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INFORMATIEKCKLEINE COMPAGNIE              Mededelingen van de   

                                                              Congregatie der Missie in Nederland                      

 
 

 

  DECEMBER 2020       12/2020 

 
Beste Lezers en Lezeressen, 

 

December 2020 is erg verschillend van de laatste maand van vorige jaren. De hele 

Mensheid lijdt ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. 

De Nederlandse Lazaristen moesten, juist in deze tijd maar niet wegens dit 

gevreesde virus, afscheid nemen van drie Confraters, die wij in de uitgave van deze 

Kleine Compagnie gedenken: Cor Willems, Jan de Potter en Alfons de Vree.  

Ook kwam het plotselinge overlijden van Leo, de echtgenoot van onze gewaardeerde 

vrijwilligster Mia Vullings-Welles, hard aan. 

Mogen onze dierbaren rusten in de Stilte van God. 
 

 

COR WILLEMS OVERLEDEN 
 

Ter nagedachtenis aan                                                                                                             

Cor Willems  
 pater Lazarist 

                                
* 22 januari 1936, geboren te Sprundel 
* 21 september 1956,  Intrede bij de paters Lazaristen in het 
Missiehuis in Panningen  
* 19 maart 1963, aldaar priester gewijd met zes confraters. 
* 12 september 1963, uitgezonden naar de Missie in Taiwan 
(Formosa) 
* Eind 2017, teruggekeerd  naar Nederland en opgenomen in de 
Communiteit van de Paters, Lazaristen in Panningen, 
* 7 december 2020, aldaar overleden  
* 11 december 2020, begraven op Heiderust 

  
Cor is in Sprundel, West Brabant, geboren. Het geloof zat er thuis diep in. De parochie 
was bron van veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Cor wilde van 
jongs af  al priester, Lazarist, worden. Na zijn priesterwijding werd hij  in 1963 benoemd tot 
kapelaan  bij zijn dorpsgenoot, pastoor Toon Herijgens, in Chiaohsi, in het Noord-Oosten 
van Taiwan, langs de Stille Oceaan. Daar zou Cor 53 jaar blijven wonen zonder ooit één 
keer te verhuizen. In 1966  begon hij aan wat zijn levenswerk zou worden, het polioproject, 
de zorg voor de vele kinderen met kinderverlamming. Dat deed hij de eerste drie jaar 
samen met Frans Bomers in Toucheng, een dorp zes km hogerop. De start was moeilijk 
vanwege  slechte medewerking, noem het bijgeloof, van de ouders, die dachten dat het lot 
van hun gehandicapte kind de beschikking van de goden was. Cor liet een grote 
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poliokliniek bouwen met daarin een huiskamergroot warmwaterbad, waarin  de 
poliokinderen dagelijks de nodige fysiotherapie kregen. De kliniek stond bovenop een 
warmwaterbron. De kinderen werden alle dagen met een busje naar school gebracht voor 
verdere vorming. Er woonden intern constant een dertigtal kinderen van 4-16 jaar, die 
door Cor als een vader met de nodige regels werden opgevoed. Technisch van aard 
repareerde hij met zijn twee rechtse handen dagelijks de telkens gebroken stalen 
steunbeugels van de kinderen.  Naast de kerk bouwde hij een Kindergarten voor 100 
kinderen, die hij iedere dag met zijn volksbusje ging halen en brengen. De helft van zijn 
leven is Cor chauffeur geweest van kinderen. Begin negentiger jaren waren er geen 
poliokinderen meer en sloot de kliniek. Cor was intussen algemeen directeur geworden 
van de Chinese provincie van de Dochters der Liefde in Taiwan. Chiaohsi is altijd een heel 
kleine parochiegemeenschap  gebleven van minder dan 100 mensen, misschien ook als 
gevolg van de vele hotels rond de warmwaterbronnen, waar de prostitutie welig bloeide. 
Na het vertrek van Jan van Wezel in 1993 werd Cor tevens pastoor in het nabije  
Toucheng, waar meer parochie-activiteit was en Cor ook de zorg kreeg voor de ouderen 
van het Sint Franciscushuis naast de kerk. Cor sprak vloeiend Taiwanees, maakte 
makkelijk contact met de mensen en had veel gevoel voor humor. Door het warme klimaat 
en het altijd alleen wonen was zijn leven soms zwaar. Cor was zeer gehecht aan zijn 
familie en confraters, en..  wat hield hij van "buurten". IJver, toewijding, eenvoud, 
soberheid en trouw sierden zijn leven als een ware geloofsgetuige in woord en daad van 
Gods liefde voor de mensen, in de geest van de H. Vincentius.  Van de Chinese overheid 
kreeg hij voor al zijn dienstbaarheid aan het Taiwanese volk de prestigieuze 
onderscheiding Hau ren hau shr. (Goede mensen doen goede dingen)  Dat God hem 
onderscheidt en opneemt in zijn hemels paradijs.  
Wij zijn Cor dankbaar, hij was een fijne confrater en gezellige huisgenoot in het Missiehuis.  

 
OVERWEGING DOOR FRANS BOMERS 

                       
Het evangelie vertelt over Bethesda, een badinrichting in Jeruzalem. Af en toe daalt 
een engel erin omlaag en brengt het water in beweging. Dan raakt de hemel even de 
aarde. Jezus  loopt daar op een dag binnen en ziet hoeveel onrecht er gedaan wordt 
aan de mensen die daar verlamd aan de kant van het bad liggen met hun krukken. Ze 
hebben  geen schijn van kans om op tijd in het bad te komen telkens als een engel het 
water in beweging brengt. Ze zijn verlamd, gehandicapt, hulpeloos. Ongelijke kansen. 
Dat kan niet, dat mag niet. Jezus ziet het, heeft medelijden en doet wat.                                                                                         
 

Halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw gebeurde hetzelfde. Maar niet in 
Bethesda,  in Jeruzalem, maar in Chiaohsi en Toucheng, twee grote dorpen aan de 
Noord-Oostkust  van Taiwan, langs de Stille Oceaan. Een jonge man van nog geen 
dertig jaar, priester, Cor Willems, was naar Taiwan gezonden om aan de armen het 
goede nieuws van Jezus te brengen. Hij loopt daar rond over  de drukke chaotische 
straten. Langs de kant  van de weg ziet hij overal jonge kinderen op de grond liggen, 
zitten of kruipen op handen en voeten. Hun ruggetjes zijn krom, hun beentjes scheef, 
hun voetjes verlamd. Ze nemen niet deel aan het verkeer, aan het fietsen; ze spelen 
niet zoals hun leeftijdgenootjes, ze  gaan niet naar school. Ze hebben geen toekomst. 
Ze hebben geen schijn van kans. Dat is niet eerlijk, dat mag niet.  Cor  ziet dat, heeft 
medelijden en doet wat.                                                                       
 

Hij bouwt een poliokliniek met een grote badinrichting, zo groot als het priesterkoor 
hier, rechtstreeks aangesloten op een ondergrondse warmwaterbron. Hij laat goede 
doctoren en verpleegsters uit Taipei, de hoofdstad komen.  Dan laat hij  dagelijks zelf 
als een engel het bad vollopen met warm water en dan begint de race van die 
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gehandicapte kinderen met hun krukken en steunbeugels of kruipend naar het grote 
bad, wie er het eerste in is. De zusters helpen ook de laatsten in het warmwaterbad 
voor de nodige fysiotherapie. Dan kan het feest beginnen.  De poliokinderen, 
machteloos als vissen op het droge, komen ineens in beweging, spartelen, plonzen, 
lachen en schieten als palingen door het water, alsof ze geen handicap hebben.  
Ontroerend mooi om te zien. Jeanne, dat heb je zelf vaak met eigen ogen gezien..                                                                                              
 

Was Bethesda  een kuuroord  voor de brutaalsten 
alleen, de  haantje-de-voorsten, in de badinrichting van 
Cor in Chiaohsi  heeft ieder kind gelijke kansen. Was 
Bethesda een plaats van ergernis  vanwege  onrecht en 
ongelijke kansen, de poliokliniek van pater Willems,- Lo 
sinhu in het Chinees, - was een genade-oord, waar een 
engel uit Sprundel verlamde kinderen toekomst, hoop en 
plezier bracht.  In Chiaohsi raakte de hemel telkens even 
de aarde. Daar omarmde de gezonde pater Cor 25 jaar 
lang het gehandicapte Chinese kind uit Taiwan. Hoe 
zingen we dat ook al weer in de Advent met psalm 85:  
"Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid, gerechtigheid 
en vrede, zij kussen elkaar". 
Of:  Hoe zei Jezus het ook al weer? Ik was lam en jij 
hielp mij leren lopen. Ik kon niet lezen en schrijven .. en 
jij reed me zélf iedere dag in je volksbusje naar school. Ik 
had geen schijn van  kans op  een goede toekomst, 

maar door jóu leerde ik een vak, was ik niet meer hulpeloos, hoefde ik niet meer mijn 
handen op te houden, kon ik zelf mijn eigen rijstkommetje vullen…, kon ik later zelfs 
trouwen en een gezin stichten. Zalig de barmhartigen, zei Jezus. Zou Hij soms Cor 
Willems bedoelen?   
Of één van jullie hier.., iemand van ons? 
 

Chiaohsi  met de poliokliniek was een plek, een bron van barmhartigheid en omarming. 
Zoals die tempel in dat visioen van Ezechiël. Hij ziet het water vanuit de tempel in alle 
richtingen omlaag stromen. En overal waar het water komt, wordt alles wat verdord was 
weer groen, komt alles opnieuw tot leven, is er overvloed voor iedereen..  en  gelijke 
kansen, ook voor die verlamde kinderen in Chiaohsi. Hoe kon dat?  Dat lag aan die 
engel, Lo sinhu. Hij was zelf als tienjarig kind door  het H. Vormsel gezalfd tot tempel 
van de H. Geest, in wie God Zelf inwoning had. Dat Cor vol van Geest was, vol van 
geestkracht en veel spirit had.., dat is meer dan gebleken, ook twee jaar geleden bij zijn 
terugkeer hier in het Missiehuis.   
 

Chenghoa 
Een van die poliokinderen, negen jaar oud, had geen ouders meer, dus geen thuis 
meer. Dat vonden de kinderen heel erg, ze hadden erg medelijden met hem. En Cor 
nog meer. Hij wist hoeveel hij zelf van zijn moeder hield. Twintig jaar geleden zei hij 
eens: "Mijn thuis is daar waar mijn moeder is."  Wat doet Cor? Hij ontfermt zich over die 
jongen. Afgelopen zondag, Cor was al een beetje stervende,  vroeg ik hem nog naar 
zijn naam. En zonder te hoeven nadenken zei hij: Chenghoa. (Chengfat)  Op een 
gegeven dag zegt Cor tegen die jongen: "Chenghoa, voortaan ben jij mijn zoon.. en 
ben ik je vader". Dat was voor de jongen de gelukkigste dag van zijn leven.  Cor deed 
zoals Jezus aan het kruis tot Maria zei, wijzend op zijn jongste leerling Johannes: 
"Vrouw, zie daar je zoon;  zoon, zie daar je moeder!"  Cor was als een vader voor alle 
kinderen.  
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Af en toe omarmt God een mens heel in het bijzonder, zoals Jezus dat deed met die 
kreupele man in Bethesda, die al 38 jaar wachtte op iemand die hem op tijd in het bad 
wilde brengen.  Dat heb jij, Jeanne, jongste zus, ook met Cor gedaan. Vlak voor haar 
dood vroeg je moeder jou om voortaan  goed voor Cor te zorgen. Dertig jaar lang onder 
zijn vakanties had Cor bij jou een warm thuis en onderdak. Meer dan twintig keer heb je 
hem, vaak samen met je kinderen Ilse en Jan in Chiaohsi opgezocht. De laatste tijd 
hem alle dagen opgebeld, soms wel twee keer op een dag.  
 

Twee jaar geleden keerde Cor, oud, moe en uitgeblust, na 54 jaar terug uit Taiwan. Zijn 
missie daar was volbracht. Zijn huis was voortaan hier in Panningen in het Missiehuis. 
Het voelde als een warm bad. Het werd helemaal zijn thuis.  Cor was dankbaar voor 
alle zorg en verzorg(st)ers. Hij leefde weer helemaal op.  Zijn humor en gezelligheid 
kwamen weer terug, waren zoals de stromen van levend water uit de tempel, zorgden 
voor verfrissing en nieuw leven.  
 

We zijn Cor dankbaar voor alles  en geven hem terug aan God, Immanuël. En ik denk, 
dat God,  nu zo vlak vóór Kerstmis – ook tegen hem zal zeggen: "Cor,  ego genui te.., Ik 
heb je in het leven geroepen, jij bent mijn zoon, in jou heb ik altijd mijn welbehagen 
gehad. Vanaf vandaag zul je met Mij zijn in het Paradijs".   Amen. 
     
Link van de afscheidsviering van Cor Willems:  https://youtu.be/6jRUQ3i_KrY 

 

 

    JAN DE POTTER OVERLEDEN 
 

Ter dankbare herinnering aan  
 

Jan de Potter  
priester lazarist 

 

Jan werd geboren in Terhole (Hontenisse) op 9 april 
1931, trad in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) 
te Panningen op 26 september 1951 en werd aldaar 
priester gewijd op 20 juli 1958. In Zorgcentrum 
Vincent Depaul overleed hij op 9 december 2020. 
 
In 1960 vertrok Jan naar Ethiopië. Na 2 jaar ervaring van het 
missionarisleven te Bonga in de Kaffaprovincie, vertrok hij naar Addis 
Abeba om daar aan het seminarie les te geven. Kennis van de Afrikaanse 
geschiedenis was belangrijk en daarom ging Jan in London studeren 
alvorens te starten met het kleinseminarie. Hij gaf les op verschillende 
scholen en had ook goede contacten met de universiteitsstudenten in 
Addis Abeba. Zo ontdekte hij de rode terreur van het communistisch 
georiënteerde regime onder hen. Er vielen vele slachtoffers en Jan 
beschreef wat hij zag en ervoer. Hij was in die jaren een steun voor deze 
jonge mensen en hun families. Voor zijn eigen veiligheid werd hij 
gesommeerd Ethiopië op stel en sprong te verlaten. Na de uitzetting van 
alle in de Kaffa werkende Lazaristen op 3 april 1978, vertrok Jan de 
volgende dag met het eerste vliegtuig naar Nederland. Deze gebeurtenis 

https://youtu.be/6jRUQ3i_KrY
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heeft hem enorm geraakt. Hij hield van Ethiopië, maakte daar vele 
vrienden en bezocht nog vele malen als toerist, o.a. met zijn moeder, zijn 
geliefde land. 
Jan ging begin 1980 naar de missie in Congo en werkte weer in de 
priesteropleiding. In 1983 keerde hij terug naar Nederland en was 
werkzaam in het ziekenpastoraat in Deurne tot 1988, en daarna in Alkmaar 
tot 1996.  Via Nijmegen waar hij zijn draai niet kon vinden, kwam hij 
gedurende achttien maanden als pastor in Zutphen. Hij had er een 
gelukkige tijd en maakte er vele vrienden. 
In 1998 verhuisde Jan naar Helden waar hij een heel goed thuis vond bij 
Tiny van den Hurk-Absil. Hij verleende zijn diensten op verschillende 
plekken. Graag werkte hij in de tuin aan de Kesselseweg. 
Enkele jaren geleden ging zijn gezondheid achteruit. Er brak een zware 
periode aan. In 2018 vierde hij met zijn geliefden en confraters blij zijn 60 
jarig priesterfeest. De laatste tijd leefde hij in Zorgcentrum Vincent Depaul 
en was zeer dankbaar voor alle zorg die hij mocht ontvangen.   

 
OVERWEGING DOOR TJEU VAN KNIPPENBERG 

 

Familie, vrienden, speciaal Tiny, confraters, zusters, mantelzorgers en allen die in dit 
huis zorg dragen voor elkaar. Jan is hier midden tussen ons aanwezig met zijn voltooid 
leven. Wij denken nu aan hem, maar het is waarschijnlijk dat in deze laatste dagen 
ieder van ons van tijd tot tijd aan Jan heeft gedacht. Misschien is de vraag opgekomen: 
wie was hij en wie is hij nu voor mij. Als ieder van ons nu zou uitspreken wie Jan voor 
hem of haar is, dan zou zijn leven uitgetekend worden in een grote schakering van 
kleuren en nuances.  
Wie is Jan die wij hier gedenken? Natuurlijk is zijn identiteit bekend: Johannes 
Franciscus de Potter, geboren in Terhole op 9 april 1931. Die gegevens maken hem 
uniek. In heel de geschiedenis en op heel de aarde is er maar één Jan de Potter 
geboren op die plek en op dat tijdstip. Als zodanig is hij formeel door het leven gegaan. 
Zo is hij ingeschreven in de burgerlijke stand. Met die gegevens werd hij aangemeld op 
school en aangenomen bij de Lazaristen en priester gewijd. Hij kan zich identificeren. 
Hij laat zijn paspoort zien wanneer hij naar Ethiopië reist of naar Congo, wanneer de 
politie hem aanhoudt, wanneer hij ingeschreven wordt als pastor in een ziekenhuis van 
Deurne of Alkmaar. Deze gegevens blijven vanaf het begin staan voor wie hij is. Ze 
blijven geldig als hij bij Tiny woont en dienen als identificatie wanneer hij wordt 
opgenomen in het zorgcentrum Vincent de Paul.  
De antwoorden die in deze dagen bij u opkwamen bij de vraag ‘wie is Jan de Potter?’ 
zullen verder gaan dan de objectieve gegevens van de burgerlijke stand.  Ieder van ons 
heeft een antwoord vanuit de eigen relatie met hem en door datgene wat hij of zij met 
hem en over hem heeft ervaren. Het antwoord dat jij, Tiny, geeft komt waarschijnlijk 
dicht bij zijn werkelijkheid, want jij kent Jan vanuit vriendschap. Het antwoord dat broer 
Fons kan geven zou dicht bij het karakter kunnen komen dat in de genen van Jan 
besloten lag. Harrie Jaspers zou weer andere aspecten naar voren halen, want hij kent 
Jan vanuit werk in Ethiopië en vanuit contacten hier ter plaatse. En al die mensen uit 
Afrika, de patiënten die hij in het ziekenhuis sprak en de personen die hem in de laatste 
jaren nabij waren. Zoveel mensen kennen Jan en al die mensen kennen hem weer 
anders. Hij is priester, vriend, collega, docent, kenner van de Afrikaanse geschiedenis, 
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missionaris, pastor. Wat heeft hij een lengte in de tijd en een breedte in de ruimte 
gedurende zijn leven ter beschikking gekregen. 
De levenstijd van Jan bedroeg 89 jaren. Maar die 89 jaren zijn verbonden met een veel 

langere geschiedenis. Dat blijkt uit de teksten 
die we hier bij zijn afscheid lezen en zingen. 
Zijn levenstijd is verbonden met de tijd waarin 
Prediker optrad, 2300 jaar geleden en met de 
tijd van zijn naamgenoot Johannes de 
evangelist, 2000 jaar geleden. Die oude 
teksten kende hij ongeveer uit zijn hoofd. Ze 
waren een gids voor hem.  
De verbondenheid van Jan met een veel 
omvattende tijd geldt ook voor zijn 
verbondenheid met een heel grote ruimte. De 
plek waar hij nu bij ons is, behoort tot een 

van de belangrijke plekken in zijn leven: hier werd hij priester gewijd. Maar zijn plek 
bleef niet beperkt tot Zeeuws Vlaanderen en West Brabant en Limburg en Noord 
Holland. Een deel van zijn leven stelde hij in dienst van mensen ver over de grenzen 
van zijn land. 
Ik wil de manier waarop Jan zijn tijd en ruimte van leven heeft gewaardeerd, verbinden 
met de teksten uit de Bijbel die wij in dit uur hebben gelezen. Van Prediker leer ik dat de 
tijd een eigen dynamiek in zich heeft. ‘Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te 
verliezen. Een tijd om te lachen en een tijd om te rouwen. Een tijd om lief te hebben en 
een tijd om te haten.’ Ik kan niet zeggen dat ik Jan heel goed ken, maar uit de 
ontmoetingen die ik met hem had, 
zag ik hoe hij leefde met de 
tegenstellingen die Prediker naar 
voren brengt. Voor Prediker en voor 
Jan is het leven niet een glad 
gebeuren dat rimpelloos verloopt. Er 
doen zich tegenstellingen voor en 
grenzen. Er vindt een strijd plaats 
tussen gebeurtenissen, inzichten en 
emoties. Dat was voor Jan niet 
gemakkelijk maar wel spannend en 
het heeft geleid tot een geleefd leven. 
En dan Psalm 23 en Johannes 10 
over de ruimte van de herder. Hoe 
zou je de wisselvalligheden van het leven kunnen doorstaan als er geen herder is? Het 
beeld van de herder was Jan lief en hij oefende het uit. ‘Al gaat mijn weg door een 
donker dal, ik vrees geen gevaar want u bent bij mij’. Dat is tenslotte het ankerpunt. Het 
ankerpunt voor Jan, dat hij vond in de woorden van Jezus: ‘Ik ben de weg, ik ben de 
deur, ik ben het licht, ik ben het leven, ik ben de goede herder.’ Dat wilde Jan ook zijn 
voor andere mensen, dichtbij en veraf. En hij was het ook. Soms zoals Johannes de 
Doper: ‘Ik ben een roepende in de woestijn’, maar altijd vanuit een diep verlangen om 
echt mens te worden en dat te delen met anderen. 
 

Link van de afscheidsviering van Jan de Potter: https://youtu.be/RQpZzpHgTIE 

 
 
 
 

https://youtu.be/RQpZzpHgTIE
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AFSCHEIDSWOORDEN NAMENS TINY EN DE FAMILIE ABSIL. 
 

Lieve Jan, 
Mede namens Tiny een afscheidswoord van de Absils voor jou. 
Om te kunnen weergeven wat jij voor ons en meer speciaal voor Tiny hebt betekend 
eerst iets over de relatie van onze familie met de Lazaristen. 
Zij hebben een belangrijke invloed in Nederland gehad en op diverse plaatsen speciaal, 
zoals Helden en omgeving. Zodanig, dat er een behoorlijk aantal jongemannen van hier 
zich aangetrokken voelden tot het onbaatzuchtig werk in dienst van de Congregatie der 
Missie. 
Maar er was meer. Absils Lei mocht als kundig maatkleermaker samen met Karel en 
Nell menige toog leveren. De anderen in het gezin moesten - met verdeeld 
enthousiasme - regelmatig “vaeem oet doon”, rijgdraden verwijderen. En als de 
studenten op hun vrije middag bv. gingen wandelen naar de Kesselse bossen, kwamen 
ze vaak een praatje maken via de geopende ramen van de kleermakerij. En in mijn 
herinnering altijd blijmoedig. 
Tijdens lagere schooltijd werden er missen gespeeld op de zolder met Jan van de 
Köster (Jan Pubben dus) en broer Giel in de hoofdrollen. Je zag a.h.w. de roepingen 
aan komen. En voorspellend - grapje, maar toch - was ook hun optreden tijdens een 
bloedstollend avondspel op een zomerkamp na de plotselinge verdwijning van één van 
de medekampeerders, toen zij het initiatief namen om samen met de bange 
achterblijvers te bidden voor een goede afloop. Angstgevoel verminderde meteen en 
niet onbelangrijk: gebed werd verhoord…. 
De toestemming danwel stimulans van de leiding van het grootseminarie richting de 
studenten om deel te nemen aan het verenigingsleven leidde hen ondermeer naar Bel 
Canto en de studentenclub.  
Dan waren er last but not least natuurlijk de priesterwijdingen van Louis en Giel. 
Al met al bestonden er veel contacten met de Paters, zoals wij hen kortweg noemden 
en werd er thuis veel over het missiewerk gesproken.  
 

Jan, in deze context van jaren geleden, ben jij in de hersttij van je leven huisgenoot 
geworden van Tiny. Je vond er jouw thuis. 
Jullie zijn elkaar tot grote steun geweest. Een luisterend oor en een klankbord voor 
elkaar. Voor Tiny, die d’r leven lang “zorgen voor” met hoofdletters geschreven heeft, 
een mooie taak. En jij was er voor haar als het ging om werken in de tuin en de 
alledaagse dingen. En genoten samen van de huiselijke gezelligheid. Boeiende reizen 
naar Brazilië en Ethiopië hebben jullie ondernomen. 
Jullie waren heel gastvrij bij verjaardagen en bezoeken. Momenten, waarop we jou 
beter leerden kennen als iemand, die wezenlijke belangstelling toonde voor de ander, 
vriendelijk was en makkelijk formuleerde. Een man ook met humor, die belezen was en 
met een passie voor kunst en vooral uiteraard de Afrikaanse. Die voorging in 
eucharistievieringen in Koningslust en luidkeels meezong bij het zg. Zaelke zingen in 
Dörp en tijdens verjaardagen. 
Langzamerhand verminderde het gehoor en dat beperkte je in de communicatie. Dus 
kon je vaak in gezelschap eigenlijk slechts praten met je buurman of buurvrouw. 
Je leven heeft naast lichte ook donkere wolken gekend. De laatste jaren vielen je 
tenslotte zwaar. 
  
Lieve Jan, wij blijven jou in ons hart dragen! 
 
À Dieu!         Jan Absil 
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ALPHONS DE VREE OVERLEDEN 
 

Dierbare herinnering 
aan 

Alphons (Broer) de Vree 
Priester Lazarist 

(Padre Afonso)  
 

Alphons werd geboren in Terneuzen op 8 mei 1935, trad in bij 
de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Panningen op 21 
september 1955 en werd daar priester gewijd op 10 
september 1961. Hij overleed op 9 december 2020 in 
Zorgcentrum Vincent Depaul.   
Begin 1965 vertrok hij naar Brazilië. Bijna zijn hele 
missionarisleven werkte hij in het Amazonegebied in de 
Prelazie van Cametá; In de parochies en binnenlanden van 
Cametá, Igarapé Miri, Baião, Pacajá, Oeiras do Pará en 
Tucurui. Als Zeeuw voelde hij zich al die jaren thuis in dat 
waterrijke gebied. Hij was er pastoraal actief en zette zich in 
voor de ontwikkeling van de mensen door te werken aan 
gemeenschapsopbouw en te ijveren voor opleiding van verpleegsters en vroedvrouwen. 
Hij leefde in vriendschap tussen en met de bevolking. 
In 2001 kwam hij ernstig ziek terug naar Nederland en ging wonen in het Missiehuis in 
Panningen. Wonder boven wonder herstelde hij redelijk goed. Broer (Alphons) kon de 
banden met zijn familie die altijd goed waren, weer versterken. Hij bracht hen bezoeken 
in België, Zeeland en Canada. Hij voelde zich een rijk man als hij met zijn scootmobiel 
er op uit kon gaan in de omgeving van Panningen en vond gemakkelijk rustpunten 
onderweg in Helden, Meijel, Maasbree en Egchel. Schilderen werd zijn hobby. 
Tegelijkertijd bleef ook toen Brazilië trekken. Enkele malen bezocht hij zijn vrienden in 
zijn tweede vaderland. 
Toen zijn gezondheid achteruit ging, verhuisde hij naar de verpleegafdeling van 
Zorgcentrum Vincent de Paul. Hij is er rustig ingeslapen.  
Na een Eucharistieviering in de kapel van het Missiehuis op 16 december 2020 hebben 
we hem ter ruste gelegd bij zijn overleden confraters op de begraafplaats Heiderust te 
Panningen. 
Moge Fons thuis zijn bij God, Vader, Zoon en Geest, en mogen wij kracht vinden samen 
verder te leven. 

 
OVERWEGING DOOR LEO MOUËS 

 

Beste medegelovigen, 
Een jongeman die intrad in de Congregatie der Missie, bij de Lazaristen, wist dat zijn 
missie zou worden: de blijde boodschap brengen aan de armen, om een genade te zijn 
voor zijn medemensen. U hoorde het zojuist van de profeet Jesaja, die later ook in het 
levensverhaal van Jezus door hem werd aangehaald. Alphons, broer, werd lid van die 
Congregatie op 21 september 1955 en na zijn studiejaren hier in het missiehuis, werd 
hij op 10 september 1961 priester gewijd in deze kapel. Na enkele jaren in Nederland 
doorgebracht te hebben vanwege zijn gezondheid, ging in 1965 zijn wens in vervulling  
om missionaris te worden in Brazilië, liefst in het Amazonegebied, als Zeeuw zou hij 
zich in dat waterrijke gebied wel thuis kunnen voelen. Vissen en jagen zou daar zeker 
tot de mogelijkheden behoren. En ook de opdracht van Jezus om mensenvisser te 
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worden. In 1968 werd hij benoemd in de Prelazie van Cametá. De blijde boodschap 
brengen aan de armen niet alleen als man van de kerk, Padre Afonso, maar zeker ook 
met belangstelling voor sociale activiteiten onder andere, in die tijd na het tweede 
Vaticaans concilie, gemeenschapsopbouw en opleiding van verpleegsters en 
vroedvrouwen. Tussen de gewone mensen leefde Alphons tot 2001, dat was zijn missie 
in Cametá, Igarapé Miri, Baião, Pacajá, Oeiras do Pará en Tucurui. Hij had in al die 
jaren geen enkele ambitie om ergens overste te worden of seminarieleraar. Laat mij 
maar bij de gewone mensen leven in vriendschap met hen verbonden. Daar lag zijn 
missie 36 jaar lang. 
In 2001 haalde ik hem, samen met Mieke Leipoldt, op van Schiphol. Vanwege 
gezondheidsproblemen had hij, met pijn in het hart, moeten besluiten terug te komen 

naar Nederland. Alphons knapte zienderogen op. 
Kon de, door de jaren heen, goede band met zijn 
familie weer versterken, bracht hen, met veel 
plezier, weer bezoeken in België en Zeeland, 
soms meeliftend met Eddy en Marlies. Luctor et 
emergo. Ik worstel en kom boven. Ja, hij was er 
weer. Hij kreeg er weer zin in. Met zijn 
scootmobiel trok hij er op uit. De vlag van Brazilië 
ging mee. Alphons had al snel zijn rustpunten 
gevonden op zijn tochtjes: in Meijel, Helden, 
Maasbree, Egchel. Hij genoot van uitstapjes met 

de KBO. Schilderen werd zijn hobby. Bij zijn confraters maakte hij zich nuttig door de 
drankvoorraad in de gaten te houden.  
Hij voelde zich op zijn gemak tussen zijn confraters.  
Maar … Brazilië bleef trekken. Daar had hij zich als een vis 
in het water gevoeld. Verschillende keren ging hij terug 
naar het land waar zijn hart lag om er zijn vrienden te 
bezoeken. We gingen samen in 2017 Alphons, Katinka en 
ik. Het was een uitnodiging om 50 jaar Provincie van 
Fortaleza en 90 jaar aanwezigheid van Nederlandse 
Lazaristen in Brazilië mee te vieren. Na een paar dagen 
was Alphons verdwenen. Hij was vertrokken naar zijn 
vrienden in het binnenland.  
Jammer genoeg moest hij kort geleden verhuizen naar de 
verpleegafdeling van Vincent de Paul. Onze medewerkers 
bleven hem nabij in goede en slechte dagen. 
 Vorige week woensdag mocht ik hem het sacrament van 
de zieken toedienen. En diezelfde avond was ik dankbaar dat ik zag: de rust is 
weergekeerd. God zij dank. Rustig is hij ingeslapen. 
 
 
Moge Fons thuis zijn bij God, Vader, Zoon en Geest, en mogen wij kracht vinden samen 
verder te leven 
Amen, Het zij zo. 
 
Link van de afscheidsviering van Alphons de Vree:  https://youtu.be/99rseg7UlwY 
 

 

 

 

https://youtu.be/99rseg7UlwY
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Rafael Isharianto 
GEEN GESLOTENHEID MEER, DE LAZARISTEN KOMEN NAAR U TOE 

Lange tijd zag het ernaar uit dat de lazaristen in Panningen een stille dood zouden 
sterven. Maar ineens stond Rafaël Isharianto op de stoep als overste om een nieuwe 

koers te varen. „We moeten de dialoog met iedereen aan durven gaan.” 
 

Het imposante klooster in het 
centrum van Panningen heeft een 
nieuwe poort. Geen schokkend 
nieuws, maar Jos Roemer ziet dat 
anders. De assistent van overste 
Rafaël Isharianto vertelt dat het 
voor de inwoners van het klooster 
even wennen is. „Iedereen kan het 
terrein zien nu, dat was hiervoor 
niet mogelijk. Toen straalden we 
geslotenheid uit.” 

En dat wil Isharianto juist omdraaien. De Indonesiër is door Rome naar Panningen 
gestuurd om als overste de mensen weer op te zoeken en hun verhalen aan te horen. 
Lang zag het ernaar uit dat de lazaristen zouden verdwijnen; de vorige overste is 
inmiddels 80 en al een paar jaar met pensioen. Vanuit Nijmegen werd het klooster nog 
aangestuurd. 

Met Isharianto aan het hoofd moeten de lazaristen weer een rol van betekenis gaan 
spelen in Panningen. „Ik ben laatst op bezoek geweest bij de voedselbank, gewoon om 
te luisteren”, vertelt Isharianto. „Dat zouden mensen in mijn ogen veel meer mogen 
doen: luisteren naar elkaars ervaringen en problemen.” 

Jongeren 
Isharianto kwam ruim vier jaar geleden in Nederland terecht. In Berg en Dal werkte hij 
aan zijn proefschrift voor de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de houding van 
middelbare scholieren in zijn geboorteland Indonesië ten opzichte van de armen. Wat 
hem opvalt? „Religieuze factoren spelen daarbij geen rol meer. Sociale factoren zoals 
status domineren die houding.” Of dat ook voor Nederlandse jongeren geldt, durft 
Isharianto niet te zeggen. „Ik ken ze nog te weinig.” 

Hij wil niets liever dan ze leren kennen, maar vraagt zich af hoe hij hen kan bereiken. 
Dat jongeren zich niet meer bezighouden met religie vindt hij niet zozeer belangrijk; hij 
wil gewoon met ze in contact komen om te achterhalen wat er leeft bij hen. Dat de 
coronacrisis deze doelgroep extra hard raakt, gaat hem aan het hart. „Jongeren mogen 
weten dat wij troost kunnen bieden door in gesprek met elkaar te gaan.” 

Dialoog 
Eropuit dus. „We moeten op zoek naar mensen die het zwaar hebben, want ze komen 
niet naar ons toe”, legt Isharianto uit. „De lazaristen moeten hun gezicht weer laten zien 
en de dialoog aan durven gaan.” Daarbij krijgt hij hulp vanuit Indonesië. Twee confraters 
komen volgend jaar naar Panningen om de nieuwe overste te ondersteunen. „Ik 
verwacht over een jaar de inwoners en hun zorgen te kennen”, sluit Isharianto af. 

Uit dagblad “De Limburger” van 24-11-2020. 
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KERSTMIS IN DE PROVINCIES DIE DOOR NEDERLANDSE 
LAZARISTEN GESTICHT WERDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesië (1958) 

 Ethiopië (1993) 

Fortaleza – Brazilië 1967) 
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De Nederlandse lazaristen en hun 

medewerkenden wensen u een goed Kerstfeest en 
een gelukkig en gezond 2021 
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Donderdag 24 december om 16.00 uur zal er een 

Kerstviering zijn in de kapel van het Missiehuis.  

Via onderstaande link kunt u deze dienst volgen: 
https://youtu.be/DKZEpPnGn4g 

 

 

Overledenen 

Riet Piessens – de Maat, zus van Jo de Maat  

Maria Burlet–van den Abeelen, zus van Frans van den Abeelen 

Miep Hukkelhoven-Janssen, zus van † Willy en † Paul Janssen 

Mien Joosten-Stammen, bewoonster van ons Zorgcentrum 

Leo Vullings, echtgenoot van onze vrijwilligster Mia Vullings-Welles 

Jac Vocking, zus van Ton Vocking  

 

 

 
OVERLEDENEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 

 
Nomen   Cond.   Dies ob.  Prov.  Aet.   Voc.  
LECHUGA AMAYA  
Enrique    Sac    01/11/2020  MEX   61   43 
POOLE R.  
Stafford    Sac    01/11/2020  OCC   90   73 
GARCÍA ORTÍZ 
 Francisco Javier  Sac    02/11/2020  MEX   59   29 
ALVES GÓMES  
Manuel Horácio  Sac    06/11/2020  LUS   83   66 
SONET MIRÓ 
Juan    Sac    11/11/2020  SVP   89   73 
MANGOGNA  
John J.    Fra    14/11/2020  OCC   74   55 
REISINGER  
Walter Joseph   Sac    14/11/2020  OCC   91   74 
BECERRA VÁZQUEZ  
Alfredo    Sac    19/11/2020  MEX   60   42 
BRODTRAGER  
Augustinus (Otto)  Fra    24/11/2020  AUG   84   60 
KURUTTUKUNNEL  
George    Sac    30/11/2020  INM   84   63 
 

 

 

https://youtu.be/DKZEpPnGn4g
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Op het einde van het jaar danken wij allen die ons blad lazen, hen die maandelijks 

een mailtje stuurden, en degenen die ons teksten leverden en op welke manier dan 

ook hielpen bij de verwerkelijking van onze taak. 
 

Wij wensen u alle goeds. 

Moed en vertrouwen voor de toekomst. 

 

De redactie 

 

 

 

 

E-mailadres voor de Kleine Co: secretariaat@lazaristen.com 

Panningen, December 2020 

 

Uitgebreide informatie over de Nederlandse Lazaristen en hun ‘Lines 

of Action’ kunt u vinden op www.lazaristen.com en 

www.vincentianmovement.nl 

 

 

http://www.lazaristen.com/
http://www.vincentianmovement.nl/

