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De bouwvak is voorbij 
 
Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden voor de nieuwbouw weer hervat. 
Vanaf maandag 6 september wordt de staalconstructie die nu zichtbaar is bekist, gevuld met beton 
en vervolgens ontkist. De fundering is dan klaar. In de weken erna wordt gewerkt aan de begane 
grond, die vanaf eind september zichtbaar zal zijn. Vanaf 4 oktober gaan we de hoogte in. 
 
Orgelconcert a.s. zondag 
 
Zondagmiddag 5 september om 15.00 uur is er 
een zeer bijzonder orgelconcert te beluisteren 
in de kapel van de Lazaristen in Panningen. 
De gerenommeerde Poolse organiste Lidia 
Ksiazkiewicz speelt op het Mutin orgel een 
prachtig programma. Ze vertolkt ondermeer 
werken van Astor Piazzolla, de beroemde 
Argentijnse tango-muzikant en bandeonist. 
Bekijk ter kennismaking vooral haar 
website:  https://www.lidiaksiazkiewicz.com/ 
U bent uitgenodigd om deze geweldige 
organiste te komen beluisteren. 
 
 
25-Jarig priesterfeest was sfeervol en indrukwekkend 
 
Op zaterdag 28 augustus hebben we in het missiehuis het 25-jarig priesterfeest gevierd van Rafael 
Isharianto, onze overste, en van Rudy Sulistijo, die sinds kort in het missiehuis is komen wonen. De 
dag begon met een mis, waarin werd voorgegaan door Rafael en Rudy. Op het misboekje was een 
foto te zien van de groep jonge mannen die 25 jaar geleden priester werden gewijd. “Ik was toen 
wel wat knapper dan nu”, zo opende Rafael de mis. Rudy sprak in het Indonesisch alle kijkers toe 
van de livestream. En dat waren er nogal wat. In de mis werd de geschiedenis van de Nederlandse 
en de Indonesische Lazaristen gememoreerd. “Jullie kwamen toen naar ons, nu komen wij naar 
jullie toe”. In de Houbereij openden Rafael en Rudy het feestmaal met het aansnijden van een 
traditioneel Indonesisch gerecht, een ‘tumpeng’. Meegebracht door vrienden van Rafael en Rudy. 
Het eerste bord werd aangeboden aan de laatste 
nog levende missionaris, die in Indonesië gewerkt 
heeft: Harrie Maessen. 


