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Ten eerste
SERIOUS REQUEST

REPORTAGE KATHOLIEKEN IN CHINA

Benefietactie levert ruim 8 miljoen euro op
De benefietactie Serious Request van NPO 3FM had zaterdagavond 8.744.131 euro opgehaald. Het bedrag werd flink
gestuwd door de opbrengst van
de nagellakactie van de ongeneeslijk zieke jongen Tijn (6).
Zijn initiatief was goed voor
een opbrengst van ruim 2,5 miljoen euro. Het bedrag valt hoger uit dan vorig jaar, toen vanuit het Glazen Huis een opbrengst van 7,5 miljoen euro
werd bekendgemaakt. Uiteindelijk bleek in 2015, nadat alle
donaties waren geteld, in totaal ruim 8,4 miljoen euro bijeengebracht. Of het bedrag dit
keer ook nog hoger wordt, zal
in januari blijken.

De eindopbrengst van dit jaar
werd zaterdagavond bekendgemaakt nadat de deejays
Domien Verschuuren en Frank
van der Lende het Glazen Huis
in Breda hadden verlaten. Het
Rode Kruis wil dit jaar met de
opbrengst voorkomen dat kinderen sterven aan longontsteking. Jaarlijks kost dit aan zo’n
900 duizend kinderen het leven. Het boegbeeld van de actie
werd dit jaar onverwacht de
ongeneeslijk zieke Tijn. Met
zijn initiatief, onder het motto
‘Lak-aan’, zorgde hij ervoor dat
heel Nederland aan het nagels
lakken sloeg. In het Glazen Huis
werd hij nog even op het podium gezet.
ANP

TUNESIË

SPANJE

Arrestaties wegens
contact met Amri

Nederlanders vast
voor drugshandel

Tunesië heeft drie mensen
opgepakt die in contact zouden hebben gestaan met de
Tunesiër Anis Amri, de vermoedelijke dader van de
bloedige aanslag vorige
week maandag op de kerstmarkt in Berlijn. Onder de
arrestanten zou een neef
van Amri zijn. Amri is in de
nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten in Milaan. Door de aanslag kwamen twaalf mensen om het
leven. Bewakingscamera’s
hebben op het station Lyon
Part-Dieu vastgelegd dat
Amri in Lyon een treinkaartje naar Milaan heeft gekocht. Hij zou cash hebben
betaald voor een ticket naar
Milaan via Chambéry. ANP

De Spaanse politie heeft in
de regio Alicante vijf Nederlanders aangehouden op
verdenking van drugshandel. In vier woningen in
Altea, Calpe, Benissa en Callosa d’en Sarría nam de Guardia Civil zesduizend marihuanaplanten in beslag. De
verdachten zijn vier mannen van 27, 44, 48 en 50 jaar
en een vrouw van 33. Ze worden onder meer verdacht
van lidmaatschap van een
criminele groep, bedreiging
van de volksgezondheid,
kweek en productie van
drugs en diefstal van elektriciteit. Vier auto’s, mobiele telefoons en veel hulpmiddelen voor de wietteelt zijn in
beslag genomen.
ANP

ECONOMIE FRANKRIJK

Linksonder: processie naar de kerk in Beiqiaozhai. Verder van linksaf: ‘doe-het-zelfbisschop’ Dong Guanhua,

Katholieken worden in China gedoogd, maar zij hopen vooral op
een band tussen het Vaticaan en Peking. ‘Erbij horen, een geheel
vormen met de rest van de katholieke wereld: we snakken ernaar.’

Daling werkloosheid opsteker voor Hollande
Voor het eerst sinds 2008 is de
werkloosheid in Frankrijk drie
maanden achter elkaar gedaald. Volgens maandag door
het ministerie van Arbeid gepubliceerde cijfers over november
waren er 31.800 minder werklozen dan de maand ervoor. In de
afgelopen drie maanden is het
aantal werklozen met 110.000
afgenomen, de sterkste daling
over drie maanden gemeten
sinds 2001.Er zijn nog altijd
3,44 miljoen werklozen, maar
voor de onder vuur liggende socialistische president François
Hollande zijn de jongste cijfers
een verademing. Tijdens zijn in

Advertentie

2012 begonnen regering steeg
het aantal werklozen gestaag
en bereikte in februari 2016
bijna 3,6 miljoen. Hollande
kwam aan de macht met de belofte de werkloosheid terug te
dringen. Op de valreep lijkt hij
die belofte in te lossen. De presidentsverkiezingen zijn in april
en mei en Hollande doet daaraan niet mee omdat hij volgens
peilingen kansloos is. Sommige
Franse media stelden dat de daling van de werkloosheid voor
Hollande te laat komt. Hij was
blij met de cijfers en zei dat zijn
beleid vruchten afwerpt, maar
nog niet klaar is.
ANP

Kerstprocessie naar
Marije Vlaskamp
Zhengding
Op roestig koper schettert de dorpsfanfare een enthousiaste uitvoering van
Jingle Bells, terwijl een landbouwtrekker zich rochelend warmdraait. Die
rijdt een reusachtige ceremoniële
trommel van de Beiqiaozhai-kerk door
de steegjes. Het is Eerste Kerstdag. Nog
wat knallers op de route – zelfs in een
katholiek dorp kan het geen kwaad
eventuele boze geesten met vuurwerk
weg te jagen – en dan leidt pater Duan
Shuming (44) zijn gelovigen door een
grauwsluier van smog, uitlaatgas en
kruitdampen de kerk binnen.
Toeschouwers zijn er nauwelijks,
want op het communistische dorpsbestuur na loopt heel Beiqiaozhai mee in
de kerstprocessie. In een rood satijnen
glimpak, een wit gestreken gewaad of
het doordeweekse boerenkloffie. De
gezichten staan strak. De provincie Hebei is een katholiek bolwerk, waar
Kerstmis vieren een serieuze religieuze
aangelegenheid is. Er zijn geen cadeautjes of overdadige maaltijden: een
extra bezoek aan de kapper en een
nieuwe trui voor de nachtmis is al heel
wat.
Pas zeven jaar geleden waagde het
dorp de traditionele processie te hervatten. ‘Destijds droeg ik de mis op onder een golfplaten dak op het terrein
van de voormalige kerk. Die is kapotge-

slagen in 1976, toen godsdienst ronduit
verboden was’, vertelt Duan. In de jaren
tachtig mocht geloven weer. ‘Nu heeft
onze kerk 3.400 leden. Dat is het hele
dorp! De laatste twijfelaars voelden
zich zo geïsoleerd dat ook zij zich onlangs kwamen melden.’ De priester is
trots: op zijn kerk, zijn geloofsgemeenschap en China. Logisch, want ze zijn
van ver gekomen: zijn voorgangers
werden gemarteld of opgesloten. Zeker tijdens de Culturele Revolutie
(1966-1979) was vervolging aan de orde
van de dag.
In China zwaait niet de paus, maar
een staatsorganisatie in de vorm van
de Chinese Pattriotische Katholieke Associatie (CPCA) de scepter over de katholieken. Het gebouw van die staatskerk van pater Duan is een plaatje. Een
versierde sleuf leidt wijwater door het
gangpad naar een marmeren engel en
er is zo’n voorraad licht en geluid dat
’s avonds de stoppen ervan doorslaan.
Bijna 900 duizend euro gaf de kerkgemeente eraan uit, de leden namen in
hun vrije tijd zelf de troffel ter hand.
Limburgse bisschop
Uit de hemelsblauwe koepel kijkt een
Hollands gezicht neer op het altaar. Het
is de uit Limburg afkomstige bisschop
Frans Schraven, die in 1937 in het vicariaat Chengtingfu, het huidige Zhengding, werd afgeslacht door het Japanse
leger. Schraven en gezellen bescherm-

den duizenden vrouwen op het terrein
van de kerk. Toen de Japanners er een
paar honderd voor een legerbordeel
opeisten, verzette Schraven zich. Samen met acht Europese gezellen werd
hij vermoord en daarna verbrand bij
de pagode. Een door het bisdom van
Roermond ingediend verzoek tot zaligverklaring van Schraven ligt bij het Vaticaan. Daarmee is deze uithoek van de
Noord-Chinese provincie Hebei een bedevaartsoord in wording.
Wordt Schraven zalig verklaard, dan
denkt straks de hele katholieke wereld
even aan dit stoffige plattelandsdistrict. ‘Erbij horen, een geheel vormen
met de rest van de katholieke wereld:
we snakken ernaar’, zegt Wang Lihong
(45), verantwoordelijk voor het liefdadigheidswerk van de kerk in Beiqiaozhai.
2017 wordt een doorslaggevend jaar.
Niet alleen wat betreft de aandacht
voor bisschop Schraven, maar ook voor
de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen het Vaticaan en de
Volksrepubliek China. Een deel van de
twaalf miljoen Chinese katholieken
bleef loyaal aan Rome, in ondergrondse kerken. Het resultaat is een
rommelige lappendeken van staatskerken en ondergrondse gemeenschappen, bisschoppen die zijn aangesteld door het Vaticaan en geestelijken
die de Chinese staat als hoogste autoriteit accepteren.

