24 januari: Hallo allemaal,

Ik heb de afgelopen dagen weinig gemeld omdat er hier weinig Wifi is en mijn
databundel op mijn prepaidnummer snel op was.
Vandaag is de vulkaan opnieuw stoom, rook en as gaan spuwen. Voorlopig kunnen we
met de 15 studenten en 6 priesters niet terug. Ik ben nu voor de 12e keer sinds vertrek
uit Nederland ‘verhuisd’: 3x onderweg naar Bali, 5x op Bali, en vanmiddag voor de 4e
keer in de Filipijnen.
Men is erg gastvrij, dus telkens verhuizen we weer naar een andere accomodatie die
aangeboden wordt.

Van studeren is nog niets terechtgekomen. Maar ‘s avonds kijken we films op Netflix. Dat
deed ik thuis nooit. Eergisteren keken we naar de film over de 2 pausen. Echt heel goed.
Die moeten jullie beslist kijken: twee totaal verschillende persoonlijkheden die eerst niet
door één deur kunnen maar zich uiteindelijk toch met elkaar verzoenen. Er zitten serieuze
stukken in, maar ook veel humor.
Na de priesterfocolarini-retraite moest ik weer verhuizen. Nu een kamer boven het
parochiekantoor. Nog viezer en stoffiger. Geen douche en de wastafel was verstopt. En
na reparatie was er een lekkage in de waterleiding. Nou ja, ik mag niet klagen, er zitten
134.000 mensen in evacuatiecentrums. Die hebben helemaal geen privacy. Er wonen
400.000 mensen in de gevaarlijke zone.
Ik heb nu ervaren hoe vluchtelingen en asielzoekers zich voelen. Al zijn we wel telkens in
goede behuizing opgevangen en kregen we goed te eten, het is toch een ervaring om
alleen kleren aan je lijf te hebben en zonder luxe te leven.

Ik had wel een mobiel bij me en mijn bankpasjes en kon dus kopen wat ik nodig had,
maar het was toch ongemakkelijk om voortdurend te verhuizen en geen privacy te
hebben. En niet te weten wat de komende dag gaat brengen. Af en toe verveelde ik me
zelfs. Ik kon weinig sporten. De steden zijn zo vol gebouwd en de wegen zo druk, zonder
voetpaden, dat zelfs een wandeling maken niet gezond was.

25 januari
Eerste H. Communieviering meegemaakt. Bruidjes. 30 moeders, 10 vaders, de anderen moesten
werken op zaterdag. Geen verdere familie aanwezig. Wel kinderkoor. Preek was pure
sacramententheologie en oproep aan ouders wekelijks naar de kerk te komen.
Zondag 26 januari: de avondmis voor de parochie gedaan. Ik kreeg applaus na afloop en veel
mensenkwamen naar me toe die persoonlijk gezegend wilden worden.
Maandag 27 januari. We zouden teruggaan naar Tagaytay, morgen. Dus geen kleren in de was
gedaan en geen laptop gekocht, maar na de boodschappen kwam er bericht dat we minstens tot
vrijdag hier moeten blijven. Want er is in Tagaytay nog geen water en elektriciteit. En de aslaag buiten
van een centimer dik bevat veel zwavel. Er zal veel schoongemaakt moeten worden en dan nog
moeten we met mondkanpjes op lopen.

Dinsdag 28 januari; feest van de H. Thomas van Aquino.
Gisteren heb ik toch een laptop gekocht omdat we de hele week nog niet terug kunnen
naar Tagaytay. Ik wil vandaag eindelijk aan wat studie beginnen, op het feest van Thomas
van Acquino, de theoloog.
Ik ben nu een maand van huis en 3 weken in de Filipijnen. Van de voorgenomen studie is
nog niets terechtgekomen. In het eerste weekend in Tagaytay heb ik wel een interessante
cursus over Teaching (onderwijzen) gevolgd. Met name de technieken om tot dialoog te
komen en leerlingen te helpen zich te ontwikkelen in een leerproces, waren interessant.
Het was aanvankelijk moeilijk met de seminaristen in contact te komen. Ze kijken hier erg
op tegen priesters, noemen ons Father en vonden het maar vreemd dat ik aanbood om
met de afwas mee te helpen. Bovendien zijn er Vietnamezen, Koreanen en Thailanders bij
die ook niet goed engels spreken.
Na de evacuatie werd het wat makkelijker omdat we op dezelfde gang verbleven en
samen uitstapjes maakten, kleding moesten verdelen, ervaringen moesten uitwisselen en
er gelegenheid was met enkelen wat te tafeltennissen of te zwemmen.
De evacuatie gaf wel gelegenheid de Filippijnse kerk en gelovigen te leren kennen. De
kerken zitten hier nog vol. In Manilla heeft het aartsbisdom heel veel gebouwen en
faciliteiten. We zaten in een centrum voor de opleiding van katecheten. Daar waren veel
vormingsbijeenkomsten voor allerlei groepen, vaak onder begeleiding van religieuzen.
Altijd hielden ze vieringen, de staf bad mee met het morgen- en avondgebed. De
Filippino’s zijn zeer devotioneel. De hebben heel veel heiligenbeelden en rozenkransen,
ook op straat. In Manilla maakte ik een processie mee voor El Nino. Hier in Las Pinas
waren op zondag 12 missen in de parochie en in de Natuurkerk (kerk zonder muren met
wel 1000 plaatsen) zat het in elke zondagsmis zo vol dat er nog tientallen mensen
rondom stonden. De eerste mis was al om 7.00 uur (door de weeks 6.00 uur) en ik deed
de laatste om 19.45 uur. Met ook zo’n 500 mensen, Een van de missen is elke zondag
kindermis. Maar ook in de andere diensten zat veel jeugd en jongeren. Na afloop komen
velen van hen de zegen van de priester vragen. Dat doen ze ook als ze me op straat
tegenkomen. Een klein meisje ging eerst naar haar moeder om te vragen of ze naar me
toe mocht gaan.

Per week zijn er wel 2 of 3 huwelijksvieringen. Elke zondag 20 a 30 dopelingen. Ik maakte
een eerste H. Communievierirng mee van een school met 30 communicantjes. Op
ztaerdag. Meisjes als bruidje, jongens ook allemaal in uniform.
De ouders brachten ze een voor een binnen, maar de vrouwen gingen daarna rechts in
de kerk, de mannen links zitten. Overigens waren er naast de 30 moeders maar 10 vaders
aanwezig en geen verdere familie. De priester hield een zeer dogmatische preek, meer op
de ouders dan op de kinderen gericht.
De priesters zijn hier nog echt sacramentenbedienaren.
Ik zie hier ook propaganda voor natuurliljke geboortebepreking en anti-abortus-affiches
en waarschuwlng voor drugs. De kerk heeft nog een grote invloed op de moraal van de
mensen.
31 januari
Gisteren heb ik een boedistische tempel bezocht in Manilla. Heel interessant. Deze
liberale tak van de boedisten hebben een school, kennen de focolarebeweging goed en
hebben dezelfde idealen: vrede, respect, liefde etc. We werden rondgeleid door een
katholieke student die veel vergelijkingen maakte tussen bijvoorbeeld onze
Mariaverering en een vrouwelijke boeddha/modelfiguur. Ze bidden ook, maar dan niet
tot een persoonlijke God, maar tot “het leven in het algemeen”, bestaande uit 4 niveau’s:
de hemel, de mensheid, de dierenwereld en de hel.
De hogeschool/univesiteit van deze tempel is tweejarig en geeft dans, toneel en
zangcolleges. De meeste monialen zijn vrouw. (80%)

Eten doen ze in stilte met eerst tien minuten dankgebed, meditatie over
voedselbereiding en gebed voor de bereiders.
Vanochtend de Mis bij zusters franciscanessen gedaan. Ook nu waren er weer een aantal
kinderen bij die hun eerste heilige communie gaan doen. Een er van wil priester worden.
Ik heb de suggestie gedaan dan naar Nederland te komen.
Pastor Kuipers

