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Meulens bij honkbaltoernooiAfscheid pastoor
Morales van Wishi
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Wijkbewoners kunnen morgenavond tijdens een wake in de kerk van
Wishi afscheid nemen van de vorige week woensdag dood aangetroffen Filipijnse
pastoor Danilo Morales. 

Dat heeft pastoor Curtis Me-
ris namens het bisdom tegeno-
ver deze krant bekendgemaakt.
Woensdagavond neemt het bis-
dom officieel afscheid van de pa-
stoor tijdens een mis in de ka-
thedraal van Pietermaai. Meris
verklaarde ook tegenover deze
krant dat het bisdom in overleg
met de nabestaanden van Mora-
les ervoor had gekozen om het
lichaam van de overleden zo
snel mogelijk te cremeren. Dat
besluit viel op donderdag nadat
het Openbaar Ministerie het in
beslag genomen lichaam van de
pastoor had vrij gegeven. ,,Het li-
chaam verkeerde in een derge-
lijke staat van ontbinding dat er-
voor gekozen is om snel te cre-
meren.” 

Normaal gesproken had Mo-
rales op dinsdag een vrije dag.
Verontruste parochianen trok-
ken vorige week woensdag bij
het bisdom aan de bel toen ze
pastoor niet zagen. Het bisdom
stuurde in de middag een pa-
stoor om poolshoogte te nemen,
daarbij werd het levenloze li-
chaam van Morales in een plas
bloed aangetroffen. De politie
was omstreeks 17.00 uur ter
plekke. Mogelijk was Morales op
het moment dat hij werd aange-
troffen ruim een dag of twee al
dood. 

De crematie van een rooms-
katholieke pastoor riep nogal
wat vragen op bij geloofsgeno-
ten in de samenleving. ,,Binnen
de rooms-katholieke traditie is
het in uitzonderlijke gevallen
toegestaan om een lichaam niet
te begraven maar te cremeren.
Uitgangspunt daarbij is dat de
resten van de gecremeerde per-
soon met net zoveel respect be-
handeld worden als in het geval
van een stoffelijk overschot”, zo
legt Meris uit. Volgens hem heb-
ben vertegenwoordigers van de
parochieraad, een paar wijkbe-
woners en leden van het bisdom
afscheid van de overledene kun-
nen nemen tijdens de crematie.
,,Wij willen nu iedereen in de
gelegenheid stellen om afscheid
te nemen. Bij het afscheid in
Wishi en Pietermaai, is de urn

met de as van Morales aanwezig,
wij zijn nog in overleg met de
parochieraad over de rituelen en
de inhoud van de mis.”

Morales was ongeveer 12 jaar
pastoor op Wishi, daarvoor was
hij een tijd bij Seru Fortuna en
Suffisant verbonden. Pastoor
Gregorio Redoblado van Janwé
en pastoor Rafi die op Saba
werkt, reizen in de toekomst
naar de Filipijnen af om de as
persoonlijk aan de nabestaan-
den van Morales te overhandi-
gen. 

Professionele honkballer Hensley Meulens gooide bij het Vernon
AAA Isabella-toernooi dit weekend de eerste bal. Het was het derde
weekend van een serie van zeven en Meulens was er zondag om
11.30 uur bij in het Frank Curiel Ballpark. Sportfanaten waren aan-
wezig om de beroemde batting coach van MLB champion San
Francisco Giants persoonlijk te ontmoeten. 

FOTO VERNON AAA ISABELLA TOERNOOI
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Insel Air gaat 
per 15 december drie keer per
week vluchten naar Port-of-
Spain in Trinidad aanbieden.
Daarnaast is er een nieuwe plek
toegevoegd aan het scala be-
stemmingen van de luchtvaart-
maatschappij. Zo gaat Insel per

18 december ook directe vluch-
ten naar Georgetown in Guyana
verzorgen.

De luchtvaartmaatschappij
vliegt al twee keer per week van-
uit Aruba naar Georgetown. Per
half december biedt Insel Air
ook twee keer per week de vlucht
vanuit Curaçao aan, namelijk op
donderdag en zondag. De vluch-
ten worden uitgevoerd met een
F-70.
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OPENBARE VEILING 

Het Openbaar Ministerie van Curaçao maakt hierbij bekend dat op 
 

woensdag 26 november 2014 vanaf 09:00 uur 
aan de Nightingaleweg z/n (Cinco gebouw) 

 
ten overstaan van deurwaarder R.A. Ramazan 

en in tegenwoordigheid van notaris mr. H.Th.G. Simon 
in het openbaar aan de meest biedende zullen worden verkocht: 

 

VAARTUIGEN EN BUITENBOORD MOTOREN 

die door de Kustwacht inbeslaggenomen zijn 
en op grond van art 142 Wetboek van Strafvordering worden verkocht 

 

KIJKDAG 
woensdag 19 november 2014 van 10:00 uur tot en met 14:00 uur 

Locatie Marinebasis Parera Nightingaleweg  z/n 
 
Verkoop geschiedt bij opbod aan de meest biedende onder de voorwaarde “as is where 
is.” Op de verkoopprijs is bovendien een veilingtoeslag van 18,22% verschuldigd. De 
overige veilingcondities en gegevens zijn op de kijkdag en acht (8) dagen vóór de veiling 
ten kantore van notaris mr. H. Th. G. Simon aan de Kaya Flamboyan 14a verkrijgbaar. 
 

De Hoofd Officier van Justitie 

mr H.S.R. de Jong 

Insel naar
Trinidad


