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Beste lezers, 
 
U hebt niets gemist van deze zijde ofschoon het 

vorige nummer van dit nieuwsblaadje al zeven maanden 
oud is. Een gerustststelling, dat ondanks de vele 
opzienbare gebeurtenissen in de wereld van vandaag, het 
St. Paul wereldje rustig verder draait. Wel mag het als 
opzienbarend beschouwd kunnen worden dat de St. Paul 
gemeenschap ondanks de wereldwijde krimp in onze 
branche, zich overgezinsuitbreiding mag verheugen. 
Nadat verleden jaar  P. Jan Bouma vanuit Zambia weer in 
St. Paul is ingeburgerd is P. Sido van der Werf  onze 
nieuwste aanwinst. Sido is een voormalige buurman van 
Jan in Friesland. Na 54 jaren missiewerk in Papoea 
Nieuw Guinea is hij op  9 mei teuggekeerd en heeft zich 
als emeritus op Klein Vink  gevestigd.  

Zijn afscheid van PNG is niet onopgemerkt gebleven 
in dat land. Onder de krantekop van het nationale dagblad 
Post-Courier van 9 mei werd Sido nog eens goed in kaart 
gebracht. 

 
“Priester met een lange staat van dienst 

viert zijn laatste mis in de Heilig Geest pa-
rochie” 

 
     

  
 
Zo luidde de kop van een verslag van de journaliste Nata-
lie Cholorei in de Post-Courier. 
‘Pater Sido van der Werf was voor de laatste keer de 
hoofdcelebrant bij de Eucharistieviering in de Heilige 
Geest parochie. Als een Katholieke priester keert hij na 
meer dan 53 jaren in dienst van de mensen in de Morobe 
Provincie terug naar zijn geboorteland. Pater Sido is 53 
jaar en vijf maanden in de Morobe Provincie werkzaam  
 

geweest nadat hij daar in 1963 voor het eerst arriveerde.  
Op zondag 7 mei 2017 vierde hij zijn laatste Mis in de 
kerk die hijzelf heeft meegeholpen te bouwen. Pater Sido 
bouwde de Holy Spirit kerk in 1Mile voor de zorg van 
Katholieke gemeenschappen van Boundary Road en 
Bundi Camp in 1996. 
De 80 jaar oude priester betreurde het dat hij nu zijn 
werkzaamheden als priester in het bisdom beëindigd 
heeft. Hij zal de mensen voor wie hij het grootste deel 
van zijn leven heeft geleefd en gewerkt missen, verklaar-
de hij. “Het is hier een gewoonte dat iemand die als te-
ken van treurnis zijn baard laat groeien. Ik doe dat ook 
want ik zal Papoea Nieuw Guinea missen en er voor 
treuren. Ik ben hier 53 jaar geweest; dat waren goede 
jaren waaraan ik goede herinneringen bewaar. Daarvoor 
dank ik jullie allemaal’. 
De priester heeft heel veel bijgedragen tot de Katholieke 
gemeenschappen in de provincie. Vier kerken heeft hij 
gebouwd: St. Matthew en St. Dominic in Menyamya, Ho-
ly Spirit in Lae en Heilig Hart in Erap. In de loop van 
zijn dienstjaren heeft hij gewerkt als priester, leraar en 
medische assistent. Hij bouwde ook drie lagere scholen, 
in Bulolo, Wau en Menyamya. 
Pater Sido is te voet, per auto en per boot naar menige 
kleinere plaatsen in de Morobe provincie gereisd zoals 
de Siassi eilanden, Situm, Gobari, Gusap, Menyamya en 
Erap, om het Evangelie te verspreiden en de zieken te 
helpen. 
 

 
 

Vertrek van Lae Airport 
 
De voorzitter van de kerkraad van de Heilig Geest paro-
chie, Kenneth Kina, betreurde ook het vertrek toen hij 
namens de kerkgemeente een toespraak hield. “Dank u, 

HHAALLLLOO!!   
GGrrooeetteenn  uuiitt  SStt..  PPaauull 



Pa- 
 
ter Sido, voor alles wat u hebt gedaan en bijgedragen tot 
de ontwikkeling van deze jonge generatie van PNG. Waar  
u ook naar toe gaat, altijd zullen wij u in onze gebeden  
insluiten. Vliegend over landen, bergen en dalen naar 
Papoea Nieuw Guinea om het zaad, dat is het Woord van 
God te planten, en dat nu groeit, hebt u hart voor de 
mensen van Lae en van heel PNG gehad. Dank u voor 
viering de Mis met ons in de kerk die u de bent begonnen 
te bouwen, en waarin u nu uw werk afsluit.” 
Pater Sido reist deze week naar Nederland waar hij zich 
bij andere rustende missionarissen voegt’. 
 

St. Paul/ Klein Vink 
Recreatief natuurpark 

 

 
Een villapark in wording 

 
Het vakantiepark van St. Paul dat oorspronkelijk als 
Veldkamp Stichting in 1969 begon heeft zich als Franz 
Pfanner Stichting verder ontwikkeld en werd in 2004 
door het vakantieparkenbedrijf ‘De Roompot’ overgeno-
men. Behalve 500 bungalows voor vakantiegangers staan 
er honderden caravans waarvan de meesten een vaste 
standplaats hebben; een ander terrein is beschikbaar voor 
campingwagens. In de directe omgeving van het oor-
spronkelijk Mariannhiller gebied dat nu een vakantieter-
rein is ligt een fraai natuurgebied met bossen en talrijke 
kleinere plassen die door intensieve zandgraverij zijn ont-
staan. De Stichting Limburgs Landschap heeft het groot-
ste gedeelte van dit gebied onder zijn beheer en werkt 
voortdurend aan verfraaiing van dit natuurpark. Er zijn  
in dit stiltegebied aan beide zijden van de grens met 
Duitsland talloze fiets- en wandelpaden door de bossen 
en langs de waterplassen met rustieke rustplaatsen. Bij 
grenspaal 500 is een stuk bos waar jaarlijkse groepen 
scout boys hun tenten opslaan. 
  
 

 
Half-wilde paarden ontbreken niet 

 

 
Een voormalige zandgroeve 

 

 
Onder beheer van de Stichting Limburgs Landschap 

 

 
Fraaie rustpunten 

 



 
Uitgestrekte wandelpaden 
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