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S O E T E (Hendrik),
Missionaris van AfrikaWitte Pater (Kortrijk, 9.11.1903 - Bukavu, 24.
6.1942). Zoon van Hubert en van Boucquey,
Emma.
Na zijn middelbare studiën in het St.-Amancollege te Kortrijk, begaf H. Soete zich naar
het seminarie der Witte Paters, te Boecliout
(september 1921) en van daar naar het noviciaat
te Maison-Carrée (Algiers). H i j werd priester
gewijd te ICarthago Tunis), op 29 juni 1928.
Enige weken later gaat hij scheep te Marseille
(13 september), met het apostolisch vikariaat
Rwanda als bestemming.
Waar h i j zoveel ijver aan de dag had gelegd,
zoveel bekwaamheid had getoond dat hij in
1930 tot stichter en eerste overste van een
nieuwe missie te Kiziguro benoemd werd. Het
werkveld aldaar was onmetelijk groot en telde
reeds 29 bij posten, met 3 000 katechumenen en
500 schoolkinderen. D e bevolking was geschat
op 120 000 zielen. De Protestanten hadden er
talrijke bij posten. Zoals in al de andere missies
van Rwanda, groeide de kristen gemeente met
de dag. T o e n P. Soete in 1935 als overste naar
de missie van Rambura overging, liet hij te
Kiziguro 5 000 gedoopten met meer dan 3 000
katechumenen.
In 1937 werd P. Soete nogmaals verplaatst.
N u kwam hij aan het h o o f d te staan van de
grote missie te Save, die toen reeds 26 000 gedoopten telde. D o c h in mei 1940 wordt h i j
overste van Mibirizi, een missie niet ver van de
grens van Belgisch-Kongo gelegen. Ook daar is
veel te doen: de katechisten in hun bijposten
en de kristenen aan huis bezoeken, nieuwe
schoolkapellen in duurzaam materiaal bouwen,
nieuwe scholen stichten is de bezigheid van de
missionarissen, geleid door de ijver van P.
Soete.
Doch de ijverige missionaris heeft er zijn
krachten opgebruikt. In mei 1942 is hij verplicht zich naar het hospitaal te Bukavu te
laten voeren. H i j werd tweemaal geopereerd.
De dokters spanden zich ten uiterste in om zijn
lijden te verzachten; doch alles te vergeefs.
H i j stierf op 24 juni.
Zijn stoffelijk overschot werd naar Mbirizi
overgebracht en aldaar ter1 aarde besteld.
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