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Mijn lieve moeder, lieve Theresia, 

Het is met grote droefenis en schrik dat ik hoorde van jouw overlijden. 
Mijn moeder,  ik huil heel veel. Jij was voor mij als een moeder, een 
grootmoeder, iemand die mij troostte toen ik jong was. 

Toen ik 8 jaar oud was, heb jij mij bij alles begeleidt. Jij noemde mij 
‘zoon’ en ik noemde jou ‘mama’. Jij hebt mij opgeleid, je hebt me 
geleerd te werken, je hebt me God en de kerk leren kennen. 

Ik voel een groot verdriet in mijn hart als ik aan je denk. Ik zal je nooit 
vergeten. 

Het ontbreekt mij aan de woorden om de Congregatie te bedanken, de 
Missiezusters van OLV van Afrika, die benoemd waren voor Afrika en dan 
met name diegenen die benoemd waren voor het aartsbisdom Bukavu 
in de parochie Kadutu. Ik had het geluk dat ik jou ontmoette toen ik 8 
jaar was en nu ben ik 43, maar je hebt me nooit in de steek gelaten 
ondanks mijn capriolen en fouten.  

Zonder enige twijfel, bleef en blijf jij mijn moeder en ik jouw zoon, 
ook toen de Congregatie besloot jou terug te laten keren naar Europa. 
Ik huil om jouw, moeder Theresia.  

Samen met mijn broers Patrick, Justin en mijn zus Francine, kinderen 
van Henriette Aziza, die jij ook hebt bijgestaan tijdens moeilijke 
momenten in hun leven, danken wij Mere Salome die heeft bijgedragen 
aan jouw bescheidenheid en dienstbaarheid, en wat wij nooit zullen 
vergeten. Wees onze bemiddelaar bij Heer Jezus Christus, aan wie jij 
je hele leven hebt toegewijd. 

Tot ziens, tot bij God, moeder Theresia Brattinga. Dat je ziel mag 
rusten in Vrede. 

Jouw zoon Ghislain Dunia Masudi 


