
 
''Testament van een missie'' 

Sporen van de Spiritijnen 

 
Filmdocumentaire van Nelleke Dinnissen en Paul van Laere  

in opdracht van de Congregatie van de Heilige Geest 

 
 

Woensdag 18 januari 2017 om 20:00 uur bij de Diepen 

 
Conform het jaarprogramma zou Pater Frans Timmermans een voordracht houden over 
Apostel Paulus. Helaas is hij verhinderd. Er is een alternatief gevonden. We zijn blij dat we 
de filmdocumentaire “Testament van een missie” kunnen vertonen. 
 
Na het overweldigende succes van de film ‘Het Slot van de Spiritijnen’ van de Nijmeegse 
filmmakers Nelleke Dinnissen en Paul van Laere kon een tweede film niet uitblijven. 
In opdracht van de Congregatie van de Heilige Geest gingen zij terug naar de gebieden waar 
missionarissen van de congregatie een groot deel van hun leven hebben gewerkt. Ze werden 
daarbij vergezeld door enkele Paters en broeders. 
 
 

 

Harrie Tullemans terug bij de Masai 

 

 

 

De kijker wordt meegenomen op een reis naar een ongekende wereld. Van de Baka 
(Pygmeeën) in de bossen van Kameroen naar de Masai op de Tanzaniaanse vlakten. Van de 
houtskoolkinderen in de Braziliaanse Amazonas naar de verschrikkingen tijdens de 
burgeroorlog in Angola. Op deze tocht in de voetsporen van de Spiritijnen legden de 
filmmakers verrassende en ontroerende verhalen vast van de mensen voor wie de paters en 
broeders zich hebben ingezet. Deze verhalen getuigen van een indrukwekkende 
nalatenschap in de bijna zestig landen waar zij werk(t)en. 
 
 
 



 
 
 
Een van de missionarissen is Theo Slaats. Hij had in Nederland te horen gekregen dat hij 
ongeneeslijk ziek was en niet lang meer zou leven. Tegen het advies van zijn arts is hij naar 
Tanzania terug gegaan om zijn laatste levensfase te midden van zijn Afrikaanse familie en 
geloofsgemeenschap door te brengen. Hij leefde daar vervolgens nog enkele maanden en 
werd daar onder massale belangstelling begraven. 
 
 
De 85 minuten durende filmdocumentaire kreeg lovende kritieken van kijkers die 
reageerden op de film. Een paar citaten uit hun e-mails: 

 
‘Een prachtige film. Een mooi portret van een aantal mensen die je snel , in die 85 minuten leert 
kennen.’ 
 

'De film is voor mij een echte eyeopener met betrekking tot het, misschien een beetje vreemd gezegd, 
onbetekenende leven dat wij in het westen eigenlijk leiden.’ 
 

‘Erg ontroerend, de mensen, hun emoties, hun verhalen, de muziek, de natuur, heel erg geslaagd. 
‘Geweldig wat een mooie film, heb door de tranen heen mogen genieten van het wel en wee wat 
mensen met elkaar ondanks alles toch mogen vormgeven.’ 

 

 

   
 
 
 
Een ontroerende documentaire, dus komt allen! 
Nelleke Dinnissen, Paul van Laere en ook enkele paters en broeders zullen aanwezig zijn om 
eventuele vragen te beantwoorden. 

 

Inloop vanaf 19:30 uur 


