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Brigademannen houden voor de basiliek het spandoek omhoog. © Sint Michaëlbrigade

‘Pastoor Prasing is een ketter’:
regenboogpad in Oudenbosch leidt
tot protest
POLL | OUDENBOSCH - Teruggefloten door het bisdom. Uitgemaakt voor ketter.
Pastoor Maickel Prasing kreeg het de laatste dagen behoorlijk voor zijn kiezen.

7

Pastoor Maickel Prasing brak zondag een lans voor de komst van een regenboogpad
tegenover de basiliek in Oudenbosch. Dat zou volgens hem niet alleen de
verkeersveiligheid ten goede komen, maar ook de LHBT-gemeenschap laten zien dat ze
welkom is in de kerk. Nu, vier dagen later, heeft het bisdom de priester teruggefloten en
wordt hij op een spandoek uitgemaakt voor ketter.

Handtekeningenactie
Pastoor Prasing wil het liever niet meer hebben over de commotie die zijn petitie voor
een regenboogpad teweeg heeft gebracht. Hoewel hij 'geen millimeter aan twijfel' heeft
over zijn oproep, liet Prasing de handtekeningenactie die hij online was begonnen offline
halen. ,,Het bisdom heeft dat gevraagd, omdat deze het plaatselijke karakter wat
oversteeg. We hebben ons punt gemaakt, het is nu duidelijk.''

We hebben ons punt
gemaakt, het is nu
duidelijk
- Pastoor Maickel Prasing
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en lees meteen verder!

Pastoor uit Oudenbosch pleit voor
regenboogze brapad voor de kerk

 OUDENBOSCH - Pastoor Maickel Prasing stond tijdens zijn
preek afgelopen zondag tijdens de mis in de basiliek van Oudenbos…
met een mooie en duidelijke inhoud voor een groot gehoor. Deze keer

3 maart

Dat Oudenbosch na
de bevrijding 13.000
landgenoten opving,
weet vrijwel
niemand

4 september
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Durft D66 een
vrolijke Brabantse
geldvervalser op de
kieslijst te zetten?
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3 september

Prinsen gaan het
vreemde carnavals-
jaar al op Prinsjes -
dag inwijden

2 september

Vrouw belandt met
auto op de kop in de
sloot in Sprundel

4 september
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Schoonmaak ploeg JTC
en hockeyteam Pelikaan
in quarantaine na
coronabesmet ting

 ROOSENDAAL - De huishoudelijke dienst van het Jan
Tinbergen College is in quarantaine gegaan nadat corona was
geconstateerd bij een van de medewerkers. De medewerker zou geen
contact met leerlingen hebben gehad.

4 september
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Simonis hield het
pausbezoek aan
Oudenbosch tegen

 OUDENBOSCH -
Bij het pausbezoek aan
Nederland in 1985 werd de…
smeekbede vanuit Oudenbosch

3 september
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Het gevangenisre-
gime in De Kring

 Een paar weken
geleden - de vakantie heerste
nog en de zon gaf 30 graden -…
keek ik op een luie avond met
mijn zoon naar de film Escape

6 september
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