vreemd nu mijn moeder er niet meer is en mijn 

schoonzuster het huishouden leidt. 

De afgelopen maand heb ik een doopje verricht van een familielid en 

twee huwelijken ingezegend. Het lijkt wel of men allemaal op mij 

heeft gewacht! 

Wat heel aangenaam was dat ik veel SVD-missionarissen van andere 

provincies  heb ontmoet. Er was een uitvaart van een missionaris uit 



Botswana, pater Thomas Nelluvelly SVD . Hij was 90 jaar oud en was 

op vakantie in India toen de dood hem overviel.  

Ik ontmoette de provinciaal van Paraguay die op vakantie was; ik 

bezocht de wijding van zijn broer. Anderen  Indian SVDers waren uit 

Zambia, Botswana, Ghana, Argentina, Braziel  etc. Verder was er een 

bezoek aan het kleinseminarie in Chenganachery Kerala, terwijl die 

Medebroeders later bij mij thuis een maaltijd genoten. Ik werd 

uitgenodigd door de Provinciale Raad van Mumbai, die in ons SVD-

huis in Kerala bijeen was. Ook werd gezamenlijk het Arnoldusfeest 

gevierd.  Ik moest soms lange treinreizen maken, maar het was steeds 

de moeite waard.  

 

Men was zeer geïnteresseerd in het leven in Nederland en Europa, ons 

missiewerk, de ontwikkelingen,  de  secularisatie en het christendom 

en kerk situatie. Het was een mooie gelegenheid om over  ons 

parochiewerk, de communiteiten, de samenwerking met de lokale 

kerken  te vertellen en zij luisterden met openheid!  

 

Zij vonden mij wel heel afgeslankt. Ik vertelde dat ik bijna alle 

activiteiten per fiets deed . Maar vanwege de dagelijkse “rijst pot”, 

ben ik intussen wel weer wat aangekomen!  

In het huis van mijn broer kon heel veel. Niet dat ik mij moest 

inspannen. Er is hier nog veel respect voor de priesters en kerk 

diensten. Soms heb ik de zorg op mij genomen om elke dag (als ik 

thuis was) met de hond te gaan wandelen. Ook deed ik wel soms de 

inkopen.  

Er was een moderate familiereünie en er werden veel foto’s gemaakt. 

Belangrijke momenten als herinnering voor ieder van ons, voor Zuster 

Romina MC  en natuurlijk ook voor mijzelf als mooie herinnering aan 

deze vakantie.  

Covid is heel actief en er zijn veel besmettingen per dag , dus ook veel 

strenge protocol regels om op te volgen. Meer dan 20 mensen kunnen 

niet vergaderen of naar openbare activiteiten of de kerk komen. Ik heb 

een paar mooie boeken gekocht en ben begonnen met ontspannen te 

lezen. De tijd gaat snel en ik probeer om van mijn vakantie het beste 

te maken. Graag tot een volgende keer. 

Het gaat mij goed! Hartelijke groeten voor u allemaal. 

 



Avin Kunnekkadan SVD  

 

 

 


