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Aanwezige, 
verborgen in de schoot van mijn wezen 
hoe u noemen met woorden 
die het verlangen van mijn ziel weergeven? 

Ik zoek U te kennen en te ontmoeten 
in dat wat mijn handen kunnen aanraken 
en mijn ogen kunnen zien.
 
Kom, wees aanwezig in de ruimte 
waar mensen voor elkaar bestaan. 

Kom aan het licht in open handen 
uw gaven ontvangend en gevend.
 
Raak mij die zoek naar uw spoor. 

Kom als Kind waarin ik u kan omarmen. 

Verlangen….hoe u noemen als uzelf dit in 
mij legt? 

Jij, 
rustend in de schoot 
van mijn Ieven 
zoekend vond ik jou 
geraakt werd ik 
licht werd het 
kleuren 
klanken van muziek 
mijn ziel herleeft 
ontwaakt in de dageraad 
jouw oog rust op mij. 
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‘Geef me je hand’ - een kerstverhaal
Ook dit jaar neemt dichteres en columniste, Yvonne Mulder, de 
lezers van dit tijdschrift mee in een eigentijds relaas dat kerstmis 
in een bijzonder daglicht plaatst. ‘Wil jij me even met de kerstcake 
helpen in de keuken, Gerda?’ Het is een jarenlange familietraditie. 
Op kerstavond na de hoofdmaaltijd wordt hij brandend op tafel 
gebracht.

Kunstschool in een krottenwijk
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was Hans Burgman 
mhm de inspirator en initiatiefnemer van een baanbrekend 
gemeenschaps/ontwikkelingsproject in de krottenwijken van 
Kisumu, West-Kenia, geïnspireerd door het evangelie: Pandipieri 
Catholic Centre (KUAP). Zonder meer uniek is de opname van een 
kunstschool - Mwangaza Art School - in het geheel van dit project. 
Kunstenaarstalent wordt door Moeder Natuur over de hele wereld 
verspreid, ook in krottenwijken. 

Bedienaar van de Vietnamese diaspora parochie in Nederland 
Eind jaren zeventig kwam Paul Hien mhm naar Nederland als 
bootvluchteling. Hij sloot zich aan bij Mill Hill en werd uitgezonden 
naar o.a. Kenia, Oeganda en India. Nu is hij terug in Nederland en 
sinds kort is hem de pastorale zorg voor de katholieke Vietnamese 
gemeenschap in Nederland toevertrouwd. Ik heb het gevoel dat ik 
na vele jaren wonen en werken in Kenia, India en Oeganda weer 
contact heb gemaakt met mijn eigen roots. 

Bezoek aan Brazilië: gespannen, druk maar vooral hartelijk 
Terug op bezoek in een land en bij mensen waar je jarenlang als 
missionaris ‘kind aan huis’ was. Hoe ervaar je zo iets? Jac Hetsen 
mhm verhaalt van zijn belevenissen tijdens een bewogen bezoek 
aan Brazilië onlangs. Mijn vroegere parochie S. Paulo Apostel 
in Itaguai had zonder dat ik het wist mijn 50-jarig jubileum als 
priestermissionaris georganiseerd.
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GEEF ME JE HaND - EEN KERsTVERHaal

Ze staat op het natte tochtige perron. Het liefst was ze rechtsomkeer de trein weer in-
gestapt. Terug naar de besloten warmte. Je weer twee uur lang laten meevoeren op de 
rustige cadans van de bijna geruisloze intercity, weggezakt in een hoekplaatsje op de 
kunstleren bekleding. ‘Wat doe ik hier?’

Een onbekend station, om haar heen 
haastige mensen, paraplu’s in de aan-
slag. Haar aarzeling zet zich vast in haar 
benen, die vastgenageld lijken te zijn 
aan het perron.
Een vormeloos onbeweeglijke vrouw in 
een snel uiteenvallende menigte. Haar 
koffertje is van een uitstekende kwali-
teit, haar jas bij nader inzien ook. Maar 
niet van deze tijd. Te strak, de koffer 
versleten. Een hoedje verbergt, ja wat?

‘Mijn God, ze is onherkenbaar gewor-
den. Ja, dat móet ze zijn’. Dit doet pijn, 
dit treffen na ruim vijftien jaar. En het 
roept schuldgevoel op. Eens kende je 
elkaar goed, was je buurtgenoten. Je 
groeide uit elkaar, bleef sporadisch 
contact houden na wederzijdse verhui-
zingen en verloor elkaar uiteindelijk uit 
het oog. En toen, zonder enig voorbe-
richt, kwam het telefoontje: ‘Irene, met  

Gerda’. Een hele tijd kwam er niets. 
‘Mag ik alsjeblieft bij jullie komen met 
de feestdagen?’
En nu staat ze daar en is er weinig over 
van de mooie vrouw die ze eens was.
Twee armen slaan zich om het schuwe 
vogeltje met afschuwelijk bevende  
handen. De warmte van de trein ver-
kleint zich tot dit ogenblik, tot deze 
twee armen. Hoe lang geleden is het 
dat ze de warmte van een ander mens 

voelde? Een traan loopt over haar wang. 
Eén maar, even eenzaam als Gerda zelf.

Het is gezellig en warm in het gerief-
lijke huis. Frits, Irene’s man, zit aan een 
met papieren bezaaide tafel te werken.  
Gerda zit weggedoken in een gemakke-
lijke stoel, maar zo gespannen dat ze 
niet in staat is haar koffiekopje vast te 
houden. Ze zou moeten slapen. Ze zou 

“Om haar heen haastige mensen”
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iets over haarzelf moeten vertellen. Ze 
zegt niets. Ze kijkt alleen maar, maar zo 
bang, zo verscheurd. En dan vraagt ze 
om een borrel. De stukjes van de puzzel 
beginnen in elkaar te passen.

De dag voor kerstmis, een van de druk-
ste dagen in huis. Gerda is lang op 
haar kamer gebleven en pas na veel 
aandringen naar beneden gekomen. 
Irene maakt tijd voor een kopje koffie 
met haar. Onsamenhangende flarden  
vormen de basis van het gesprek. Opge-
kropt verdriet heeft tijd nodig om naar 
buiten te kunnen komen. Er is verdriet 
dat in geen woorden te vangen is. Maar 
soms zeggen stiltes meer dan woorden.

‘Wil jij me even met de kerstcake helpen 
in de keuken, Gerda?’ Het is een jaren-
lange familietraditie. Op kerstavond na 
de hoofdmaaltijd wordt hij brandend  
op tafel gebracht. Sinds tientallen  
jaren wordt er een blinkende boon in 
deze cake gestopt. Degene die de boon 
vindt, mag een wens doen die zéker uit-
komt. Die alleen dan niet uitkomt, als de  

magie verbroken wordt door de wens 
aan anderen te vertellen. Aan tafel gaan 
Gerda’s ogen schichtig van de een naar 
de ander. Ze zou nu een moord doen 
voor een borrel. Drank bleek haar iso-
lement alleen maar te vergroten. Pillen, 
opname in een psychiatrische kliniek ze 
bleken niet de oplossing. Het resultaat 
is deze angstige, ontwrichte vrouw, die 
geen andere strohalm blijkt te hebben 
dan een oude verre vriendin.

Verhitte gezichten na een heerlijke 
maaltijd. En daar is de kerstcake die 
met voorzichtige hapjes wordt gegeten. 
Niemand wil de kans op geluk missen.
De boon blijkt onvindbaar. Iedereen is 

teleurgesteld, er valt niets te wensen 
dit jaar. Gerda sluit zich af, bedankt  
nauwelijks voor het lieve cadeautje dat 
ook voor haar onder de boom ligt. 

‘Gaan jullie je klaarmaken? We  
moeten zorgen om half twaalf in de kerk 
te zijn, anders krijgen we geen zitplaat-
sen meer.’ Gerda kan het bijna niet meer 

André Dinkhuijsen, Wolfheze
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volhouden. ‘Ik word gek als ik nu geen 
borrel krijg’ denkt ze. ‘Help me nu toch!’ 
Irene ziet dat het beven van Gerda weer 
verergerd is. Ze slaat haar arm om haar 
heen, ze begrijpt meer dan Gerda durft 
te hopen. ‘Ik haal even een drankje voor 
ons allebei, want het is toch een hele zit 
zo’n nachtmis. En natuurlijk ga jij ook 
mee.’ Gerda blijft onrustig in de kerk. Ze 
zingt de kerstliederen niet mee.

‘In die tijd kondigde keizer Augustus 
het besluit af een volkstelling te laten  
houden in de hele wereld.’ De woorden 
van het aloude en vertrouwde kerst- 
verhaal beginnen tot Gerda door te 
dringen. Ze luistert, ze luistert echt. 
Ze wordt opgenomen in de sfeer van 
aandacht om haar heen. Ze hoort de 
priester zeggen: ‘De engel zei tegen 
de herders: “Wees niet bang!” Bang!’ 
Bang is het woord dat haar leven  
beheerst. Ze is bang voor de besluiten die  
genomen moeten worden, bang voor 
haar toekomst, bang voor zichzelf. 
Bang ook om zich open te stellen voor 
een beetje warmte, voor attenties, voor 
vriendschap.
‘Luister, ik breng u groot nieuws dat het 
hele volk blij zal maken. Zojuist is in 
de stad van David een redder geboren.  
Hieraan zul je hem herkennen: je zult 
een baby vinden die gewikkeld in  
doeken in een voederbak ligt.’

Irene voelt een koude hand in de 
hare glijden. Er zit iets hards in, iets  
blinkends. Zacht, zo zacht dat ze zich 
naar Gerda moet buigen om het te  
kunnen verstaan, hoort ze: ‘Wil jij jouw 
wens voor mij doen, alsjeblieft?’

Yvonne Mulder

Mag ik alsjeblieft bij jullie komen voor de 
feestdagen

‘Wil jij jouw wens voor mij doen, alsjeblieft?’
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KUNsTsCHOOl IN EEN KROTTENWIJK 

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was Hans Burgman mhm de inspira-
tor en initiatiefnemer van een baanbrekend gemeenschaps/ontwikkelingsproject in 
de krottenwijken van Kisumu, West-Kenia geïnspireerd door het evangelie: Pandipieri  
Catholic Centre (KUAP). Zonder meer uniek is de opname van een kunstschool -  
Mwangaza Art School - in het geheel van dit project

Kunstenaarstalent wordt door Moeder 
Natuur over de hele wereld verspreid, 
ook in krottenwijken. Talent is rijkdom. 
Veel talent gaat helaas verloren, om-
dat vooruitgang meestal in financiële 
termen wordt aangekleed. Maar, kunst 
is belangrijker dan geld. Het doel van 
onze school is om mensen met kunst-
talent op te sporen, hen te helpen die 
talenten te activeren en zo wat rijker te 
worden.
Toen wij in het begin van de tachtiger 
jaren Nyalenda Centre bouwden, heb-
ben we er meteen een gebouw neer- 
gezet dat t.z.t. kunstschool kon zijn. Het 
voldoet goed aan een dozijn studenten. 
Het licht valt door doorzichtige dak- 
panelen. Er zijn kasten, kastjes, tafels 

en krukjes, en ook een aantal grote 
ezels; ze zijn allemaal aan slijtage on-
derhevig. Organisaties laten zich niet 
verleiden om hier steun aan te geven; 
misschien niet “liefdadig” genoeg ?

Door ons Pandipieriwerk hebben we 
veel gemeenschappen gevormd, en via 
deze sturen wij uitnodigingen het land 
in. Studenten van allerlei gezindten zijn 
welkom. De enige voorwaarde is dat ze 
kunsttalent hebben. Ze moeten werk 
dat ze al eens ooit gemaakt hebben, 
meebrengen bij de aanmelding. Daarna 
komen ze voor drie maand op proef 
om te zien of het wat voor hen is. Zo 
niet, dan gaan ze weer. Dat is zelden. De 
studenten werken vaak op straat; dat 
trekt ook aandacht. Er is veel talent. 
Een docent aan een universiteit die een 
maand les kwam geven, zei dat onze 
studenten meer talent hadden dan de 
zijne in Nederland. Soms sturen scho-
len leerlingen om eens te gaan kijken.

ZUSTER JANET MULLEN sloot zich be-
gin tachtiger jaren bij ons aan. Zij was 
als kunstenares afgestudeerd aan een 
Amerikaanse universiteit. Zij richtte 
de school in als een dagschool voor 
een tiental studenten. Zij maakte een 
lesrooster en bleef een dozijn jaren. 
Zij ging met haar studenten geregeld 
ergens heen om muurschilderingen of 
beelden te maken, o.a. een levensgrote 
cementen giraf en zebra in Oriang’; en 
de beeldengroep bij Pandipieri Centre.

In mijn Roosendaalse en Londense 
tijd heb ik 14 jaar lessen gevolgd aan 
academies en leerde boetseren, schil-

Het oog van de meester….
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deren, tekenen en etsen. Ik heb veel 
samen gewerkt met Janet Mullen en de 
latere docenten. Tot op het eind gaf ik 
elke week een morgen modeltekenen. 
In 2009 heb ik een lesrooster opgesteld 
voor drie jaar: een trimester elk voor 
Tekenen, Boetseren, Aquarel, Schilde-
ren, Grafisch Werk en Ruimtelijk Werk; 
plus een jaar vrije keuze. Directeur Dan 
Ouma kon de lessen geven. 

JAN LAARAKKER, Mill Hill Associate en 
leraar kunstvaardigheid, was na Zr Ja-
net jarenlang de belangrijkste docent. 
Hij coachte de studenten dag in dag uit. 

DAN OUMA, student van Janet, werd 
door Jan opgeleid tot nieuwe directeur, 
een functie die hij reeds 15 jaar heeft 
vervuld. Hij wordt betaald door KUAP; 
de school valt onder het Education De-
partment van Pandipieri. 

BEZOEKENDE KUNSTENAARS zijn  
geregeld cursussen komen geven, o.a. 
JOST PIEPER uit Duitsland (aquarel), 
SABINE VESS (tekenen), ARPAD SZOM-
BATELYI (abstract), FRANSJE POVEL 
(boetseren).
De school geeft een driejarige cursus. 
Elk jaar heeft gemiddeld drie studenten. 

Na 35 jaar zal het aantal afgestudeerde 
studenten nu rond de 100 liggen. Een 
paar van hen zijn meisjes. Twee jaar ge-
leden deed een kunstenaarsorganisatie 
uit Nairobi een onderzoek in de stad  
Kisumu. Tot hun verbazing ontdekten zij  
dat 75% van alle kunstenaars in Kisumu 
door onze school waren opgeleid.

Het is moeilijk te schatten hoeveel van 
hen hun brood verdienen als kunste-
naars. Je ziet ze hier en daar in de stad. 
Enkelen verkopen hun werk via inter-
net. Enkelen hebben deelgenomen aan 
manifestaties in Europa. Anderen heb-
ben in de luchthaven van Nairobi en in 
het museum van Kisumu en in diverse 
kerken schilderingen gemaakt. Eigen-
lijk zou er werk zat zijn in de stad: alle 
muren worden versierd met schilde-
ringen. Maar de jongelui zijn wat bang 
om zich te presenteren.  De studenten 
hebben ook werk als postkaarten ver-
kocht aan Europese uitgeverijen; de 
opbrengst was dan voor de school. 
Maar zonder uitzondering zijn ze er 
trots op om kunstenaars te zijn. En wij 
zijn trots op hen.     

Hans Burgman mhm

Kom binnen!
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Gezien met een kunstenaarsoog

Zelfbewust



10

BEDIENaaR VaN DE VIETNaMEsE 
DIasPORa PaROCHIE IN NEDERlaND

Eind jaren zeventig kwam Paul Hien naar Nederland als bootvluchteling. Hij sloot 
zich aan bij Mill Hill en werd uitgezonden naar o.a. Kenia en India. Nu is hij terug 
in Nederland en sinds kort is hem de pastorale zorg voor de katholieke Vietnamese 
gemeenschap in Nederland toevertrouwd. Zijn verhaal:

De meeste Vietnamezen die nu in 
Nederland wonen, kwamen na de 
oorlog in Vietnam eind jaren ‘70 en 
begin jaren ‘80 naar hier. Ze stonden 
bekend als bootvluchtelingen.
Nadat ze in Nederland waren 
aangekomen, wilden ze hun christelijk 
geloof blijven beleven en beoefenen. 
Ze sloten zich aan bij de plaatselijke 
parochie waar ze zich hadden gevestigd. 
Maar de taalbarrière vormde een reëel 
probleem. Dus zochten ze contact met 
een priester die hun eigen Vietnamese 
taal sprak.

Langzaamaan werden er twee parochies 
opgericht, de ene genaamd de parochie 
van de Heilige Maagd Maria en de 
andere de parochie van de Vietnamese 
Martelaren. Deze twee functioneerden 
met de financiële steun van het 

bisdom Utrecht tot 2011, toen hun 
werd gevraagd om te fuseren vanwege 
financiële beperkingen. Sindsdien is er 
slechts één Vietnamese parochie onder 
de naam Blessed Mary Queen of the 
Vietnamese Martyrs Parish.

Deze diaspora parochie bundelt 25 
lokale kerkgemeenschappen verspreid 
over heel Nederland, van Leeuwarden 
tot Kerkrade en van Goes tot Enschede. 
Elke gemeenschap heeft zijn eigen 
lokale raad en huurt een kerk of hal waar 
ze hun maandelijkse dienst houden. 
Elke gemeenschap heeft ook een 
eigen koor met muziekinstrumenten, 
acolieten en lectoren - allemaal 
vrijwilligers. Omdat ze heel toegewijd 
zijn om naar de zondagse diensten te 
komen en betrokken te raken bij hun 
eigen plaatselijke parochie-activiteiten 

Processie met beeld van Onze Lieve Vrouw van de Vietnamese Martelaren.
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krijgen ze ook vaak het beheer van 
de sleutels van hun parochiekerk. Op 
die manier helpen ze de plaatselijke 
kerk op verschillende manieren en de 
plaatselijke kerk helpt hen om eenmaal 
per maand de Eucharistie te vieren en 
gezellig bij elkaar te zijn.

Ik werd officieel benoemd tot pastoor 
van de Vietnamese diaspora parochie 
vanaf 1 maart 2017 en werd op 1 april 
2018 geïnstalleerd in de kerk van 
Vinkeveen, Nederland.
Het is moeilijk om precies te weten 
hoeveel Vietnamezen er in Nederland 
zijn en hoeveel van hen katholiek zijn. 
Maar we hebben wel meer dan 850 
adressen van katholieke families in ons 
bestand, aan wie we ons kwartaalblad 
voor de parochie sturen.

Ik heb het normaal gesproken erg druk 
in de weekends omdat ik meestal vier 
diensten verzorg op verschillende 
locaties en elk weekend gemiddeld 

erg bemoedigd, geaccepteerd en 
gelukkig. Ik heb het gevoel dat ik na 
vele jaren wonen en werken in Kenia, 
India en Oeganda weer contact heb 
gemaakt met mijn eigen roots. Over 
het algemeen zijn de mensen goed, 
genereus, vriendelijk en behulpzaam. 
Ze zijn vroom en serieus met betrekking 
tot het onderhouden van de traditie 
en het praktiseren van hun geloof. 
Ze houden de sacramenten van de 
kerk hoog in het vaandel en willen 
geen gemeenschapsgebeurtenissen 
missen. Toch zijn er ook tekenen van 
verdeeldheid en tweedracht tussen 
verschillende groepen, die vaak ruzie 
maken. Mensen hebben de neiging 
zich aangetrokken te voelen tot wie 
ze kennen al naar gelang regio van 
herkomst en lokaal dialect.
Een van de vele mooie dingen is dat de 
parochie volledig wordt gefinancierd 
door haar eigen mensen. Elk gezin 
draagt jaarlijks bij om de uitgaven te 
dekken, waaronder het betalen van het 
salaris, huisvesting, reizen en pensioen 
aan de pastoor. En toch, een van de 
uitdagingen is dat de oudere generatie 
langzaam wegsterft en de jongere 
generatie minder betrokken is bij de 
Vietnamese parochie. Ze spreken en 
begrijpen de Vietnamese taal niet meer. 
Sommige ouders klagen dat Vietnamese 

350 tot 450 kilometer moet rijden. 
Tijdens de week kan ik wel een beetje 
ontspannen.

Mijn eerste indruk van deze 
beginmaanden als animator en 
pastoor is heel positief: ik voel me 

Een grote stap.

Woord van de Heer!
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jongeren hun eigen identiteit, afkomst 
en land vergeten en dat is triest.

Ik werk onder de Vietnamezen en 
spreek Vietnamees, maar ik mis 
het spreken van het Nederlands en 
Engels. Ik mis ook het leven in een 
Mill Hill gemeenschap, iets wat ik 
altijd gewend ben geweest sinds mijn 
studententijd totdat ik hier kwam. Ik 
woon nu alleen in een gehuurde oude 
pastorie in een klein dorpje genaamd 
Cothen, tussen Bunnik en Wijk bij 
Duurstede, net buiten Utrecht. Het 
is een aangenaam dorp. Mensen zijn 
vriendelijk en behulpzaam. Ik voel dat 
ik geaccepteerd word door de leiders 
van de plaatselijke kerk en de mensen 
rond het parochiehuis, ook al ben ik 
parochiepriester voor de Vietnamese 
parochie en woon ik hier in een pastorie 
waar geen lokaal verantwoordelijke 
priester woont. De plaatselijke pastoor 
woont op 20 km afstand. Toch is mij 
gevraagd om geen vast rooster aan te 
houden, noch om de sacramenten met 
de plaatselijke christenen te vieren. Er 

is mij uitdrukkelijk op gewezen dat ik 
speciaal ben aangewezen om voor de 
Vietnamese gemeenschap te werken en 
niet voor de Nederlandse katholieken 
in deze parochie. Ook goed. Maar 
ik voel dat ik ook een bijdrage kan 
leveren op de plaats waar ik woon. Ik 
ben druk, maar het betekent niet dat 
ik geen moment kan vrijmaken om 
met de lokale bevolking contact te 
onderhouden.

Er zijn veel vrijwilligers die voor deze 
dorpskerk zorgen. Ze komen drie keer 
per week om de kerk schoon te maken 
en ze hebben verschillende activiteiten 
samen. Ze zitten gezellig bij elkaar met 
een kop koffie of thee en ik wil dat niet 
missen. Het is ook een gouden kans 
voor mij om ze te ontmoeten en mijn 
Nederlands op peil te houden. Ik voel 
dat ik nu toch deel uitmaak van deze 
kleine maar mooie parochie, waar ik zo 
maar ben beland. 

Paul Ph am Đình Hien mhm

Gezegend ben je.
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Terug op bezoek in een land en bij mensen waar je jarenlang als missionaris ‘kind 
aan huis’ was. Hoe ervaar je zo iets? Jac Hetsen mhm verhaalt van zijn belevenissen 
tijdens een bewogen bezoek aan Brazilië onlangs.

De redenen van mijn bezoek aan 
Brazilië waren o.a. om de herbegrafenis 
van mijn bisschop Dom Vital Wilderink 
mee te maken, en de twee projecten 
te bezoeken, die mijn parochie van 
oorsprong te Dronten nog steeds steunt 
en ook vanwege mijn 50-jarig jubileum 
als priestermissionaris van Mill Hill.

De eerste dag van mijn bezoek was er al 
een lift geregeld om het project in Cidade 
de Deus, Rio de Janeiro, te bezoeken. 
Het zou te gevaarlijk zijn geweest om 
daar als “gringo” (buitenlander) met 
openbaar vervoer naar toe te gaan. 
De straatkinderen, die daar worden 
opgevangen door vrijwilligers, waren 
aanwezig…… en hoe! Op een gegeven 
ogenblik brak er een gevecht uit onder 
de jongeren, waar echt ingegrepen 
moest worden… maar hetgeen wel iets 
liet zien uit welke omgeving ze kwamen. 
Het contact met de vrijwilligers was heel 
aangenaam en gaf een heel positieve 
indruk van hun toewijding.
 

BEzOEK aaN BRazIlIë: GEsPaNNEN, 
DRUK MaaR VOORal HaRTElIJK

Het tweede project was in een ander 
gedeelte van de stad Rio, waar we met 
een ander soort jeugd te maken hebben. 
Daar ontmoette ik alleen de vrijwilligers 
en daar wordt meer aandacht besteed 
om iets bij te brengen aangaande het 
gebruik van computers en IPhones, 
een andere klasse, zou ik denken. 
Daar waren ook nog enkele religieuzen 
bij betrokken als psychologe en een 
maatschappelijke werkster. Wat me 
opviel was het enthousiasme van de 
vrijwilligers. Ze hadden stoelen gekocht 
en een computer met de bijdrage vanuit 
Dronten.

Bij de gedachtenis mis van Dom 
Vital Wilderink, Karmeliet, die op 
zeventienjarige leeftijd naar Brazilië 
was gekomen en omgekomen bij een 
ongeval met zijn jeep 4 jaar geleden, Kostbare last.

Samen delen?
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was ook een nichtje met haar man uit 
Nederland aanwezig. Maar ook vele 
mensen, die hem regelmatig bezochten 
in zijn kluis in de bergen, waar hij de 
laatste tien jaar als kluizenaar gewoond 
had. Zelf mocht ik ook helpen de urn te 
dragen en voor het altaar te plaatsen. 
In de preek gehouden door een mede- 
bisschop uit Volta Redonda en goede 
vriend van mij, werd hij beschreven als 
een “god-zoeker”, en als een mystieke 
en intelligente mens. Het was een 
emotionele ervaring voor velen van ons.

Mijn verblijf bij een gezin in de 
Realengo, een wijk van Rio de Janeiro 
was een bijzondere ervaring, o.a omdat 
het gezin het op zich genomen had hun 
demente moeder zelf te verplegen, maar 
ook omdat het een super gevaarlijke 
wijk geworden was, zeker voor 
buitenlanders. Er gebeurden regelmatig 
schietpartijen en op het einde van de 
straat liepen mensen met wapens om 
het drugsverkeer te regelen. We vonden 
zelfs enkele kogels naast het huis. Op 

een avond was er een invasie van het 
leger met veel machtsvertoon. Dus 
daar was voor mij geen ommetje om 
de hoek om even wat brood te kopen. 
Ook overviel mij de hitte zodanig, dat 
ik daar niet meer tegen zou kunnen. We 
zijn zo snel mogelijk naar een andere 
stad gegaan.

Mijn vroegere parochie S. Paulo 
Apostel in Itaguai had zonder dat ik 
het wist mijn 50-jarig jubileum als 
priestermissionaris georganiseerd. Wat 
een verrassing en wat een weerzien 
van vrienden en bekenden! Na afloop 
van de Eucharistieviering deelden ze 
zelfgemaakte taarten en broodjes en 
lekkernijen met elkaar. Dat was echt te 
gek. Wat een vreugde en vriendschap 
en dankbaarheid. De wegen waren 
geasfalteerd intussen en het verkeer 
verdubbeld. De invloed van de 
charismatische beweging duidelijk 
aanwezig, ook bij de nieuwe pastor. 
Er zijn geen buitenlandse priesters en 
zusters meer in het bisdom.

Groot feest!
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De laatste veertien dagen heb ik buiten 
het bisdom bij vrienden en kennissen 
doorgebracht. Dus toch wat vakantie 
o.a. bij ouders van een Braziliaanse 
parochiaan, die in Brasilia wonen en 
waarvan de dochter in Amsterdam 
woont. Wat een andere wereld, waar 
alles georganiseerd is!! Scholen, kerken 
en zelfs een kleine benedictijner abdij, 
nog geen vijf minuten bij die kennissen 
vandaan die zelf in een condominium 
wonen, zonder geasfalteerde wegen, 
maar wel met bewaking bij de ingang. 
Daar mocht ik een “verlovingsfeest” 
meemaken en er een ‘religieus moment’ 
van maken door een zegening van de 
ringen en de personen.

In Holambra wachtte Harrie Meyerink 
me op. De oorspronkelijke Nederlandse 
kolonie bestaat al 70 jaren en daar 
woont de ex-MHM student, die als 
vrijwilliger naar Brazilië trok ongeveer 
50 jaar geleden en daar als econoom 
werkte bij een bedrijf van de familie 
Schoenmakers, oorspronkelijk uit 
Wervershoof. Het waren kennissen 
van mijn vader. Het was prachtig 
om daar de bloemenkwekerijen te 
bekijken. De pastor van de parochie 

daar had veel vragen over de kerk in 
Nederland en vroeg hoe wij omgingen 
met de secularisatie, ook hoe wij de 
aanwezigheid van de Islam ervaarden in 
Nederland. Ook daar was de spanning 
bij de verkiezingen in Brazilië om te 
snijden.

Ik kijk terug op een drukke vakantie, waar 
de spanningen over de verkiezingen 
een grote rol speelden, maar waar de 
hartelijkheid van de mensen zelfs de 
hitte af en toe deed vergeten.

Jac Hetsen mhm

Weerzien in Holambra
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Eind oktober vond in Basankusu, DR Congo, een heugelijke gebeurtenis plaats. 
Midden in deze uithoek van het regenwoud was na zo’n zes jaar noeste arbeid de 
nieuwe kathedraal, trots symbool van de plaatselijke kerkgemeenschap, eindelijk 
klaar om gehuldigd te worden. John Kirwan mhm schreef onderstaande bijdrage 
kort voor de inhuldiging.

KaTHEDRaal VaN BasaNKUsU

Een grote kathedraal in een afgelegen 
stadje in het regenwoud langs de 
evenaar? Het is geen nieuw idee. 
De Mill Hill Missionarissen die in 
1905 naar Congo kwamen, kregen de 
verantwoordelijkheid voor een gebied 
dat tweemaal zo groot was als België, 
gemarkeerd door de Lulonga, Maringa 
en Lopori rivieren. Gerard Wantenaar 
mhm werd in 1926 benoemd tot 
Apostolisch Prefect van het gebied. 
Onder zijn leiding en inspiratie kwam 
er lijn in het pastorale werk en kreeg 
vooral het onderwijs speciale aandacht 
(in zijn tijd steeg het aantal leerlingen 
van 6.000 naar bijna 37.000). De komst 
van nog vier broeders versnelde het 
ambitieuze bouwprogramma. Tussen 
1929 en 1942 werden maar liefst negen 
nieuwe ‘missies’ opgestart en negen 
nieuwe bakstenen kerken gebouwd. Na 
de geslaagde bouw van een imposante 
kerk in Baringa, werd in dezelfde stijl 
de indrukwekkende kathedraal van 
Basankusu toegewijd aan de heilige 

Petrus en Paulus in 1943 geopend. Br. 
Jan de Koning mhm slaagde erin dit 
gigantische karwei tot een goed eind 
te brengen, ondanks de verregaande 

Zo was het!

Bisschop Joseph Mokobe in gesprek
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isolatie als gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog, en de schaarste aan 
cement. Dit betekende bijvoorbeeld 
dat de fundamenten ook in baksteen 
werden gelegd. Hij voorzag dat het zo’n 
vijftig jaar stand zou houden. In feite 
bleef het gebouw ongeveer zeventig 
jaar overeind.

De mensen van Basankusu waren 
terecht trots op hun kathedraal, bij verre 
het meest indrukwekkende monument 
van de stad. De beide torens naast de 
ingang begaven het het eerst, en Br. Piet 
van Vliet mhm zag erop toe dat er bij 
de afbraak genoeg stenen overbleven 
om een kerk in een ander deel van de 
stad te bouwen. Maar helaas, meer 
recentelijk, wees deskundig onderzoek 
uit dat de scheuren en verzakkingen, 
die de verantwoordelijken door de jaren 
heen al zorgen baarden, zodanig waren 
dat er een kans bestond op instorting 
en reëel gevaar van verwonding of 
erger voor kerkgangers. Schoorvoetend 
en met tegenzin werd besloten om de 
kathedraal af te breken. In 2012 werd de 
afbraak voltooid.

Er was wat discussie over hoe dit 
markante gebouw te vervangen. Onder 
aansporing van bisschop Joseph 
Mokobe Ndjoku werd besloten om de 
kathedraal te herbouwen geheel in 
de stijl en met de afmetingen van het 
oorspronkelijke ontwerp maar met 
andere, meer duurzame, materialen. 
Dit was een duidelijk eerbetoon aan de 
oorspronkelijke visie van Bp. Wantenaar 
en de puike uitvoering van Jan de Koning, 
maar stelde ook diegenen tevreden die 
zwaar ontdaan waren door de sloop. 
Wel is er nu gezorgd voor betonnen 
funderingen en zijn de pilaren en muren 
opgetrokken met cementblokken. Geen 
goedkope optie! Maar nu staat er dan 
weer een degelijk gebouw dat zeker de 
komende zeventig jaar mee kan. Het 
hele project stond onder toezicht van 
ingenieurs / architecten uit Kinshasa en 
werd uitgevoerd door werknemers uit 
Basankusu en elders.

Er was natuurlijk wat discussie over 
de fondsenwerving. Sommigen wezen 
op het belang van zorg voor de 
armen en zwakken in de samenleving; 
anderen benadrukten de waarde van 
een iconisch symbool van geloof en Pontificaal !

Aan belangstelling geen gebrek



18

hoop, een tastbaar teken van Gods 
aanwezigheid onder ons. Ik zelf zou 
kiezen voor een ‘zowel het een als het 
ander’-benadering in plaats van een 
‘of het een of het ander’-uitsluiting. 
Pastoraat en sociale rechtvaardigheid 
(inclusief het goed betalen van de 
werknemers) mogen niet worden 
opgeofferd. Maar de wederopbouw 
van de Tempel in Jeruzalem (Esdras) 
vormt een precedent; en over de hele 
wereld accepteert men uitgaven aan 
voetbalstadions ...! In het bisdom zelf 
zijn de gelovigen erg gul geweest. Mill 
Hill heeft ook iets bijgedragen. Maar 
ik denk dat het grootste deel van de 
financiering afkomstig is van Rome en 
Duitsland.

Nu is de nieuwgebouwde kathedraal 
voltooid - overdekt, gepleisterd en 
geverfd, gevloerd, versierd ... en klaar 
om te worden ingehuldigd op 21 
oktober 2018.

De kerkgemeenschap heeft zich 
intens spiritueel voorbereid op deze 
heugelijke gebeurtenis met gebed en 
samenkomsten en ongetwijfeld zal de 
nood aan een vreedzame oplossing 
van de politieke en sociale problemen 

van dit in moeilijkheden verkerende 
land  worden benadrukt. Op zaterdag 
zullen de bezoekende bisschoppen 
de sacramenten van het vormsel en 
huwelijk toedienen in de verschillende 
kerken en kapellen rond de stad die in 
gebruik zijn genomen toen de kathedraal 
werd gebouwd. ‘sMiddags zal er een 
processie zijn. De stoffelijke resten van 
bisschop Wantenaar mhm, opgegraven 
uit de begraafplaats, worden dan 
overgebracht naar een tombe in de 
kathedraal. Bisschop Willem van Kester 
mhm en bisschop Ignace Matondo 
cicm, de eerste Congolese bisschop van 
Basankusu, zullen ook herdacht worden; 
en ik verwacht een speciaal eerbetoon 
aan de kruisen die herinneren aan het 
eerste team van missionarissen.

De inhuldiging van het nieuwe gebouw 
zal op zaterdag plaats vinden. Op 
zondag zal dan de eerste en plechtige 
eucharistieviering in de kathedraal 
plaatsvinden. Deo gratias! Moge de 
heilige Petrus en Paulus de plaatselijke 
kerk zegenen, daar plaatselijk en in haar 
missionaire uitstraling.

John Kirwan mhm

Dit is onze kerk!
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ONTMOETINGsDaG ROND HET THEMa: 
‘DE OECUMENE TUssEN DE 

CHRIsTElIJKE KERKEN’
zaTERDaG 29 sEPTEMBER 2018 IN sINT JOzEFHUIs OOsTERBEEK

Als trouwe bezoekers van de ontmoe-
tingsdagen, kijken wij er telkens weer 
naar uit ons te laten inspireren en be-
woners, vrienden en kennissen van Mill 
Hill te ontmoeten.

Arie Braak verzorgde deze keer de inlei-
ding en heette ons van harte welkom. 
Martien van Leeuwen was verhinderd 
in verband met zijn vakantie. Arie ver-
telde o.a. dat er nauwelijks aanwas is 
van missionarissen in Europa, wel een 
groei in Azië en Afrika. De Stichting Vrij-
land bestaat volgend jaar 100 jaar. Arie 
vraagt zich af: hoe lang kunnen we nog 
doorgaan? Voor hem een hoofdpijndos-
sier. Maar: ‘We blijven getuigen van de 
boodschap van het evangelie!’

Daarna was het de beurt aan Dr. Peter 
Nissen, om het thema in te kleuren.
Peter Nissen is hoogleraar in Spiritua-
liteit aan de Radboud Universiteit en 
parttime dominee/predikant in de Re-

monstrantse Kerk in Oosterbeek. Hij 
begon met te vertellen hoe hij in het 
verleden diverse ontmoetingen had met 
Millhillers. Hij noemde onder meer Lim-
men in Midden-Limburg, het seminarie 
in Rolduc, maar vooral een weeshuis in 
Iganga, Oeganda, waar zijn dochter een 
tijdlang werkzaam was als vrijwilligster. 
Maandelijks komt hij voor een stilte dag 
naar de Trappistinnen in Koningsoord.

Van huis uit rooms-katholiek, groeide 
hij op in een dorp in Limburg: ‘alles wat 
ademde was katholiek’. Via het werk van 
zijn vader kwam hij in aanraking met 
het protestantisme. De protestanten 
maakten indruk op hem door de ernst, 
serieusheid waarmee zij hun geloof be-
leefden. Katholieken daarentegen vond 
hij wat makkelijk en oppervlakkig. In 
2010 is hij, uit onvrede, toegetreden tot 
de Remonstrantse Broederschap.

Met ingang van 1 mei 2018 heeft hij de 
leeropdracht Oecumenica gekregen. De 
oecumenische beweging streeft wereld-
wijd naar onderling begrip, samenwer-
king en eenheid tussen de verschillende 
kerken. Het gaat niet om zieltjes winnen, 
maar het is gericht op de verkondiging 
van het goede nieuws waarin mensen 
met elkaar samenleven. Het doel is 
niet terugkeer naar de schaapsstal van 
de moederkerk maar samenwerken: 
“Called together to be peacemakers” ;  
“Every Church is a peace Church”.

Hij schetste in een overzicht hoe de 
veelkleurigheid van het begin van het 
christendom veranderde in onderlinge 
strijd. Hij noemde o.a. het Concilie van 
Nicea, de scheiding in de 4de en 5de 
eeuw waarin christenen elkaar verket-

Peter Nissen
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terden, de scheuring tussen Rome – 
Constantinopel in 1054, de reformatie 
o.l.v. Luther. 
Uit de zendingsconferentie van protes-
tanten in 1910 is het verlangen ontstaan 
elkaar op te zoeken, samen te werken. 
Ook vanuit de Anglicaanse kerk ont-
stond er een beweging richting de Ka-
tholieke kerk. Zij waren gefascineerd 
door de liturgie, het kloosterleven en de 
eenheid in die kerk.

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat 
de Wereldraad van Kerken werd opge-
richt en vijftig jaar geleden de Raad 
van Kerken in Nederland. Vanuit Rome 
mocht er geen katholiek deelnemen aan 
de oprichtingsbijeenkomst van de We-
reldraad. Dat zou de indruk wekken dat 

Rome daarmee instemde. De Rooms-
Katholieke Kerk zit nu nog steeds niet 
in de Wereldraad. Wij zouden daar te 
dominant zijn.

Peter Nissen vertegenwoordigt de re-
monstranten in de Raad van Kerken in 
Nederland.
Zijn ‘kritiek’ op de Wereldraad: witte, 
mannelijke, Europese overheersing. 
Daar is nu een verandering waarneem-
baar: vrouwen spelen een belangrijke 
rol: een toename van 150 naar 350. En 
door vooral Afrikaanse deelname wordt 
de diversiteit van de Wereldraad zicht-
baar.

Carla Broeks

ONTMOETINGsDaG MIll HIll 23 FEBRUARI 2019

Ook in 2019 gaan we door met ontmoetingsdagen. De eerste van dit jaar staat 
voor de deur. U bent uitgenodigd en van harte welkom op zaterdag 23 februari 
2019. Het thema van de dag is:”Anders leven. Drempels en waarden in het religi-
euze leven”. De spreker van de dag spreekt uit eigen ervaring, Professor en Dr. 
Thomas Quartier osb in zowel de Universiteit van Nijmegen en Leuven. Anders 
leven sluit ook aan op de problemen rond en met ons klimaat maar het is, denk 
ik, wel wat ruimer bedoeld. De datum: zaterdag 23 februari. Graag aanmelden 
vóór 15 februari 2019

Wim van der Salm | Sint Jozefhuis | 6861 WJ Oosterbeek | Tel: 026 - 339 75 55
Email: wvandersalm@jozefmhm.nl 

Even bijpraten.



21

WEsTFRIEsE DOORDOUWER  

IN MEMORIAM
JaaP BORsT

Geboren op 
3 augustus 1932 te 
Ursem 

Tot priester gewijd 
op 7 juli 1957

Missionaris in India

Gestorven in India 
op 5 september 
2018

Na zijn priesterwijding in Mill Hill, Lon-
den, studeerde Jaap Borst schei- en na-
tuurkunde aan de universiteit van Cam-
bridge en rondde zijn studies af met een 
Masters.  

Na Cambridge werd hij in september 
1963 door het Mill Hill hoofdbestuur 
gevraagd in de Indiase moslimdeelstaat 
Kashmir te gaan werken. Hij leerde de 
taal. Hij hield van de mensen, voelde 
zich op zijn gemak bij hen, en zij bij 
hem.  Tot september 1975 werkte Jaap 
in een school in Baramulla, een centrale 
Mill Hill post in Kashmir. 

In 1975 besloot hij, gedreven door zijn 
contemplatieve levenshouding, om een 
andere koers te gaan varen, voorlopig 
althans. Hij begon aan wat hij noemde 
“a travelling ministry” in heel India. Hij 
probeerde vernieuwing, enthousiasme 
te stimuleren in met name katholieke 
gemeenschappen.  Zieltogende charis-
matische groeperingen blies hij nieuw 
leven in. Hij gaf retraites aan priesters 
en religieuzen en hij verzorgde retraites 
in dorpen. Hij reisde het hele land door, 
at en sliep waar hij terecht kwam. Hij 
was overal bekend.   

Toen ik in 1979 naar India kwam was Jaap 
met hulp van een team begonnen aan de 
vertaling van het Nieuwe Testament en 
de Psalmen in de Kashmiri taal.  Jaren 
later toen die flinke klus geklaard was, 
ontvingen Jaap en het team daarvoor 
een cultuurprijs . Enkele jaren later was 
hij nauw betrokken bij het herschrijven 
van de Constituties van Mill Hill.

In 1991, na 16 jaar India te hebben 
doorkruist, ging hij   met een schat aan 
kennis en ervaring terug naar Kashmir. 
Daar ging hij door met zijn werk en con-
templatief gebed, charismatische ver-
nieuwing en mensen deelgenoot maken 
van zijn geloof.  Zijn boek `On Sharing 
Your Faith` werd wijd verspreid. Jaap 
stichtte twee scholen die onderwijs bo-
den aan veel moslims die later een be-
langrijke taak in de samenleving kregen. 
Hij had goed contact met vredelievende 
Kashmiri moslims, velen van hen aan-
hangers van de mystieke soefistroming . 

Begin augustus kreeg Jaap een hart-
aanval. Hij kreeg een pacemaker in een 
ziekenhuis in New Delhi, maar ziek was 
hij niet. Na twee weken was hij terug in 
Kashmir in Srinagar, de hoofdstad van 
Kashmir. Op 5 september rond de mid-
dag voelde hij zich niet goed. Hij vroeg 
iemand hem te helpen te gaan liggen.  Een 
kwartier later stierf Jaap aan de eettafel. 

Goede, geliefde, gerespecteerde, on-
vermoeibare Mill Hill missionaris, Jaap 
Borst, het was de kortste reis die je ooit 
maakte in India na al de vele, vele kilo-
meters door het hele land en in Kashmir 
in dienst van het Evangelie.  Van je bed 
naar de eettafel. De reis die erop volgde 
zal nog korter zijn geweest. Je was je in 
je beschouwend leven ten volle bewust 
van je één zijn met de Eeuwige.

Frans Baartmans mhm
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IN VOGElVlUCHT VElE JaREN VRIENDsCHaP  

IN MEMORIAM
JaN VaN DER HOORN

Geboren op 
25 januari 1935 te 
Langeraar (ZH)

Tot priester gewijd 
op 9 juli 1961

Missionaris in 
Kenia en Nederland

Overleden op 
29 augustus 2018

Onze kennismaking was bij gezamen-
lijke vrienden thuis. Natuurlijk raak je 
dan aan de praat. Het ging toen over 
een planten- en bloemententoonstel-
ling, waar we allebei wel heen wilden. 
En dan is samen gezelliger dan alleen. 
Een afspraak was snel gemaakt.

Vanaf die tijd zijn we nog heel wat ke-
ren samen op stap geweest. Heerlijke 
wandelingen door parken en bossen en 
daarna een lekker bakje koffie en soms 
iets lekkers erbij. En dan niet te verge-
ten de diverse musea die we hebben be-
zocht, waaronder het klokkenmuseum.

Maar ja wat is een mens zonder een pas-
sie en verzameldrift?
Er is niets zo mooi dan je te omringen 
met spullen die je mooi vindt of waar je 
wat mee hebt.

Wat we ook graag deden was rommel-
markten bezoeken. Al die spullen die je 
dan ziet en waar dan soms ook nog een 
verhaal aan vastzit, waarover de koop-
man soms prachtig wist te vertellen.

Jan was ook iemand met groene vin-
gers. Hij kwam niet voor niets uit een 

tuindersfamilie. En vergeet ook de grote 
moestuin niet die hier in Vrijland was. 
Daar heeft hij menig uurtje in doorge-
bracht.

Jan had een paar gouden handen en 
met zijn technische achtergrond wist 
menigeen hem te strikken voor een klei-
ne of grotere reparatie, soms midden in 
de nacht. Helaas kwam daar abrupt een 
einde aan en zat hij gevangen in zijn ei-
gen lijf.

Omdat de zorgvraag te groot was voor 
Vrijland is Jan verhuisd naar Lelystad. 
Voor mij ‘kat in het bakkie’. Zo kon ik 
hem met regelmaat bezoeken en heb 
hem vaak verwend met wat lekkers. Hij 
was niet voor niets een ‘van der Hoorn’ - 
dat zijn allemaal zoetkouwen. Een extra 
koekje of stukje chocola ging er grif in.

Vaak werd hij emotioneel en soms viel 
er een traantje, maar even zo vaak glom-
men zijn ogen als hij mij zag.

Zo ook de laatste minuten die we samen 
doorbrachten, waarna hij heel rustig 
weggleed, op weg naar boven.

Jan heeft vijf jaar in het verpleeghuis 
Laarhof-Coloriet gewoond waar hij lief-
devol is verpleegd.
Het was niet altijd gemakkelijk, omdat 
communicatie met Jan niet altijd moge-
lijk was.

Ik heb bewondering voor de artsen 
en verpleegkundigen en allen daarom 
heen, die zo hard werken voor de men-
sen die zelfstandig niet veel meer kun-
nen.

Rust zacht, lieve Jan.
Je hebt het meer dan verdiend.

Leny Uitermark 
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Maak uw legaat voor Mill Hill aldus:
“Ik legateer, vrij van rechten, aan

De Nederlandse Regio van de Mill Hill Missionarissen
Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek”

UW TEsTaMENT Is NOG BETER
WaNNEER DE MIssIE DaaRIN BEDaCHT Is

Fons Eppink, Yvonne Mulder, Paul Hien, Jac Hetsen, Huub de Bij, Hans Burgman
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CONTaCTBlaD NEDERlaNDsE REGIO 
VaN DE MIll HIll MIssIONaRIssEN

Breezand Dhr. Franciskus Maria Verresen, broer van Br. Jan Verresen mhm † 

Wouw Mw. Joke van Oers-van den Bosch, zus van Corry van den Bosch mhm 

Genemuiden  Mw. Gerrigje Beens-van Lente, moeder van Klari Ruys,  

medewerkster Missiehuis Vrijland. 

Silvolde  Mw. Jacoba Maria Reusen-Cornelissen, schoonzus van Fr.Harry Reusen mhm  

en Fr.Jan Reusen † 

’s Gravenmoer Dhr. Jos Vergeer, broer van Fr. Ferd Vergeer mhm 

Nijmegen  Mw. An Kalse - Allard, zus van Zr. Gracia, OCSO

Persoonlijke giften voor missionarissen
NL52 INGB 0001 0669 57 t.n.v. Missieprocuur van Mill Hill Oosterbeek.

NL 39 ABNA 0400 2363 11 t.n.v. Nederlandse Regio van Mill Hill, Oosterbeek.

Giften voor opleiding van Missionarissen in Afrika en Azië:
NL 52 INGB 0001 0669 57 t.n.v. Missieprocuur Mill Hill Oosterbeek.

De Nederlandse Regio van Mill Hill is een ANBI instelling vallend onder de groepsbeschikking 
van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht. Uw giften 

zijn dus fiscaal aftrekbaar en over uw bedragen hoeft geen schenkings- of successierecht 
betaald te worden. Ons fiscaal RSIN nummer 006583489

Bij voorbaat hartelijk dank.
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