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We gaan omhoog 
 
Wie het bouwterrein heeft gezien, heeft kunnen constateren dat er beweging in zit, 
we gaan de hoogte in. Na al die weken van werken aan de fundering begint het nu op een gebouw te 
lijken. Eind volgende week wordt de vloer van de begane grond gelegd. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60-Jarig multicultureel priesterfeest 
 
Op 10 september jl. was het 60 jaar geleden dat Jan van Aert, Gerard Gommers en Henk de Cuijper 
priester werden gewijd. De dag erop, zaterdag 11 september, hebben we dit groots gevierd. Om 
11.00 uur werd tijdens een eucharistieviering stil gestaan bij dit memorabele moment. Hier werd 
voor alle aanwezigen (waaronder de familieleden van de jubilarissen) nog eens duidelijk hoorbaar, 
dat het drie missionarissen betrof. De livestream-kijkers werden eerst in het Mandarijns (één van de 
talen in China) en daarna in het Lingala (één van de talen in Congo) welkom geheten. De biografie 
van de drie heren werd voorgelezen. Daaruit kwam naar voren dat ze langjarig in Brazilië, Congo, 
Taiwan en China gewerkt hebben. De drie jubilarissen gingen samen met de overste voor in de 
misviering. 

 
Na de mis togen alle genodigden naar de Houbereij, waar 
ons een feestdiner wachtte. Hoogtepunt van de middag was 
misschien wel de speech van Frans Bomers. Met smaak 
deed hij voor hoe hij Chinees leerde aan Henk de Cuijper, 
via de telefoon. Over Gerard kregen we te horen “dat je in 
het oerwoud de slangen gewoon maar even moet laten 
snuffelen, dan 
gaan ze vanzelf 
wel weer weg”. 
 

Op een gegeven moment vertelde hij over dansfeestjes in 
China, waar veel meisjes een oogje op Jan van Aert 
hadden. Toen Frans was uitgesproken, werd er een 
filmpje vertoond met muziek en dans in het Chinees. En 
plotseling doken de vrouwelijke medewerksters en 
vrijwilligsters van het missiehuis op, met voiles en in 
sierlijke dans. Menige gast liet toen zijn vork even vallen. 


