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Leudal, december 2019 

 

Beste Ghana-vrienden, 
 
In plaats van een traditionele Kerstgroet van pater Frans Meddens combineren we onze Kerstgroet 
aan u met informatie en een dank-u-wel. 
 
Dank-u-wel 
Voor de vele condoleance berichten, uw medeleven, uw 
aanwezigheid bij de begrafenis op 16 november. Dank 
ook voor uw giften. Onze oproep om bij te dragen aan de 
kosten voor de organisatie van een traditionele 
begrafenisbijeenkomst in Ghana heeft ruim € 500,- 
opgeleverd. Op de volgende pagina treft u verkorte versie 
van het prachtige “In Memoriam” dat nicht Franneke 
tijdens de afscheidsdienst heeft uitgesproken. 
 
En nu… 
Afgelopen vrijdag 6 december was de Ghanees Rex Asanga 
in onze regio om het graf van pater Meddens te bezoeken. 
Rex is de eerste Ghanees die de gelegenheid had om het 
graf op de begraafplaats bij St. Elisabeth in Haelen te 
bezoeken. Hij was zeer vereerd met deze mogelijkheid! De verwachting is dat er nog vele Ghanezen 
zullen volgen. Rex heeft ons uitleg gegeven over een traditionele begrafenis in Ghana. 

 
Traditionele begrafenis 
Op 4 januari 2020 zal de traditionele begrafenis in Sirigu plaatsvinden.  
Father Camillo Sarko zal samen met de huidige bisschop voorgaan in een 
kerkdienst. Aansluitend zal de traditionele begrafenis plaatsvinden met 
wardance en drums. Father Camillo, Melanie Kasise en een familielid van de 
Chief van Nabango zijn betrokken bij de organisatie. De gelegenheid doet zich 
voor dat neef Dries Meddens met zijn gezin – op reis in Ghana - bij deze 
activiteiten aanwezig zullen zijn, zij vertegenwoordigen daarmee de familie 
Meddens. Dries zal ook filmopnames maken die we vast later te zien krijgen. 
 
 
Zoals aangekondigd organiseren we een herdenkingsbijeenkomst in de vorm 
van een Ghana-Picknick en wel op 16 mei 2020. U krijgt daar te zijner tijd een 
uitnodiging voor. 

 
Ten slotte wensen wij u zalig kerstfeest en alle goeds voor 2020. 
 
De organisatoren van de Ghana-Picknick. 
Ineke Grooten, Jan van den Broek en Peter Nellen  
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In Memoriam Oom Frans 
Verkorte versie  

 

 “Bij ons in Afrika” 
Hoe dikwijls hebben wij allemaal deze zin uit de mond van Frans gehoord. Bij ons in Afrika. 
 
Frans leerde ons vele Afrikaanse gebruiken, zoals bijvoorbeeld dat wanneer je bij een bijeenkomst de 
naam van iemand noemt die er niet is of niet meer is, hij of zij er dan toch bij aanwezig is.  
 
Hij trok zich terug van zijn familie, koos zijn eigen pad, om zijn roeping te volgen en "met Jezus mee te 
gaan", zoals hij dat verwoordde. In 1966 vertrok hij nog geen veertig jaar, voorgoed naar "Bij ons in 
Afrika”. Als “Father Meddens, the teacher, the friend, the supporter, the médical assistant, the car driver 
to hospitals, the advisor in almost everything”. 
Frans had zorg voor de Ghanese mens en voor het Ghanese land, hij plantte bomen, bouwde dammen 
en groef putten. Tien volle jaren werkte hij gedreven, met passie, zweet en tranen dag en nacht. En die 
tien volle jaren vulden de rest van zijn nog lange leven. 
 
Hij bracht zijn Ghanese familie ook naar hier, nam hen mee naar feesten en naar de jaarlijkse Ghana 
reünie. Hij kwam zelden alleen, zijn Afrikaanse familieleden waren altijd en overal welkom, als zijn 
familie, voor wie hij alles deed en voor elkaar kreeg. Want regelen en ritselen, mensen met elkaar 
verbinden, vergaren en uitdelen van kennis, goederen en geld…dat deed hij graag en goed. 
Hoeveel dozen, hoeveel zakken, hoeveel containers met kleren, naaimachines, typemachines, 
computers, tennisballen, brillen, ballpoints en alles waarvan hij zeker was dat er behoefte aan was, 
heeft hij niet richting Accra verscheept. Zo ook zeer grote hoeveelheden zaden, afkomstig van 
Nunhems zaden. “Alle bezit is op weg naar een ander” was zijn lijfspreuk. Voor zichzelf had hij niets, 
maar dan ook niets nodig.  
Vanuit Nederland, na zijn terugkeer in 1976, bleef hij de spil en animator van zijn projecten, zoals, de 
aanplant van de Crotalaria voor erosie bestrijding, het oprichten van type-scholen, en het school 
feeding programma. 
 
Zijn zwerftocht is voorbij, de zwerfkei komt tot rust. God was de rivier, het water, de kracht, de moed, de 
hoop die hem neerlegde waar Hij wilde. 
 
Er is een steen gevonden op zijn pad, 
De zwerfkei die hij was 
Ligt eindelijk stil. 
Gelouterd en tot rust gekomen, 
Gladgeschuurd volgens Gods wil 
 
We zullen het hem niet meer horen zeggen. " Bij ons...........", door de telefoon of tijdens een 
ontmoeting. Beide vormen van contact werden de laatste tijd wat lastiger. Hij hield de touwtjes van de 
regie, met alle kracht die nog in hem, was in eigen hand. Dat was niet altijd makkelijk. Niet voor hem, 
niet voor ons. 
Wat hechtte hij aan het leven. Maar nu heeft hij ons verlof gevraagd te mogen gaan. Dat deed hij aan 
het eind van ieder bezoek, verlof vragen om te gaan. En als hij het kreeg, zei hij steevast: Wat moet ik 
dan doen; gaan ten spoedigste”. En…… hij is gegaan. Hij is gegaan in de vaste overtuiging dat al zijn 
dierbaren, z’n voorouders, z’n uitgebreide familie hem opwachten en verwelkomen. 
 
Laten we zó aan hem blijven denken. En af en toe - elkaar sprekend over de compoundmuur - tegen 
elkaar zeggen: Weet je nog? Bij ons in Afrika... 
 
Met ’n dankbare knipoog naar Father Meddens, Oom Frans, Frans 
 
Que Dieu te bénisse 
 
Franneke 


