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Feestdag morgen: de zalige Peerke Donders. 
Een aantal jaar geleden had onze parochie Karel Donders als stagiaire. Peerke 
Donders was een verre voorouder van hem. Peerke werd te Heikant, nabij 
Tilburg, geboren op 27 oktober 1809 in een straatarm gezin. Voor Peerke leek de 
toekomst duidelijk: meehelpen om aan de kost te komen. Hij werd thuiswever. 
Maar hij wilde graag priester worden. Het schijnt, dat zijn biechtvader hem heeft 
gezegd: 'Jij moet je vader helpen: dat is jouw priesterschap.' Toch bleef het 
priesterschap hem trekken. In een brief aan zijn pastoor zette hij nog eens uiteen 
waarom hij zo graag wilde. De pastoor oordeelde positief. Peerke mocht het 
proberen. Hij was toen 22 jaar. 

Hij ging naar het seminarie van Sint-Michielsgestel, waar hij huisknecht-student werd. Een licht was 
hij niet. Dat gemis maakte hij goed door zijn gaven van hart. Op 5 juni 1841 werd hij te Oegstgeest 
priester gewijd. Kort daarna kwam de noodkreet van de bisschop van Suriname hem ter ore: of er 
edelmoedige priesters waren die hun pastorale zorg wilden wijden aan de Hollandse koloniën die zo 

geteisterd werden door tropische ziekten. Peerke was de enige die zich aanmeldde. Op 16 september 
1842 arriveerde hij in Paramaribo. Zijn werkterrein werd al gauw het oerwoud: hij werd 
rivierenpater. Omgeven door muskieten en allerhande ongedierte trok hij naar de nederzettingen van 
de marrons (bosnegers), die van de plantages waren gevlucht tot diep in de oerwouden; hij besteedde 
zijn zorgen aan de indianen, van wie vooral de Arrovacchi toegankelijk waren voor het evangelie.  
Toch is Peerke Donders het beroemdst geworden om zijn werk in de melaatsenkolonie 'Batavia' een 
eind buiten Paramaribo. Aan deze eenzame, verstoten en vergeten mensen heeft hij de meeste 
toewijding besteed. Hij verzorgde de ernstigste ziektegevallen, aanhoorde hun klachten en verhalen, 
probeerde ze op te beuren. In 1865 werd de Surinaamse missie toevertrouwd aan de paters 

Redemptoristen. Op zijn oude dag trad Peerke dus toe tot deze Congregatie. Op 14 januari 1887 
kwam er een eind aan dit heilige leven. Hem schijnt ooit gevraagd te zijn of hij nu meer van God 
hield of van de mensen. Zijn antwoord herinnerde aan het beroep dat hij ooit geleerd had: 'Je vraagt 
toch ook niet aan een wever of de schering belangrijker is dan de inslag?' 
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Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
   
zondag 13 januari om 10.00 uur / Nederlands W & C viering 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Corrie Fase, Sjaan Vester-Brands, Kiki Chandra die op 30 december is 
overleden na een jaar gestreden te hebben tegen kanker, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit,  ter 
nagedachtenis aan mijn overleden echtgenote Karina Vroom-Rosenmöller, Mia Janssens-Prince, Beebs Povel en 
kinderen en hun gezinnen,  
 
Zondag 13 januari om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 15 januari om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie 
 
Woensdag 16 januari om 10.00 uur Gulden Mis met na afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie, Corrie Fase 
 
Zaterdag 18 januari om 17.00 uur Engelstalige mis  
Intenties: voor onze eigen parochie 
 
 

Wij vragen uw gebed en kaarsen voor alle mede-parochianen die door ziekte of anderszins steun 
kunnen gebruiken.  
 
 

 
De komende week zijn er de volgende activiteiten in onze parochie: 
 
Iedere donderdagavond repeteert het dames- en herenkoor in de kerk vanaf 19.30 uur, behalve tijdens 
koorvakantie. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom, voorzingen is niet nodig. Ook vandaag na de Mis 
willen wij u graag uitleggen waarom zingen bij ons koor zo leuk is. 
 
Zondagavond om 19.30 uur repetitie koor Rejoice in de kerk. Wil je eens nader kennismaken met het koor, 
wees van harte welkom.  
 
Opbrengst collecte 6 januari 2019  € 459,60 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
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