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Beste lezer,  
Bevrijding, vervolging… woorden ons niet vreemd. In mijn geboortedorp was een kamp ingericht waar 
Duitse soldaten even op krachten konden komen. Waterleiding was er nog niet, wel de dorpspomp. Naast 
ons huis was zo een publieke pomp. Op zekere dag zag mijn moeder er een soldaat. Of er zich een gesprek 
ontwikkelde, weet ik niet. Wel heb ik onthouden dat moeder een zin van deze man ons heeft doorgegeven: 
‘Wij hebben de oorlog ook niet gewild! Wij zijn ook maar gewone mensen!’ 
Die gedachte heeft me nooit verlaten wanneer we spreken over de wereldoorlogen en de bevrijding, over 
winnaar en verliezer.  
Frans van Assisi, geboren rond 1182, gestorven op 3 oktober 1226 is de geschiedenis in gegaan als o.a. een man ven 
vrede.  Tijdens de kruistochten trok hij ongewapend op vredesmisse naar de Sultan. Van hem wordt ook verhaald dat 
hij in vrede leefde met de natuur en sprak met de dieren. Wellicht daarom dat Werelddierendag samenvalt met de 
gedenkdag van Franciscus. Met onderstaand gebed, aan hem toegeschreven, mogen wij bidden om dienaars van 
vrede te worden: 
Heer, maak mij een heraut van de vrede, 
laat me liefde brengen waar haat heerst,  
laat mij vergeven aan wie mij beledigde,  
laat me verzoenen aan wie in onmin leven, 
laat me geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat me waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat me hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat me licht brengen aan wie in duisternis leeft,  
laat me vreugde brengen aan wie bedroefd is 

laat me niet zoeken getroost te worden, maar te 
troosten, 
laat me niet zoeken begrepen te worden, maar te 
begrijpen,  
laat me niet zoeken bemind te worden, maar te 
beminnen,  
want het is toch door te geven dat men krijgt,  
door te verliezen dat men vindt,  
door te vergeven dat men vergiffenis krijgt,  
door te sterven dat men verrijst voor het eeuwige leven. 
 

Ik wens je vrede, dat Gods vrede in je hart mag wonen en werkzaam zijn. 
Piet Coemans 

 

Wij komen samen voor de 
 

Vredesdienst naar aanleiding van 75 jaar bevrijding 
zondag 15 september 2019 

om 10u 
in de Sint-Jan -  Maastricht  

Lezingen: Romeinen 15,1-2 en Johannes 4 
Verdraagzaam 

 
Eucharistieviering   

zaterdag 21 september 2019 
om 15u00  

in Lafelt - Riemst(B), Ierskruisstraat 54 
Lezingen :Amos 8,4-7;1Timoteüs 2,1-8; Lucas 16,1-13 
Wie in het geringe trouw is, is ook trouw in het grote! 

 
 

Mededelingen. 
Zondag 15 september om 10u in de Sint-Jan: Oecumenische Vredesdienst naar aanleiding van 

herdenking bevrijding van Maastricht 75 jaar geleden. 
Zonder verdraagzaam te zijn is het lastig de vrede te bewaren. En we zijn nu juist zo blij dat we hier al 75 
jaar vrede hebben en dat willen we ook graag zo houden. De bij de Raad aangesloten kerken werken mee 
en er is voor de basisschoolkinderen kindernevendienst. 

 

Zondag 15 september vanaf 14u: wil je kennis maken met het Woon- en Dagcentrum Oostheuvel 

voor mensen met een verstandelijke beperking en waar wij maandelijks onze viering houden, kom dan   



Naar de ‘open deur dag’, rondleiding, producten te koop, cafetaria, vanaf 18u eetgelegenheid en op het 
terrein jaarlijkse jumping  van de LRV . Geef me een seintje en ik wil je tot gids zijn! Piet Coemans 
003212456945. Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst B 
 

Donderdag 19 september aanstaande heeft in Eindhoven om 10u een ontmoeting plaats met 

priester en rector van het seminarie Eleuterio en Marife Revollido van de Onafhankelijke Filipijnse kerk, de 
IFI. De band met  deze kerk is stevig en al jaren ondersteunen  wij deze kerk, o.a. in haar priesteropleiding. 
In juli bracht ass. Priester Leonie vna Straten  een bezoek aan de Filipijnse kerk en gaf er vorming. De kerk is 
ontstaan begin 20ste eeuw uit de strijd voor mensenrechten en nog steeds is dit een van haar kenmerken. 
In 1977 stelde de IFI een nieuw statuut vast, dat een mijlpaal betekende voor de organisatie en de 
ontwikkeling van de kerk. Daarin omschrijft de IFI zich als een ‘gemeenschap van nieuwe mensen, 
onderwezen en bevrijd door de leer van Christus, uitverkoren om God te vereren in de heilige Geest en de 
waarheid, gevoed en gesterkt door de Eucharistie, met de opdracht aan de wereld Gods liefde te 
verkondigen.’ Vanaf het begin had de kerk het veelzeggende motto ‘Pro Deo en Patria’ (voor God en 
Vaderland). Haar kenmerken zijn ‘scriptura’ (de Schrift), ‘caritas’ (liefde), ‘scientia’ (kennis), ‘libertas’ 
(vrijheid).             
De traditie van de kerkelijke identiteit van de IFI is nauw verbonden met de vrijheidsstrijd op de Filipijnen. 
Vrijheid, sociale gerechtigheid en vrede maken deel uit van haar wezen.  
Zij beschouwt maatschappelijke betrokkenheid als uiting van haar roeping als kerk. Van de leidende 
bisschoppen moet hier in het bijzonder bisschop Alberto Ramento genoemd worden. Hij was van 1993-
1999 Primas van de IFI. Hij werd de ‘bisschop van de armen en de boeren’ genoemd. Deze houding leverde 
hem in het land veel vijanden op. Op een waarschuwing, dat men hem zou ombrengen, antwoordde hij: ‘Ik 
weet, dat ze me spoedig zullen ombrengen, maar ik zal niet verflauwen in mijn verplichting tegenover God 
en in mijn dienst aan de mensen’. In zijn laatste preek als Primas, op 8 mei 1999, sprak hij profetische 
woorden over de opdracht van de christenen: ‘De uitdaging is, de samenleving te veranderen in een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zijn wij bereid die weg te gaan? Ook als dit betekent, dat we ons kruis 
moeten opnemen? … We moeten strijden voor gerechtigheid, ook als we onrechtvaardig behandeld 
worden.’ Op 6 oktober 2006 werd hij vermoord.  
Die inzet voor mensenrechten kostte al veel mensen het leven: pastoor Jeremias Aquino (1949-1981), 
pastoor Narciso Pico (1949-1991), pastoor William Tadena (1968-2005), Primas Alberto Ramento (1936-
2006), Benjamin Mayles (1969-2010)… En nog steeds komt zij op voor de minderbedeelden en worden 
leden bedreigd zoals een bericht in maart 2019: Het regime van president Duterte leidt op de Filippijnen 
tot een klimaat van straffeloosheid: het aantal politieke afrekeningen met dodelijke gevolgen is enorm. Een 
beschuldiging dat iemand een drugsdealer, terrorist of communist is, kan een doodsvonnis betekenen. 
Zeker wanneer je die beschuldiging met grote rode letters op huizen laat schrijven. Geestelijken van de 
Iglesia Filipina Independiente zijn hiervan ook doelwitten.  
In theologisch opzicht verbindt de IFI het idee van de kerk als ‘volk van God’ (2e Vaticaans Concilie) met het 
concept van een nationale kerk, die samengesteld is uit locale kerken. Dit betekent drie dingen:  
a. de rechten van het volk zijn nauw verbonden met de rechten van de kerk; 
b. de kerk is een actieve speler in het veld van maatschappelijke en historische veranderingen, en werkt 
actief mee aan de ontwikkeling daarvan; 
c. de kerk beperkt zich niet alleen tot het zuiver sacramentele, maar is vanuit haar geloof actief betrokken 
bij de verandering van de samenleving. 
Een kennismaking is zeker aangeraden! Aanvang 10u – afsluiting met middaggebed om 12u 
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