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De Week Nederlandse Missionaris (WNM)

Zoals u ongetwijfeld weet vraagt de Week Nederlandse Missionaris 
(WNM) ieder jaar in de week voor Pinksteren onze aandacht voor onze 
Nederlandse missionarissen. Ook dit jaar stel de WNM ons twee 
missionarissen voor en het werk dat  zij  doen. Omdat het artikel te lang 
is voor één Kapelgids zullen we het gedeelte over Inge Kuiphuis in een 
volgende gids publiceren.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse
missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM campagne
voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun 
medemens. Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in 
Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in
de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden 
missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof 
gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek 
naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een 
wereld waarin iedere mens meetelt. 

Pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië 
Sterk maken voor mensen die buitengesloten zijn
‘Van de geschatte drie miljoen inwoners in Papoea behoort slechts een 
derde nog tot de oorspronkelijke bevolking,’ vertelt pater Bert 
Hagendoorn o.f.m. Transmigratieprogramma’s, mijnbouw en 
grootscheepse boskap voor palmolieplantages brachten met zich mee dat
Indonesiërs van buiten Papoea naar het gebied kwamen. Pater Bert 
Hagendoorn (1942) herinnert zich nog goed dat hij eind 1970 als 
missionaris naar Indonesië vertrok. Hij ging werken in de provincie 
Papoea. ‘De oorspronkelijke bevolking leefde op de traditionele 
manier.’ Transport was beperkt: korte afstanden moesten te voet worden
afgelegd, in de kustgebieden per boot en voor de lange afstanden werd 
er gevlogen. ‘Medemissionarissen uit een ander gebied kwam je soms 
een jaar of langer niet tegen,’ vertelt hij. Het gebied stond destijds onder



militaire controle, wat inhield dat militairen betrokken waren bij een 
groot deel van openbare zaken. Voor bijeenkomsten of reizen 
bijvoorbeeld was toestemming van militaire autoriteiten vereist. 

Ontwikkeling
‘De kerk zag het als haar taak de bevolking van Papoea klaar te maken 
voor een soepele aansluiting bij de nieuwe maatschappij die van 
buitenaf hun land binnenkwam,’ vertelt pater Bert. Dat was het 
Nederlandse koloniale bewind en later de regering van de republiek 
Indonesië. Onderwijs en gezondheidszorg speelden toen een grote rol. 
De eerste scholen waren doorgaans gestart door missionarissen en in de 
kleine klinieken en ziekenhuizen waren zusters werkzaam. ‘Met respect 
voor de traditionele manier van grond bewerken werden nieuwe vormen 
van land- en tuinbouw geïntroduceerd,’ voegt de franciscaan eraan toe.  
Maar er is veel veranderd in de afgelopen veertig jaar. Het land heeft 
zich ontwikkeld. Regeringsdiensten hebben het werk in het onderwijs en
de gezondheidszorg overgenomen. Het wegennet is uitgebreid waardoor
de binnenlanden beter bereikbaar werden. 

Opvang
In Timika werd in 1996 de eerste patiënt ontdekt die besmet was met het
aidsvirus. Dat was in de kliniek van de plaatselijke kopermijn. De leider 
van de dienst mobiliseerde meteen belangrijke personen uit het 
maatschappelijk en kerkelijk leven en gaf trainingen zodat zij 
voorlichters werden over de aidsepidemie. Pater Bert: ‘Toen ik in 1999 
parochiepastoor werd in Timika heb ik alle pastorale werkers verplicht 
om aan de trainingen mee te doen. We wilden toestanden voorkomen 
zoals in Afrika, waar stervende aidspatiënten aan de kant van de weg 
lagen. Of aidswezen die aan hun lot werden overgelaten.’ Als pastoor 
van het uitgebreide door hiv en aids bedreigde gebied wilde pater Bert 
verdere verspreiding van het virus voorkomen. Voor diegenen die 
besmet waren wilde hij een medische behandeling. Met mensen uit de 
parochie en het ziekenhuis werd een stichting gestart ‘Timika Stichting 
Bekommerd om Aids’. Tot de gevreesde grote aantallen aan hun lot 
overgelaten aidspatiënten is het gelukkig nooit gekomen. Wel waren er 
wezen met wie niemand iets te maken wilde hebben nadat hun ouders 
aan aids waren overleden. ‘De kinderen hebben we opgevangen, net als 
een aantal terminale patiënten.’ Naast de opvang van slachtoffers richt 
de stichting zich op het voorkomen van nieuwe infecties door 
voorlichtingscampagnes. Pater Bert is geïnspireerd door de 
franciscaanse spiritualiteit: ‘Eerbied, respect en zorg om de heelheid van
de schepping zijn elementen die vaak een rol gespeeld hebben bij 
beslissingen die ik moest nemen.’ 



Liturgische kalender
19-05-2018 Pinksterzondag
21-05-2018 HH. Christophorus Magallaen priester, en 

gezellen, martelaren
22-05-2018 H. Rita van Casci, kloosterlinge
24-05-2018 O.L. Vrouw in het Zand
25-05-2018 Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
26-05-2018 H. Filippus Neri, priester
27-05-2018 H. Drie-eenheid
31-05-201 Bezoek van de heilige maagd Maria aan 

Elisabeth
01-06-2018 H. Justinus, martelaar
02-06-2018 HH. Marcellinus en Petrus, martelaren

Kerkdiensten
De eucharistievieringen in het weekend van 19 en 20 mei, het 
Pinksterweekend, staan in het teken van de Week Nederlandse 
Missionaris en zijn mede voorbereid door onze MOV-groep.
De eucharistieviering van zaterdagavond 19 mei om 18.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistieviering van zaterdagavond 26 mei om 18.30 uur is een 
jongerenviering en deze wordt muzikaal verzrogd door het koor Les 
amis du bon Coeur.  

Dienbeurten acolieten en misdienaars
19-05 18.30 uur Thom op de Kamp -Luc Stams
20-05 09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
20-05 11.30 uur Henny Giesberts – Nicole Nayiziga – Sandrina 

Nayiziga – Gladys Nayiziga
21-05 09:00 uur Sandrina Nayiziga – Luc Stams
21-05 11.30 uur Gladys Nayiziga – Thom op de Kamp
26-05 18.30 uur Jongerenviering
27-05 09.00 uur Giel Heilkens – Filibetti Nayiziga
27-05 11.30 uur Henny Giesberts – Lars Silkens

Lectoren
19-05 18.30 uur Mevr. D. van Pamelen
20-05 09.00 uur Mevr. M. Wiermans
20-05 11.30 uur Dhr. B. van Buel
21-05 09:00 uur Mevr. L. Stal
21-05 11.30 uur Mevr. R. Kerstens



26-05 18.30 uur Jongerenviering
27-05 09.00 uur Mevr. H. Jacobs
27-05 11.30 uur Dhr. C. Hommelberg

Misintenties
19-05 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Leny Quadflieg-Hilkens 
als zeswekendienst; Uit dankbaarheid voor een 
66 jarig huwelijk; Overleden ouders Verboeket-
van Heur en hun overleden kinderen

20-05 09.00 uur Annie Leurs Hendrikx als zeswekendienst
20-05 11.30 uur Annie Boots-Heijmann als zeswekendienst; 

Hub Koolen als 1ste jaardienst; Christ Moors; 
Gerard Op de Kamp; Overleden ouders 
Bloemen-Mulders en overleden familieleden

21-05 09:00 uur Bijzondere intentie
21-05 11.30 uur Overleden ouders, broer en zus; Bijzondere 

intentie
26-05 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Marlie van Heel-
Hoofwijk; Overleden ouders Reyners-
Platzbecker en zoon Dominique Reyners

27-05 09.00 uur Zekere intentie
27-05 11.30 uur Piet Keuren; Harry Sliepen  als jaardienst

    
BERICHTEN
Kom naar Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand bij u in de wijk
Bij u in de wijk is de Seniorenvereniging actief voor alle senioren! 
Iedere vrijdagmiddag is er soos in het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad. 
U kunt er bridgen en kienen, of gewoon even bijpraten bij een kopje     
koffie. Iedere maand is er een leuke activiteit, in samenwerking met 
andere organisaties. Er worden creatieve middagen georganiseerd en 
inleidingen over actuele thema’s. Verder zijn er excursies naar 
interessante plekken in de buurt. Ook is er een speciale Limburgse 
Seniorenlunch, dit keer bij de Gitstappermolen. Ieder jaar is er een 
busuitstap naar een mooie locatie in Limburg, nu met de bestemming: 
de L1 Studio in Maastricht. In de maand augustus organiseert de 
vereniging een Jeu de Boules competitie in samenwerking met 
wijkbewoners. Eind september start weer de Dialectcursus voor 
Senioren. Is er iets voor u bij? Voor slechts € 15,- bent u lid.
Neem dan contact op voor meer informatie met Els Papen, via 
info@seniorenverenigingkapelinhetzand.nl of tel. 0475-404067  


