In dankbare herinnering aan

Pater Bas Mulder
(Sebastianus, Adrianus, Wilhelmus, Rudolphus)
redemptorist
Geboren op 17 juli 1931 te Boxmeer; trad toe tot de congregatie
van de redemptoristen 8 september 1952 en werd priester
gewijd 18 september 1957 te Wittem. Hij werd in 1959 bestemd
voor de missie in Suriname waar hij ruim 50 jaar werkzaam was.
In 2010 keerde hij om gezondheidsredenen definitief terug naar
Nederland. Hij werd aan het seniorenklooster te Boxmeer
in het Woonzorgcentrum Sint Anna verbonden.
Op Goede Vrijdag, 10 april 2020 overleed hij aldaar. In besloten
kring vond 16 april 2020 de afscheidsdienst plaats met
aansluitend de begrafenis bij zijn medebroeders op de
Algemene Begraafplaats te Sambeek.
Het was niet verwonderlijk dat P. Bas Mulder naar de missie
wilde, want hij had diverse ooms en tantes in zijn familie als
missionaris. Hij werd naar Suriname gezonden. Hij ontwikkelde
zich als jeugdpastor die zich enorm heeft ingezet voor zinvolle
vrijetijdsbesteding van jongeren, scoutinggroepen en sportclubs.
Bas werd de ‘sociale pater’ genoemd omdat hij zich bekommerde
om degenen die zich aan de rand van de samenleving bevonden.
Het diaconale aspect van de kerk verloor hij nooit uit het oog.

In heel Suriname werd Bas een bekend figuur door zijn
mediapastoraat via radio en televisie. Het bisdomblad
“Omhoog” stond jarenlang onder zijn redactie. In de tijd van
de revolutie was het een kritische stem tegen het militaire
bewind.
Na Vaticanum II werd de Missie Suriname een eigen viceprovincie. In 1972 werd hij de eerste gekozen viceprovinciaal. Dat betekende andere, bestuurlijke, verantwoordelijkheden en veel reizen. Hij vervulde die functie met onderbrekingen
tot de overdracht van de missie van Nederlandse redemptoristen
aan Braziliaanse medebroeders in 2000.
De verering voor en de pelgrimage naar Peerke Donders heeft
Bas mee gestimuleerd. Hij was de aanspreekpersoon van de
Peerke Dondersvereniging in Peerkes geboorteplaats Tilburg.
Naast dit alles was hij pastoor, vraagbaak, raadsman, hulp en
toeverlaat van velen.
Doodmoe keerde hij in 2010 definitief naar zijn vaderland terug,
als laatste Nederlandse redemptorist - missionaris. Hij leidde een
wat teruggetrokken bestaan in de kring van zijn medebroeders,
was dankbaar voor alle zorg en genoot van Surinaamse contacten
en bezoek.
Op Goede Vrijdag 2020 was het leven ook voor hem volbracht.
We geloven dat hij nu deel mag hebben aan de vreugde van de
verrezen Heer. In dat vertrouwen blijven wij dankbaar voor dit
welbestede leven.
Familie en redemptoristen danken allen die pater Mulder met
zoveel zorg omringd hebben.

