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60 jaar priesterjubileum P. Jan Bouma
Op 21 juli 1957 werd pater Jan Bouma in Groningen tot priester gewijd door Mgr. Nierman die de
eerste bisschop was van het nieuw opgerichte
bisdom in de noordelijkste provincie van Nederland. De 60ste gedenkdag van deze wijding vierde
Jan (in zijn familiekring algemeen bekend als Johannes) in St. Paul met zijn Mariannhiller medebroeders en talrijke familieleden.
In juli 2016 beëindigde pater Jan zijn missionaire
werkzaamheden in Afrika waarmee hij in 1968
was begonnen. Voorafgaande aan zijn verplaatsing naar Zuid Afrika had hij al een hele staat van
dienst in de Nederlandse provincie achter de rug.
Van 1957 tot september 1964 was hij prefect van
de aspirant broederkandidaten in St. Paul. Daarna
stapte hij over naar pastorale werkzaamheden als
kapelaan in de Vredesparochie in Amsterdam. In
1967 werd hij benoemd voor de missie in ZuidAfrika. Gedurende de maandenlange wachttijd
voor een visum benutte hij die tijd om zich voor te
bereiden voor de missie op een cursus in het Contact der Continenten in Soesterberg. In december
1968 kon hij eindelijk naar Zuid-Afrika vliegen en
vestigde zich in het klooster Mariannhill in de
buurt van Durban. Na een half jaar studie van de
Zoeloe taal werd hij verder onder de naam Father
John leraar en later rector van het Klein Seminarie
van het bisdom Mariannhill en was tevens als pastoor werkzaam in de parochie van Ixopo. Daarna
was hij voor een jaar pastoor van de St. Michael
missiestatie. Van 1984 tot 1993 was hij de eerste
provinciale overste van de Mariannhill Provincie.
In 1993 werd Father John overgeplaatst naar
Zambia waar hij werkzaam was in het

onderwijs en het pastorale gebied. Van 1994 tot
2000 en van 2003-2006 was hij provinciale overste
van Mariannhill in Zambia. In 2016 eindigde hij zijn
werkzaamheden in Zambia en keerde terug naar
St. Paul waar hij 72 jaar geleden zijn opleiding was
begonnen.

De plechtige eucharistieviering op 6 augustus
Het priesterjubileum werd op 6 augustus gevierd
met een plechtige eucharistie viering met 5 concelebrerende priesters in aanwezigheid van Mariannhillers uit binnen en buitenland, ruim 30 naaste leden van de uitgebreide familie van 12 kinderen uit Friesland, vier Zusters van het Kostbaar
Bloed uit Aarle-Rixtel en verdere kennissen en
kerkbezoekers. De feest predicatie werd gehouden door een nicht van de jubilaris, mevr. Neeltsje
Bouma, die als pastor tevens bij de Mis assisteerde. Gezangen werden uitgevoerd door een koor
van Boumaleden. Na de aansluitende receptie
binnenshuis begaven de gasten zich naar het nabijgelegen restaurant van het hotel van het thermaalbad voor de feestmaaltijd. Het was een
waardige en stemmingsvolle jubileumviering.

Het Bouma zangkoor

Afrikaanse Mariannhillers op bezoek
In deze dagen kwamen er ook enkele Mariannhillers uit Afrika op bezoek. We mochten Aartsbisschop-emeritus van Pretoria Paul Khumalo c.m.m.
uit Zuid-Afrika begroeten die vanuit Rome was
overgevlogen en enkele dagen onze gast was.

Aartsbisschop Paul Khumalo c.m.m.
Verder mochten we begroeten father Alistair Gogodo afkomstig uit Zimbabwe en nu werkzaam bij
de Mariannhill in Zwitserland. Een andere gast
was father Jean Bosco Ntawugashira uit Rwanda.
Hij is een voormalige leerling van pater Jan. Nu
werkzaam bij het hoofdbestuur van Mariannhill in
Rome. Verder Father John Chishimba uit Zambia,
eveneens een voormalige leerling van Pater Jan
Bouma. Father John kwam met Father Thomas
Winzenhörlein vanuit Mariaveen. Zij bleven een
weekend op St. Paul. Verder Father Ivor Chaebwe
uit Zambia.

P. Alistair Gogodo en P. Jean Bosco Ntawugashira
achter een maquette van het vorige St. Paul gebouw

Afscheid na 26 jaar
Op 28 juli nam de communiteit van St. Paul afscheid van mevrouw Wilma Elbers die bij het bereiken van haar pensioensberechtigde leeftijd
haar huishoudelijke werkzaamheden beëindigde.
Gedurende de 26 voorbije jaren heeft zij trouw
samen met Marianne Heurkens het huis met alle
vertrekken tot in de hoekjes schoongehouden.
Iedereen die het huis binnenkwam kan meteen
de verzorgende vrouwelijke hand in dit uitsluitend van mannen bewoonde gebouw bespeuren.
Tijdens een extra koffie-uurtje werd Wilma even
in de bloemen gezet en nam de communiteit afscheid van haar. Een nieuwe plaatsvervangster is
intussen aangesteld en neemt het werk van Wilma over.
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