
   
 

 
 
 
 
 
 
 

                   St Christoffelparochie                                                              Locatie H. Maria Koningin 
                                                                                                                      Krimpen aan den IJssel 
_________________________________________________________________________________________ 

                       

              Mededelingen 15 - 22 mei 2022 
 
De parochie Sint Christoffel participeert ook in 2022 aan de schrijfactie van Amnesty International. 
Iedere derde zondag van de maand wordt tijdens de viering aandacht gevraagd voor personen die 
aan vervolging bloot staan.  
 

                     Deze keer vragen we uw aandacht voor 
 

                         De Nigeriaanse humanist Mubarak Bala  
 

hij heeft op 5 april 2022 een celstraf van maar liefst 24 jaar opgelegd gekregen.  
Hij zat sinds april 2020 vast op beschuldiging van godslastering omdat hij een bericht op Facebook  
plaatste. Daarin sprak hij zich uit over zijn levensbeschouwing. Een rechter oordeelde in december  
2020 dat Bala vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten in het noorden van Nigeria weigerden dit. 
 
Mubarak Bala zit al ruim 2 jaar vast zonder toegang tot zijn familie en goede medische zorg voor zijn  
hoge bloeddruk. Hij heeft zijn advocaat slechts één keer mogen zien. Mogelijk wordt hij mishandeld 
 
Zet uw handtekening onder de brief en roep de minister van Justitie in Nigeria op om  
Mubarak Bala onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 
De brief is als pagina 3 bijgevoegd. U kunt hem zelf opsturen of in de brievenbus van de Bron doen 
 

 
Zondag 15 mei                   11.00 uur                 Communieviering 
                                                                            Voorganger; pastor Gerda Martens 
                                                                            Samenzangkoor 
 
Dinsdag 17 mei                  9.30 -12 uur            Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken  

Woensdag 18 mei                                              Distributie Draagkracht 

Vrijdag 20 mei                      9.00 uur                 Eucharistieviering 

 

Zondag 22 mei                    11.00 uur                Communieviering 
                                                                             m.m.v. De Bronspettertjes 
 
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Mevr. Ans van de Werk is inmiddels weer  thuis .Het gaat goed met haar. 
We denken ook aan alle examenkandidaten. Wensen hen heel veel succes! 
 

 
STEUN DE VLUCHTELINGEN 
Wij: het team “JOKO & friends op weg” gaan in de nacht van 18 op 19 juni de                                                         
Nacht van de Vluchteling lopen(40km).Je kunt ons sponsoren via QR-code of deze link:      
https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/ik-loop-op-een-weg. Al het sponsorgeld   
komt volledig ten goede aan Stichting Vluchteling en die heeft dat hard nodig!  
 
 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/ik-loop-op-een-weg


 
 
 
 
CONTACTDAG 
U bent  allen van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn  op woensdag 1 juni 
We beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie, uiteraard met wat lekkers erbij. 
We praten samen over het thema: TIJD VRIJ MAKEN VOOR ELKAAR EN DE AARDE 
Na de lunch zal pastor Huub Flohr voorgaan in de Eucharistieviering. 
Met een kopje thee sluiten we om ongeveer 15.00 uur deze dag af. 
U kunt zich opgeven bij het secretariaat Tel  06 31004385  of Email: mariakoningin@christoffelparochie.nl  
U kunt ook uw naam schrijven op de intekenlijst in de nis van de hal. 
Geeft u ook even aan of u opgehaald wilt worden.  .  
We hopen dat veel parochianen elkaar die dag weer ontmoeten  
 
 
Op de WEBSITE VAN DE CHRISTOFFELPAROCHIE onder het kopje VIERINGEN vindt u het 
vieringenschema en de voorgangers van alle locaties voor de maand mei 
Onder het kopje NIEUWS vindt u:o.a.  

1)  de online cursus sociale leer van de kerk  
     In deze 50e aflevering gaat pastor Flohr in op het pleidooi van paus Franciscus dat we niet alleen kerk    
     voor  de armen maar ook kerk van de armen moeten zijn. 
2) Thuis vieren met kinderen en jongeren van pastor Gerda Martens 
3) Het Pastoraal woord 18 wordt u aangeboden door pastor Joost de Lange  hij deelt met u zijn   
     gedachten over het beleven van deze paastijd in tijden van oorlog en verdriet.  

U kunt het woord bekijken door deze link (hier klikken) te gebruiken 

 
 
 
NIEUWS VAN HET BISDOM 
Het laatste nieuws van het bisdom kunt u lezen door deze link (hier klikken) te gebruiken. 
 
 
 
BERICHT VAN DE RAAD VAN KERKEN 
De lezing die op 15 december 2021 in kerkgebouw de Wingerd zou worden gehouden door Rieuwerd 
Buitenwerf met als onderwerp de Bijbelvertaling NBV 2021 moest noodgedwongen worden afgelast  
wegens de toen geldende corona-regels. 
We zijn blij dat Rieuwerd nu toch zijn presentatie komt houden op donderdag 2 juni. 
Wat zijn de uitgangspunten bij zo’n NBV? Zo dicht mogelijk bij de grondtekst blijven of je aanpassen  
aan de veranderingen waaraan de Nederlandse taal altijd blootstaat? Deze en andere vragen staan  
centraal in zijn presentatie. Ook kunt u natuurlijk uw eigen vragen kwijt en het boek zelf even ter hand 
nemen. 
 
De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Vorming en Toerusting van De Wingerd, in  
samenwerking met de Raad van Kerken. Iedereen is welkom. We beginnen om 20.00 uur.. 
 
 

 

 

Secretariaat: iedere dinsdag van 9.30 uur - 12.00 

Hans Kleene Tel  06 31004385  Email: mariakoningin@christoffelparochie.nl    

Voor vragen om pastorale zorg en melden van overlijden 06 13803332 

 

 

Terug naar HOME 
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Attorney General of the Federation and Minister of Justice 
Abubakar Malami 
Ministry of Justice 
New Federal Secretariat Complex 
5th Floor Shehu Shagari Way Maitama 
P.M.B 192 Garki 
Abuja, Nigeria 
E-mail: info@justice.gov.ng 
 
 

Krimpen aan den IJssel 15 Mei  2022 
 
Dear Honourable Attorney General, 
I am writing you to express my concern about prominent Nigerian humanist 
Mubarak Bala. He was sentenced to 24 years imprisonment on 5 April 2022 
under criminal charges for breaching public peace through his Facebook 
posts of April 2020 in which he expressed his beliefs. Bala was arrested on 
28 April 2020 and charged with blasphemy.  
On 21 December 2020 a Federal High court ordered his release and dropped 
the charges, but the authorities continued to keep him in custody. 
I urge the Nigerian authorities to immediately and unconditionally release 
Mubarak Bala and quash his conviction as he has been convicted for 
peacefully exercising his rights to freedom of expression, thought and belief. 
Pending his release, please ensure that he has full access to his family, 
lawyer, and adequate healthcare, and that he is not ill-treated. 
Thank you for your attention. I am looking forward to your reply. 
 
Yours sincerely, 
 
(Naam, adres) 
 

 


