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DE LIJDENDE CHRISTUS 

         (Persoonlijk  getuigenis van Zr. Anne-Marie, f.d.l.ch.) 

Toon ons, Heer, uw gelaat en wij zullen  gered zijn….  

 “Ik verzeker je: alles wat je gedaan hebt voor één van de 

onaanzienlijksten  van je  broeders of zusters, dat heb je 

voor mij gedaan” (Mt. 25,40). 

Op papier ontstaat langzaam een met precisie nagetekende 
Christuskop.  
Zijn roepstem wordt  indringend.                                               
Waarom antwoord je niet !?             
De Christusfiguur intrigeert me. 
                                                     “Me voici, Seigneur !”  

 

Als in een film flitsen  beelden uit een ver verleden aan mijn geest voorbij. Helden-Dorp waar ik 
onderwijzeres was (1946 -1948), bleek de plek te zijn die door Gods Voorzienigheid gekozen werd als 
uitgangspunt voor mijn verdere levensopdracht. Daar opende zich in het jaar van de Heiligverklaring 
van Zuster Catharina Labouré (1947) een voor mij nog ongekende wereld, geïntroduceerd  door de 
Heren Lazaristen.  
Het vuur waarmee Pater Pierre Hermans sprak over de miserabele situatie van de armen in Brazilië 
(Tocantins) en de lichtbeelden over leven en werken 
van Dochters der Liefde in Frankrijk, getoond door 
Pater Wolters, waren dermate indringend dat twijfel 
en elke vluchtige toekomstdroom moesten wijken 
voor een absolute zekerheid, namelijk dat mijn 
toekomst lag in de wereld van de armen! Daar waar 
de Dochters der Liefde een ongekende eigen rol is 
toebedeeld. Daar waar ze zich bewegen al helpend, 
troostend en toekomst-verlichtend in achterbuurten, 
op straat en in bouwvallige behuizingen. In de 
Constituties is het vastgelegd: “Hun kloostergangen  
zijn de straten van de stad “ (C12, handvest van hun 
dienstwerk).  
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Armen! Ja, ze zijn er! Maar Christus ontdekken en dienen in de armen  is een niet 
te verwaarlozen diepte-dimensie. Hierdoor aangegrepen, kwam Christus in zijn 

lijdende ledematen voor mij meer en meer in beeld. Gefascineerd 
door dit mysterie, werd het gelaat van Christus voor mij icoon van 
de nieuwe toekomst als Fille de la Charité. De intrede  in de nieuwe 
geestelijke familie van Vincent Depaul en Louise de Marillac  werd 
als een sacrale gebeurtenis beleefd. De “Juffrouw” werd “Petite 
Soeur”, om maanden later gekleed in blauw habijt  en met witte “vliegkap” in het 
voetspoor van Christus te treden, om “in de wereld maar niet ván de wereld” zijn 
Aangezicht te ontdekken in de armen die lijden onder velerlei verdrukking en 
aangedane pijn. 
De confrontatie met de schrijnende ellende op materieel, psychisch, geestelijk en 
moreel vlak verscherpt het bewustzijn van de eigen uitzonderlijke 
situatie waarin de zorg op deze niveaus niet ontbreekt. 

Persoonlijk ervaar ik  trouw als overheersende trek van mijn roepings–
geschiedenis: trouw aan de roepstem van het begin, trouw aan  de stem van de 
Heer wiens gelaat ook na 70 jaar Roeping als Dochter der Liefde nog inspirerend 
werkt en aanzet tot liefde voor de medemens en met name voor de meest 
berooide. 
   

          Zr. Anne-Marie Magermans, f.d.l.ch.  
 

N.B. De Christusfiguur bij deze reflectie werd in 1949 getekend door Juffrouw Kitty Magermans 

 

LEVENSVERHAAL VAN VINCENT HERMANS - Wiel Bellemakers en Marja Grim  

“De Heer uw God is de Heer, die niemand naar de ogen ziet, die recht doet aan 

weduwen en wezen, die aan vreemdelingen zijn liefde bewijst. Ook gij moet de 

vreemdeling uw liefde bewijzen, want zelf zijt gij vreemdelingen geweest. De Heer uw 

God moet gij loven die voor u zo indrukwekkende dingen heeft gedaan, zoals gij met 

eigen ogen hebt gezien” {Deut. 10,12-22} 

Biografische gegevens over Vincent Hermans 

Vincent werd op 8 september 1944 geboren als zevende kind van het echtpaar H. Frans 

Hermans en Maria M. Coenders, die woonden  op de boerderij ‘Op Wis’  in de buurtschap 

Oijen, Gemeente Broekhuizen. Twee dagen later werd hij gedoopt in de parochiekerk van de 

Zoete Naam van Jezus te Broekhuizenvorst. 
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Een familie met een lange godsdienstige missionaire traditie 

Het zijn eenvoudige gegevens, maar achter al die namen zit een rijke historie. 

‘Op Wis’ is een eeuwenoude boerderij die in Nederland aan de linkeroever van de Maas in 

Noord-Limburg ligt en in handen van de familie bleef.  

Uit die boerderij vertrekt najaar 1871 de lazarist Frans Wijnhoven (1848) naar China waar hij in 

1894 overleed. Hij ontmoet in China zijn neef de lazarist Frans Geurts (1862), die in 1900 de 

eerste bisschop zal worden van het apostolisch vicariaat Yungpingfu (Tangshan) en overleed 

in 1940. 

In de zomer 1899 vertrok van die boerderij de lazarist Frans Schraven (1873), de latere 

bisschop van Zhending, wiens portret in de mooiste kamer van de boerderij hing.  

Meer zusters en priesters waren er uit voortgekomen. Naar de  trappist Vincentius Hermans 

(gekozen kloosternaam en oomzegger van Mgr. Frans Schraven) is Vincent vernoemd. Als 

jarenlange procurator-generaal  van zijn orde in Rome ontmoet pater Vincentius tijdens een 

kapittel dom Benedictus, abt van de abdij in Hong Kong. Deze had Mgr. Schraven persoonlijk 

gekend als misdienaar en seminarist en zijn vader was persoonlijke assistent van Mgr. 

Schraven. De eenvoud en bescheidenheid van heeroom Vincentius met het contemplatieve 

karakter van zijn orde raakt een diepe snaar in hem: in zijn verdere leven weet Vincent deze 

aspecten te verenigen met het ‘Vincentiaans charisma’, waarvan zijn leven doortrokken raakt.  

In ‘Op Wis’ leefden allen in die doorleefde christelijke en missionaire traditie.  
 

Op de vlucht! 

Twee verhalen over de oorlog worden vaak verteld op winteravonden bij het vuur van de 

kachel en de olielamp. Het eerste gaat over de diepe angst die vader en moeder beleven, als 

de boerderij plots overvallen wordt door Gestapo-troepen, die de hele boerderij uitkammen op 

zoek naar onderduikers (die zijn er ook). De Duitsers blijken vanaf de hoger gelegen 

rechteroever prima uitzicht te hebben op wat er gebeurt ‘Op Wis’. Zij ervaren ten diepste “We 

zijn hier niet veilig”!  

Het andere verhaal betreft de vlucht als baby van twee maanden richting Brabant, dat diep in 

Vincents hart gegrift staat. De bevrijding van Noord-Limburg verloopt na september 1944 

langzaam. Zelfs om ieder gehucht wordt zwaar gevochten. Molens en kerktorens worden door 

de Duitsers opgeblazen. Als op een dag de kogels via de voordeur door de gang over de 

kinderwagen met Vincent er in door de keukendeur vliegen, besluit vader dat het tijd is de 

boerderij te verlaten. Met zeven kinderen zwerft hij dagenlang rond om ten einde raad 

pontificaal op het bordes voor het gemeentehuis van Boekel te blijven zitten tot de 

burgemeester hem onderdak geeft door het zegel te verbreken van een huis, waarin een 

gedeporteerd joods gezin woonde. Dit huis was onze uitkomst. Als gevolg van hun uittocht 

konden wij verder leven”. (V. Hermans, Vreemdelingenhaat: God apart gezet.  ‘De 

Buitendienst’, dekenaal blad voor Kerk en Samenleving dekenaat Breda, juni 1992). Deze 

beiden verhalen bepalen zijn leven in de omgang met vluchtelingen.  

Pas eind maart 1945 kan het gezin terugkeren naar de zwaar verwoeste boerderij.   
 

Jeugdjaren 

Veel huizen, boerderijen en ook alle kerken in de hele omgeving zijn zwaar tot totaal  

verwoest. De prachtige sparren bij de boerderij zijn gekapt. Alle ramen en deuren zijn uit het 

huis gesloopt om schuttersputjes van te maken. De aanblik van de totaal gesloopte boerderij  

is een heftige aanslag op de gezondheid van vader. Het eist het uiterste van vader en moeder. 
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Het wordt “met niks” opnieuw beginnen. Na Vincent worden nog vier kinderen geboren. Het is 

vanzelfsprekend dat opgroeiende kinderen in 

een boerderij moeten aanpakken. 

De weekdagen beginnen met een wandeling 

van een half uur naar de kerk en naar de 

lagere school; dat is een oude gewoonte die 

blijft.  

In september 1957 gaat Vincent naar het 

kleinseminarie Wernhoutsburg van de 

Lazaristen in de gemeente Zundert. Vincent 

zei dat hij “geen roeping had”, maar de 

pastoor zei tegen zijn vader: “Dat komt vanzelf 

wel”. Vanaf het tweede studiejaar is hij er vaak 

organist tijdens alle godsdienstige 

plechtigheden. Hij maakt hier zijn gymnasiale 

studies af.  
 

De jaren in de Congregatie 

Op 7 september 1964 begint hij aan het noviciaat in Huize het Spijk te Eefde.  

Vincent raakt geboeid door het Leven en Werken van de heilige Vincent Depaul, die 

oplossingen zoekt én vindt om mensen in diepe ellende te helpen. “Liefde is eindeloos 

vindingrijk”. Daarnaast volgt hij met levenslange belangstelling niet alleen het leven van zijn 3 

oudooms in China, maar ook de levensverhalen van alle Nederlandse Lazaristen uitgezworven 

over de wereld. 

Als een van de organisten is hij heel betrokken bij de omschakeling naar de Nederlandstalige 

liturgie. Psalmen en liederen worden voor hem een ‘bron van leven’ waaruit hij een leven lang 

spiritueel zal putten. 
 

De discussie over de priesteropleiding raakt in een stroomversnelling. Alles wat in de wereld 

gebeurt, studentenopstanden in Nederland en elders, en demonstraties bepalen steeds meer 

het klimaat van de opleiding. Heeft het nog zin priester te worden? Hoe moet je worden 

voorbereid worden op die toekomstige taak?   

Een samenwerkingsverband van vier congregaties bundelen de krachten om de Theologie-

opleiding in Eindhoven (T.I.E.) gestalte te geven van 1966 tot 1969.  Het eerste jaar volgt hij 

vanuit Panningen met de bus; daarna vanuit Eindhoven, waar hij woont met een aantal 

mensen. Kenmerkend is dat Vincent veel van die contacten in zijn leven heeft behouden. 
 

In 1967 legt Vincent een scriptie op tafel over de ontwikkeling van de Nederlandse provincie 

van de Congregatie der Missie vanaf den beginne tot het jaar 1967. Deze scriptie ligt nog jaren 

op tafel bij allerlei besprekingen, want men wordt zich hoe langer hoe meer bewust dat het 

hoogtepunt van de Nederlandse Provincie voorbij is.  Met enkele andere studenten is Vincent 

aanwezig in de Provinciale Vergadering, die na Pasen 1968 gehouden wordt, ter 

voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Congregatie in de zomer van 1968. In 

1969 wordt het TIE opgeheven. Vincent besluit over te stappen  naar de Theologische 

Faculteit Tilburg tijdens het studiejaar 1969 tot juli 1970 en sluit af met het kandidaatsexamen.  
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De Provinciale Vergadering van 1970.  Een enorme teleurstelling 

In de Provinciale Vergadering van 31 maart tot 2 april 1970 te Eefde staat alles in het teken 

van de nieuwe constituties van de Congregatie, die in de zomer van 1968 en 1969 te Rome 

waren opgesteld. Een aantal studenten is daarbij aanwezig, van wie Vincent op uitnodiging. 

De meeste aanwezigen verlaten Eefde  met de gedachte dat de dienstbaarheid aan de 

missies het eerste doel van de provincies is en blijft.  

Op 8 mei 1970 deelt Vincent provinciaal Leo Dietvorst mee dat hij besloten heeft de band met 

de congregatie niet meer te hernieuwen of verder aan te houden. “Hopelijk zal het mij lukken 

mijn opgedane kennis en ervaring in de toekomst in dienst van de Kerk te kunnen stellen”. 

De nieuw gekozen visitator, Ton Oonincx, antwoordt op 31 augustus 1970: “Vincent, ik zal het 

zeer op prijs stellen als de vriendschapsbanden die jou en velen van ons verbinden in tact 

blijven. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om je te bedanken voor alles wat je voor 

de Nederlandse Provincie betekend hebt. Het was meer dan men van de gemiddelde student 

verwachten mag. Je hebt je bijzonder ingezet voor de Kleine Co en voor de Provinciale 

Vergadering van 1968. Ik dank je ook voor het feit dat je steeds met overtuiging voor je idealen 

bent uitgekomen. 

Ik hoop van harte, Vincent, dat je dienstbaar zult kunnen blijven aan de Kerk, tevens tot je 

eigen geluk.” 

Op 3 september reageert Vincent:  “Ik heb heel lang moeten nadenken over één opmerking in 

de bijeenkomst na Pasen in Eefde: “Vroeger had de congregatie een specifieke taak in de 

kerk, maar nu heeft zij niets meer van dien aard.…  

In een evolutie-situatie, zoals momenteel, zij het een snelle, kan ik daarin niet geloven. Ik 

geloof namelijk dat wij als cm-ers een bijzondere opdracht van onze Stichter hebben 

meegekregen: onze leden moeten alert zijn voor bepaalde noodsituaties in de kerk en dan 

pogen die te verhelpen. … Als de CM van haar Stichter de opdracht heeft gekregen alert te 

zijn voor die nood, dan moet zij daarop inspelen. Voor de CM is naar mijn mening het “UUR 

NUL” aangebroken.    

Ik zou graag mijn medewerking aan zo’n CM hebben willen verlenen. Jammer voor de 

begrafenisstemming van de jongeren op de vergadering in Eefde. Ik geloof in de toekomst en 

ben daarom niet van plan deel uit te maken van een groep mensen, die allen oud zijn. Hopelijk 

zal het mij lukken mijn opgedane kennis en ervaring in de toekomst in dienst van de Kerk te 

kunnen stellen.” 
 

Een nieuwe weg  

In de Congregatie is het een heel oud gebruik om in moeilijke omstandigheden of 

onbegrijpelijk situaties de vraag te stellen: “Quid nunc Vincentius?” oftewel: “Wat zou de 

Heilige Vincent Depaul in deze situatie voorgesteld, besloten, gedaan hebben?” Wij kunnen na 

het besluit om de band met de congregatie te breken vragen: “En wat ging Vincent nu doen, in 

aansluiting op het ideaal dat zijn patroon, de Heilige Vincent Depaul ons voorhoudt?” 
 

In 1993 formuleert Vincent het zo: “Na mijn kandidaats theologie zag ik het niet meer zitten en 

hield ik op met de theologiestudie”. Hij probeert een studie economie, werkt in Eindhoven op 

een textielfabriek en voor de ANWB. “De economie was niets voor mij; in mijn vrije tijd las ik 

alleen maar theologieboeken. Daarna heb ik twee jaar gewoond en gewerkt op de 

Amsterdamse Wallen, op de mestvaalt van de Nederlandse maatschappij met hoeren en 

drugsgebruikers”. 
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Amsterdam  1971 – 1973  

Hij komt terecht in de Kommuniteit ‘Spe Gaudentes’ die bestaat sinds 1964 op de Oudezijds 

Achterburgwal 100 te Amsterdam en een Stichting runt voor Diakonaal Vormingswerk en 

Maatschappelijke Hulpverlening. De ‘inner circle’ van de Gemeenschap Oudezijds 100 telt 

negen mensen uit zes kerkgezindten, mannen en vrouwen, (on)gehuwd, hoog- en 

laagkerkelijken, vrijzinnig en orthodox, Nederlanders en buitenlanders. “Ons werkterrein is de 

binnenstad met alle spanningen die daar zijn: seks, drugs, chantage, revolutie, sanering, 

jeugdtoerisme, maffia, …. waarop je als christelijke gemeenschap vanuit je geloof een 

antwoord moet geven, wil men tenminste begrijpen dat ons geloof méér is dan “aardig zijn 

voor de buren”.  (brief van de Kommuniteit van 4 januari 1973 aan de Nederlandse 

Religieuzen …). 
 

Het  tweemaandelijks huisorgaan van Oudezijds 100, Kajuitnieuws, oktober – november 1972,  

beschrijft een aantal taken waarvoor Vincent verantwoordelijk is: cantor in ochtend- , middag- 

en avonddiensten in de kapel van de pastorie; hoofd receptie, onder wiens leiding fungeren 

broeder Peter (Trappist van Zundert) en zuster Madeleine; het maatschappelijk werk voor de 

sectie volwassenen op alle werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur of  op dinsdag- en 

zaterdagavond volgens afspraak - hetzij op het bureau van het Diakonaat dan wel in de Kajuit 

te vinden.  

Diezelfde Vincent Hermans is op enkele dagen in ‘De bruiloft van Kana’ (eethuisje) als  

‘parttime-tweede hofmeester’ de sociaal medewerker. Vincent wordt ook vermeld onder het 

Groepswerk voor jeugdzaken en volwassenen, waarvan het doel is: Christus verstaanbaar te 

maken voor jongeren en wel via meditatie. Lukte dat ook? “Na ruim een maand kwam de 

stroom jongeren pas los waar wij op gemikt hadden. Voor de meesten, toeristen, was het 

bezoek eenmalig, maar die ene keer ging het dan wel diep. … Ik kan zeggen dat we meer 

kwalitatief dan kwantitatief contact hadden” (p. 13). 

Na een succesvolle bedelpreek van een bevriend 

missionaris opent deze hem in 1973 de ogen: híj 

bedelt om morgen brood op de plank te hebben 

voor zíjn mensen, maar de mensen hier zien niet 

hoe zij hùn armoede veroorzaken door het neo-

liberaal en het onderdrukkend kapitalistisch 

systeem. Zijn oproep “Zeg de mensen toch de 

waarheid over onze armoede”. Deze eyeopener zal 

zijn studie, reis door Afrika en het werk op het 

Missionair Centrum kleuren: “Ik heb er mijn beroep 

van gemaakt om de mensen hier ‘over de waarheid 

van armoede te spreken’” … “Heeft de Kerk daarin niet een taak, of is dát niet juist missie als 

we streven naar wereldwijde vrede en gerechtigheid voor alle mensen? Was dat niet de 

boodschap van Jezus? Een boodschap van heil en redding?  (Citaten Vincent Hermans, Ik 

zeg: Adieu in Open Deur Berichten: Grenswijzer juni/juli 1983).  
 

Ook met moslims en Marokkanen komt hij in contact. Hun uitzichtloos perspectief onderkent 

hij: het is een systeem, waardoor hen verblijfs- en werkvergunningen (kunnen) worden 

onthouden. Hij maakt die problemen tot onderwerp van studie. Hij sluit zich in 1978 aan bij de 

hongerstaking voor een verblijfsvergunning van 182 Marokkanen in de Duif in Amsterdam. 

Ook later in de Oostelijke Mijnstreek zet hij zich in voor Marokkanen. 
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Nijmegen missiologie 1973-1975  

De tijd op de Wallen “was kennelijk iets wat ik nodig had, want ineens was 

ik gemotiveerd genoeg om weer een studie op te pakken. Het werd 

Missiologie in Nijmegen en na twee jaar  had ik de papieren op zak.” 

(Interview van Rob Cremer in Stadsblad Breda 3 febr.1993). Hij bivakkeert 

er onder de noemer van ‘vrije vogels’ bij de Dominicanen. Problemen rond 

“mohammedaanse gastarbeiders in West-Europa” was het onderwerp van 

zijn afstudeerscriptie, waarop hij met lof afzwaaide. (Interview met Vincent 

Hermans 15 nov. 1975; naam krant onbekend) 
 

Conferentie van de WCC in Nairobi: 15 weken zwerven in Afrika 1975-1976  

Door zijn werk voor de oecumenische binnenstadsparochie heeft Vincent relaties met een 

oecumenische werkgroep, die op haar beurt weer contacten had met de Wereldraad van 

Kerken. Zij kennen zijn kwaliteiten voor het organiseren en leiden van de 

kindervakantieweken, die de ‘Oudezijds 100’ ’s zomers  organiseert en de bouwkampen, die 

Vincent in Italië leidt. 
 

In 1974 werkt hij mee aan de organisatie van de Europese assemblee van de Kerkenraad in 

Engelberg, Zwitserland.  

Op grond van deze deelname wordt hij uitgenodigd te helpen bij de Assemblee in Nairobi van 

23 november tot 10 december 1975 om de vele deelnemers te begeleiden en op te vangen.  

Het leggen van contacten tijdens dit congres is het belangrijkst: met mensen van alle kerken 

en landen van gedachten wisselen over de thema’s van het congres. Tijdens zijn vrije tijd 

ervaart hij de enorme kloof tussen rijk - de afgrendeling, de bewaking en beveiliging – en arm: 

de sloppenwijken met 100.000 mensen op een mesthoop, het noodzakelijke stelen. Hij maakt 

kennis met projecten die opgezet worden om hen een menswaardiger perspectief te bieden.  

Aan den lijve ondervindt hij de waarheid over armoede. 

Na het congres maakt hij van alle mogelijkheden gebruik om zoveel mogelijk met de 

plaatselijke bevolking in contact te komen. Hij reist zoals gewone mensen reizen. Zo zwerft hij 

in Kenya en Tanzania om er enkele ontwikkelingsprojecten te bezoeken en kennis te maken 

met kerkgenootschappen en hun bijdrage in het vraagstuk van armoede in dit werelddeel. In 

Tanzania beklimt hij de berg Kilimanjaro van 5895 meter 

hoog, in vijf dagen een afstand van 120 km, slechts 

gekleed met de winterkleren en handschoenen van een 

Australische dominee. Hij haalt de top. Vlak voor zijn 

overlijden vertelde hij daar nog over: op bepaalde hoogte 

is de lucht zo ijl, dat elke stap tijd kost om op adem en op 

krachten te komen. (Deze ervaring van uithouden en 

doorzetten heeft hij benut als hij wilde omdraaien in bed 

tijdens zijn sterven). 

Als hij in Ethiopië komt heeft daar net de staatsgreep 

plaats gevonden en zijn er allerlei militaire controleposten. 

Hij bezoekt: Wiel Bos, Tjeu van Enckevort, Harry Jaspers 

en Ger Reintjes, die juist aan zijn project in de Gojeb 

begonnen is. Daarna bezoek aan het grote kerkfeest bij 

Leo Dobbelaar. Naar Theo van Ruyven in Mutti per 

muilezel en meehelpen klussen.  
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Ook Theo Hunnekens ontbreekt 

niet op het lijstje (koffiebonen 

plukken) en Toon Ooms, Ton 

Vocking, Sjeng en Jan Ermers. 

Vincent krijgt het nodige te 

horen en te zien over de 

gevolgen, die de revolutie met 

zich meebrengt (chaos als 

gevolg van het inpikken van de 

scholen; het ineen zien storten van het werk dat al die jaren is opgebouwd. Hij ervaart talloze 

malen de inspectie op wapens. Terug in Addis Abeba vliegt hij naar Khartoem in Soedan om  

 vandaar met de trein naar Egypte te gaan tot waar de rails aan de grens in het zand stopt en 

hij een uur loopt.   

Dan zakt hij met de boot de Nijl af en ziet ook de nadelige gevolgen van de Aswan-dam in de 

Nijl. Hij reist zoals daar iedereen reist, uren staand en hangend in trein of bus, naar Caïro.  

Een gesprek met kardinaal Stephanos Sidarous, patriarch van de katholiek-koptische kerk in 

Egypte, over de kerk in Egypte, de oecumene met de Kopten en de Islamieten besluit zijn 

Afrika-reis . 

In juli 1977 gaat hij zijn dorpsgenoot missionaris Toon Janssen op zoeken in Rhodesia aan de 

grens met Botswana. In die tijd vermommen moordcommando’s van het Rhodesische leger 

zich als guerilla’s en vermoorden priesters. Na twee weken vliegt hij heelhuids naar 

Johannesburg in Zuid Afrika. Hij woont er de bisschopswijding van Mgr. H. Brenninkmeijer o.p. 

bij. Op een namiddag loopt hij langs de bewapende beveiliging bij Beijers-Naudé binnen, die 

huisarrest heeft en hem onthutst en stom verbaasd vraagt: “Hoe kom jij binnen?”. Vincent 

neemt hem een interview af, dat later gepubliceerd wordt in de Bazuin 60/30 (12 augustus 

1977).  
 

Missionair Centrum Heerlen en Open Deur in Treebeek-Brunssum 1976-1983 

Na terugkomst uit Afrika vragen Piet Nelen cssr en Sjef Moonen sma, op advies van Rogier 

van Rossum, Vincent om het 

Missionair Centrum als landelijk 

centrum in Heerlen op poten te 

zetten. Vorming, documentatie en 

audiovisuele ondersteuning zijn de 

middelen die ingezet dienen te 

worden om wereldwijd elkaars 

‘lusten en lasten’ te leren delen nu 

de wereld ‘een dorp’ is geworden.  

Wonend op de pastorie in 

Brunssum stelt pastoor Houben 

hem op de hoogte van het wel en 

wee van het dekenaat Brunssum. Een uitgewoond leegstaand klooster in de Gasthuisstraat 

wordt het onderkomen. Het gebouw ‘bewoon’-baar maken, vrijwilligers werven, 

vormingsprogramma’s opzetten, personeel aan trekken… Vincent heeft goede contacten met 

de UTP en kan allerlei studenten inschakelen voor activiteiten. De officiële opening is 21 

oktober 1977. Na ruim een jaar kan Vincent het stokje overdragen aan een heuse directeur 
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Missionair Centrum. Organiseren en eindeloos vergaderen waren niet zijn ambitie; hij wilde 

zich liever met mensen en vóór mensen inzetten.  

 

Hij bleef parttime betrokken bij het Missionair Centrum (tot 1980) als missionair 

vormingswerker en parttime voor de ‘Open Deur’ (vanaf 1980 fulltime), waar hij een aanstelling 

had als diakonaal vormingswerker voor het dekenaat Brunssum en Hoensbroek. De ‘Open 

Deur’ stelde haar activiteitengebouw tevens ter beschikking als woonruimte. Ook het thema: 

‘de vreemdeling in ons midden’ komt terug.  Acht jaar lang is hij aan de slag geweest met 

mondiale vorming om “aandacht en passie  voor de sociaal zwakkeren”  en bewustzijn te 

wekken voor de wortels van armoede.  Dat blijft zijn rode draad. 

 

 Filippijnen en Indonesië 1983-1984  

“Na  7 jaar missionair werk in de 

Oostelijke Mijnstreek (met o.a. 

werkgroep Filippijnen) wilde ik 

zelf meemaken wat solidair zijn 

met de mensen waarmee je 

samenleeft, waaronder je werkt, 

betekent.  

Het was een ‘exposure’ reis. Dat 

wil zeggen, dat ik tijdens de reis 

werd blootgesteld aan situaties, 

waarin Filippino’s terecht komen 

onder de dictatuur van Marcos. 

Die reis was leerzaam door het 

ervaren van de gevolgen voor mensen als zij zich helemaal inzetten voor de mensen aan de 

rand van de samenleving.  Daar heb ik echt geleefd tussen de armsten van de armen. Ik heb 

meegemaakt hoe die onder ellendige omstandigheden levende mensen protesteerden en dat 

dan de militairen kwamen om iedereen koest te houden. Zo maakte ik situaties mee, die ik 

kende uit de verhalen van mijn ouders over de bezettingstijd. Kogels die om je oren vliegen, je 

leven niet zeker zijn, en een barbaarse onderdrukking. Je weet dan precies dat ze Jezus 

Christus hebben vermoord omdat hij de gevestigde orde bedreigde door het op te nemen voor 

de hulpbehoevenden; door het geweten te spelen van de samenleving” (Het Stadsblad, Breda 

3-2-1993 Rob Cremer). 

Ook Vincent kwam herhaaldelijk in situaties terecht, 

waar hij aan ‘de dans met de dood’ ontsnapte.  

Gezocht door de militairen in het paleis van de 

bisschop, omdat hij meegedaan had met een 

demonstratie, waar hij gevraagd was voorop te 

lopen, omdat zij niet zo makkelijk zouden schieten op 

een buitenlander; opgepakt en in een gevangenis 

terecht gekomen; een geweer plotseling op zich 

gericht; bij de rebellen ingesloten door de militairen. 

Uiteindelijk ontsnapt hij aan de dood, doordat hij te 

laat is bij de ‘wrakkige’ en overbeladen veerboot, 
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waarmee zuster Antoinette Berentsen is gekapseisd en verdronken met talloze andere 

Filippino’s en religieuzen, die op weg zijn naar een vergadering in Manilla.  
 

Aansluitend verblijft hij voor drie maanden in Indonesië, waar hij 

ook Jac Reintjes een paar weken 

opzoekt. In januari 1984 gaat hij naar 

de papoea’s in Irian Jaya en maakt 

daar de nodige tochten door de 

oerwouden in de binnenlanden.  

Betrokkenheid, barmhartigheid en 

gerechtigheid hadden zich 

‘belichaamd’.  

Terug uit de Filippijnen was hij volgens 

zijn eigen zeggen rijp voor zijn werk in 

Breda. Daar lijkt een vacature van 

missiesecretaris op hem te wachten.  
 

Huwelijk  

In de zomer van 1984 ontmoet Vincent opnieuw Marja Grim. Zij studeert in Leiden en 

Nijmegen en zat in 1983-1984 op de École biblique et archólogique Française bij de paters 

Dominicanen in Jeruzalem. Na haar afstuderen met lof trouwen zij in 1985. Ze gaan wonen te 

Prinsenbeek in het bisdom Breda. Daar krijgen zij drie zonen.  

Het eten van niet goed doorbakken lamsvlees brengt Vincent in 1987 op het randje van de 

dood. Oplettendheid redt hem het leven. Twee jaar later ligt hij opnieuw op sterven. Ook 

ditmaal wordt hij gered, als hij zijn eigen doodgaan beleeft. 
 

Pastoraal werker Kerk en Samenleving in het dekenaat Breda 1984 - 1993 

Naast de functie van missiesecretaris is er een functie pastoraal werker Kerk en Samenleving 

in het dekenaat Breda vrijgekomen. Monseigneur Ernst stelt, dat geloven ook sociaal 

engagement inhoudt. Hij noemt dat ‘geloven op maandag’. Daarom wil hij in elk dekenaat een 

fulltime kracht om parochies te begeleiden om te komen tot de werkelijke sociale invulling van 

de christelijke gedachte. Vincents voorkeur gaat hier naar uit. Mgr. Ernst stelt Vincent aan. 

 “Hij is actief binnen een heel breed spectrum. Hij werkt aan bewustwording van de Derde 

Wereldproblematiek en directe solidariteit met de noodlijdende bevolking in die 

ontwikkelingsgebieden, maar is ook heel dichtbij huis bezig met het in kaart brengen van ‘de 

moderne armoede’, de uit de welvaartsboot vallende mensen in onze eigen stedelijke 

samenleving”….Hij toont het onder zijn supervisie opgestelde rapport ‘Moderne Armoede in 

Breda?’  “Het is geen anonieme groep mensen waarover je praat. Het zijn heel concrete 

gevallen in je eigen buurt. Dat besef wil ik de mensen bijbrengen (het inloophuis dat destijds 

uit dit project is ontstaan bestaat nog steeds) … Het christendom is als een maatschappelijk 

geweten dat zelfs de grenzen van de eigen religie ver overschrijdt”. Hij stelt nadrukkelijk dat hij 

voor medewerking aan zijn projecten niet schuwt een beroep te doen op niet-katholieken.  

“Jood, protestant, islamiet of atheïst, als er maar de wil is om de medemens te helpen.”  

 “In Breda is Hermans een duizendpoot, hier actief in de vastenactie, dan weer bezig met het 

opzetten van een werkgroep voor racismebestrijding. Altijd staat daarbij de verbetering van het 

lot van de mens in de onderliggende positie centraal. (Hij krijgt de gemeente Breda zo ver dat 
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zij woningen ter beschikking stelt en vrijwilligers zo ver om te helpen opknappen). Zo is 

Hermans voorzitter van het bestuur Stichting Huisvesting Asielzoekers Breda.  

Ik heb er na acht jaar werken in Breda eigenlijk niet genoeg van gekregen….  Mijn vrouw 

kreeg werk aangeboden in Zuid-Limburg en aansluitend apart daarvan kan ik daar een functie 

krijgen in Wittem bij de paters Redemptoristen”. (Citaten uit Rob Cremer, ‘Diakonie is het 

geloven op maandag   Vincent Hermans verlaat na acht jaar zijn post’ - artikel Het Stadsblad 

Breda, 3 februari 1993).  
 

De verhuizing naar Simpelveld 1993 

In juli 1993 verhuizen zij naar Simpelveld met hun drie kleine kinderen (5, 3 en 2 jaar oud). 

Vincent geniet van het Limburgse Land, de grote tuin, waar hij zich kwijt kan in de moestuin 

met kasje, waar de grote kersenboom hem uitdaagt tot het plukken van vele emmers kersen, 

de appel- en pruimenbomen. De tuin ontwikkelt zich tot een paradijselijk lustoord voor Vincent 

en de kinderen. Maar hij laat velen delen in de honderden potten jam en appelmoes en 

pruimen, die de tuin voortbrengt. Hij voelt zich er thuis. Als hoofd administratie van de 

Gerardusklok en de Gerarduskalender werkt hij vier jaar in Wittem bij de Redemptoristen. 

Aangezien dit geen fulltime functie is, ziet hij kans om in Utrecht de tweejarige Klinisch 

Pastorale Vorming te volgen. Een bijscholing waar hij altijd dankbaar voor is geweest.  

Dan komt er een ‘turning point’ in zijn leven. In 1997 krijgt hij de vraag of hij er niet voor voelt 

om pastoraal werker bij verstandelijke gehandicapten te worden? Een moeilijke kwestie, want 

vanuit Simpelveld is het een uur en verhuizen is op dat moment met de hele kleine kinderen 

geen optie. 
 

Pepijnklinieken Echt 1997- 2004  

 Vincent wil graag weer iets met mensen doen.  Maar werken voor mensen met een 

verstandelijke beperking? ‘Kan ik dat wel?’ Hij belt Frits Peeters, toen pastor van Pepijn, met 

de vraag: mag ik niet eens een dagje met je meelopen? Hij vindt het prima en laat Vincent 

alles zien, ook de mensen die het allermeest gehandicapt zijn, fysiek en mentaal. Aan het 

einde van de dag zegt Frits: “Je bent aangenomen!” Vincent zegt overdonderd: “Maar ik heb 

helemaal niet gesolliciteerd”. “Nee”, zei Frits, “ik heb jou niet aangenomen, maar de mensen 

hebben jou aangenomen. Als ik zie hoe zij op jou reageren en hoe jij op hen reageert, dan ben 

jij de meest aangewezen opvolger van mij, want ik ga binnenkort met pensioen”. Frits draagt 

Vincent voor als zijn opvolger en werkt hem drie maanden in. Het 

is “de baan van mijn leven: hier komen al mijn talenten samen: 

zang, muziek, verhalen vertellen, humor, de niet aflatende 

stroom creativiteit, de spirituele dimensie in de vieringen, met 

mensen omgaan of dat nu bewoners, familie of personeel is. Hij 

is er op zijn plek. De artsen zeggen: “Wij weten altijd wanneer 

Vincent weg is of op vakantie: dan stijgt het doktersbezoek.” 

Vincent werkt zeven jaar op Pepijn tot aan zijn pensioen. 

Ook de taak van dirigent van het Pepijnkoor neemt hij van Frits 

over. In dit koor zongen de minder beperkte bewoners van 

Pepijn en van de omliggende woonunits. Oktober 2004 neemt hij 

afscheid van Pepijn, maar niet van het koor. De tweewekelijkse 

repetities legt hij pas neer na het laatste optreden in de 

kathedraal van Roermond, omdat het Pepijnkoor vanwege bezuinigingen is opgeheven.  
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Stil zitten met pensioen? 

Vincent neemt zich jarenlang voor “als ik straks met pensioen ben, ga ik kijken of ik meer over 

de moord op Mgr. Schraven te weten kan komen. Mijn vader had altijd gezegd: “De reden 

waarom ze vermoord zijn zullen we nooit te weten komen”; dat is een handschoen die vraagt 

om opgenomen te worden.  
 

In vuur en vlam door en voor Mgr. Schraven 

Het interview met Vincent, dat katholiekleven.nl in september 2020 op zijn website heeft gezet, 

laat een man zien die door het verhaal van Mgr. Schraven letterlijk in vuur en vlam is gezet. 

Het heeft hem geraakt tot in de ziel. Dat is zijn getuigenis.  
 

Vijftien jaar lang heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de zaak van Mgr. Schraven. Het 

veiligstellen van herinneringen en memorabilia die in de familie zijn; het oprichten van een 

Mgr. Schravenstichting (2008); 12 ½ jaar secretaris van de stichting; het organiseren van 

jaarlijkse en speciale (60, 70, 75, 80-jarige)  herdenkingen; het laten vertalen en uitgeven van 

een Chinees herdenkingsboekje, waarin driemaal gevraagd wordt Mgr. Schraven en Gezellen 

te verheffen tot ‘de eer der altaren’; zeven jaar zelf actief in archiefonderzoek; het organiseren 

van drie pelgrimsreizen naar China (2009, 2014, 2017). Een lange adem is nodig voor het  

realiseren van een dagelijks geopende gedachteniskapel in Broekhuizenvorst, waarvoor hij 

Jan Haen enthousiast maakt om samen met honderd vrijwilligers in 2012 een kunstwerk te 

realiseren. Hij krijgt Geert de Sutter enthousiast om een stripverhaal te tekenen over het leven 

en de moord op Mgr. Schraven c.s. Hij krijgt aartsbisschop Savio Hon Tai fai, toen secretaris 

van de Propaganda Fide, zo ver om hier op 14 oktober 2012, de herdenkingszondag van de 

moord op Schraven, voor te gaan als hoofdcelebrant  en de portretten van de Dienaren Gods 

in de gedenkkapel in te wijden. Velen zijn aanwezig. Zelfs de Japanse bisschoppen hebben 

een afgevaardigde gestuurd om namens hen excuses aan te bieden. Een gedenkwaardige 

dag in die kerk, van waaruit Frans Schraven in 1899 naar China vertrok. 

Vincents tomeloze creativiteit vindt altijd mensen, die hij weet te inspireren, enthousiasmeren 

en motiveren. Voor de zaak van Mgr. 

Schraven is hij een ware leken-

missionaris. Promotieverhalen in 

Lippstadt bij de lazaristen; in 

Untermarchtal bij de MEGVIS; op 

Taiwan voor de lazaristen, de 

Dochters der Liefde, de zusters van 

Vincent Lebbe en de trappisten; in 

Hong Kong voor de trappisten, waar 

hij de eerder genoemde dom 

Benedict ontmoet en waar het 

stripboek naar de drukker wordt 

gebracht voor de druk van een 

vertaling in klassiek chinees schrift; in Macao voor de trappistinnen; etc. In 2015 in Polen in 

het voetspoor van Wladislaw Prinz bij de lazaristen. Maar ook dichterbij huis in Venray en 

Baarlo. Vincent begint er altijd over. 

Deelname aan de symposia van 2009 in Peking en 2014 in Zhengding en Shanghai brengt 

heel veel op gang. De uiterst gedetailleerde presentatie van historisch onderzoek doet de 

aanwezige Chinese historici beseffen dat de moord op Mgr. Schraven c.s. geen katholieke 
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propaganda is. Er zijn contacten en wederzijdse vruchtbare samenwerking, en er komt ook 

bezoek vanuit China naar hier en naar de gedachteniskapel. Ook in China is een stripboek 

verschenen in vereenvoudigd Chinees schrift. Sinds 2014 is de moord op Mgr. Schraven en 

Gezellen geen parochie-aangelegenheid meer, maar wordt actief gepromoot. In 2017 is er een 

vervolg-symposium op dat van 2014. Professoren en leden van het wetenschappelijk 

historisch bureau van de Chinese communistische partij hebben alle stukken en archieven 

bestudeerd en zijn tot de slotsom gekomen dat Mgr. Schraven en Gezellen ‘helden van het 

volk’ zijn, omdat zij vrouwen en meisjes hebben beschermd tegen de vijanden van het volk. 

Dat is een omwenteling in hun denken.  
 

Op 5 mei 2018 is er in Aken de zaligverklaring van Clara Fey. Het is een zonnige warme dag. 

Vincent is er heen gegaan, omdat hij graag wil meemaken hoe zo iets gaat met het oog op de 

mogelijke zaligverklaring van Mgr. Schraven en Gezellen. Op het plein voor de Dom van Aken, 

maakt hij haar zaligverklaring mee. Daar overvalt een diep verdriet hem, als hij ineens diep 

van binnen weet, dat hij de zaligverklaring of de erkenning van het martelaarschap niet zal 

meemaken.  

In augustus van datzelfde jaar hoort hij in de abdij van Chauveroche in de lauden een stem in 

zijn binnenste zeggen: “Het is tijd om je levensverhaal te schrijven”. Hij zet er zich diezelfde 

morgen nog aan. “Gek”, zei hij, “het kwam vanzelf uit de pen. Ik hoefde niets te doen”. Er lijkt 

geen vuiltje aan de lucht: Vincent voelt zich goed en geniet van de wandelingen. Wie 

vertrouwd is met Bijbelse beelden is een gewaarschuwd mens en die telt voor twee. De tekst, 

die toen uit zijn pen rolde, heeft u aangetroffen in de vorige Kleine Co. Bijna een jaar later 

wordt duidelijk dat een agressieve kanker in zijn lijf onderdak heeft gevonden en dat het – in 

ieder geval voor zijn beleving – niet lang zal duren.  

 

Stil zitten met zijn pensioen, dat is er niet bij. Naast de 

Schraven-activiteiten, neemt hij in Simpelveld het initiatief 

voor een Wereldwinkel, een Amnesty schrijf- en 

collecteerclub, een MOV-groep voor de parochie, een 

taalcafé voor de asielzoekers en vluchtelingen en een 

beweegroute. Hij maakt tweemaal per week een ronde door 

het dorp met zijn draaiorgel voor de ouderen en eenzamen in 

Coronatijd, want ‘MOED MOET’.  

Afgelopen zomer zat hij vaker en langer stil bij de vijver 

samen met Marja, pogend zich het onvoorstelbare voor te 

stellen. 
 

“Ik heb een mooi leven gehad. Het is goed zo”. “Ik ben niet 

levensmoe hoor, ik wil graag leven”. “Ik ben niet bang voor de dood, alleen voor de weg er 

naar toe”. “Die is niet makkelijk, maar wel te doen”.  

Volgens de ingegeven woorden aan Vincent:  “En weet, als de winter van je leven is 

ingetreden, schrijf Ik zelf het laatste hoofdstuk in goud”. Dit is een troost.  

Al die gouden letters op de vele kaarten en in vele mails uit alle hoeken van de wereld hebben 

Vincent diep geraakt, verwonderd, zelf nooit beseffend wat zijn blijheid, warme belangstelling 

en betrokkenheid bij mensen losmaakt.  
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Zijn intense inzet voor wat hem ter harte gaat - zowel personen als  - is gebleven op zijn 

sterfbed. Vincent en Marja hebben genoten van het geschonken jaar en zijn daar zeer 

dankbaar voor (geweest). 
 

Vincent is een ware zoon van de H. Vincentius gebleven (“wij cm-ers”): altijd het hart bij de 

mensen, liefst bij minstbedeelden, als het kan georganiseerde caritas. Het hart gevoed door 

gebed, Schrift en psalmen. Vincent heeft zijn naam eer aan gedaan. 

 

 
HERMAN VANLIER - KOSTER IN ONS MISSIEHUIS 
Interview van de redactie van de Kleine Compagnie  
 

Herman is als oudste kind geboren in 
Venlo en opgegroeid in een gezin 
met drie kinderen te Hout-Blerick, 
waar hij de lagere school volgde. 
Opa en Oma Versteegen woonden 
op de boerderij van Patershof. Daar 
was Herman elk weekend en in de vakanties te vinden.  
Op woensdagen werd er met paard en kar eten naar 
Emmaus gebracht, waar hij studenten en bezoekers 
ontmoette. De lege spullen werden op donderdag retour 
gehaald en het afval naar de puinplaats gebracht. Herman 
was altijd op zoek naar postzegels voor zijn collectie.  
 

 
In Emmaus ontmoette hij ook Harry de Baar.  
Van hem kreeg hij Franse les en werd geholpen om als 
student in Wernhoutsburg te beginnen.  
Na een jaar werd duidelijk dat het te hoog gegrepen was. 
Op advies vertrok hij naar de broeders van Wellerlooi, 
waar hij drie jaar ambachtsschool voltooide. Hij biecht nu 
op dat broeder worden zijn wens was. Zijn vrouw Nelly 
kijkt op en zegt: “Dat heb ik nooit geweten”. 
 

Het loopt anders. 
Herman gaat werken in Grubbenvorst bij een 
constructiewerkplaats. Die plek verruild hij na een jaar voor het constructiebedrijf Houben-
Delissen in Sevenum, waar hij twee en een half jaar blijft totdat hij in militaire dienst moet, bij 
de Koninklijke Luchtmacht.  
Hij beschrijft die periode als een mooie tijd en een goede voorbereiding op toekomstig werk. 
Vervolgens komt hij terecht bij de Maascentrale in Buggenum voor een periode van twee jaar. 
Daarna wordt Océ van der Grinten in Venlo zijn nieuwe werkgever, waar hij intern wordt 
opgeleid tot operator en vele jaren met voldoening werkt. 
Herman ondergaat aan het einde van die periode een zware operatie. Het geloof helpt hem 
erbovenop te komen. Hij is blij weer te kunnen werken, maar vanwege een reorganisatie gaat 
hij op 58 jarige leeftijd vervroegd met pensioen en is achteraf blij te kunnen genieten van alles.  
 

Zijn vrouw, gezin en de missie. 
In 1961 leerde hij Nelly Schers kennen bij de Boerenbond in Helden. Met haar bezocht hij in 
1962 in Eefde haar broer Jan Schers die daar studeerde. 

Met opa Versteegen naar Emmaus 

Franse les van Harry de Baar 
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Het was voor Herman een soort reünie, een ontmoeting met studenten met wie hij in 
Wernhoutsburg reeds contact had gehad. 
Op 14 januari 1966 trouwen Herman en Nelly. Van Harry de Baar ontvangt hij een brief uit 
Rome, waarin hij hen veel geluk wenst, ook waarschuwt voor  tegenslagen in het leven en hoe 
hiermee om te gaan. 
Ze gaan wonen in een flat in Venlo, binnen twee kilometer van het werk.  
Twee jaar later verhuizen ze naar de Ondersestraat in Helden en na twaalf jaar kopen ze een 
huis in de Rieth in Panningen. Inmiddels zijn ze de gelukkige ouders van twee kinderen, Marc 
en Rob.  
Jan Schers plaagde het gezin omdat ze van Helden naar Panningen zouden gaan - de 
kinderen verlieten de tafel met een lang gezicht. 
Voor de missie in Congo waar Jan missionaris was, werd veel werk verzet. Materialen ophalen 
of kopen en naar Leuven brengen, zodat van daaruit gezorgd kon worden dat de spullen ter 
plaatse terecht kwamen. 
Fietsen werden opgeknapt voor Congo. Ooit 
werden ze bij de douane aangehouden. Dat de 
fietsen voor de Missie bedoeld waren kweekte 
goodwill en om die reden mochten ze verder. 
Via de broeders van Koningslust zorgde Herman 
voor ’n nieuwe jeep. 
Diverse malen bezochten Herman en Nelly de 
Congo. Ze onderhielden vele contacten met 
Lazaristen en familieleden, en velen kwamen als 
huisvriend bij hen over de vloer. 
Regelmatig kwam hij naar het Missiehuis om te 
kaarten met de paters. 
Herman geeft aan dat hij zich altijd enorm 
verbonden heeft gevoeld met de Lazaristen.  
Dat blijkt heel duidelijk als hij in 2005 koster wordt 
in het Missiehuis op verzoek van Jan van Broekhoven die hem samen met broeder Willem 
Bervoets op deze taak voorbereidde. Tot op heden vinden we Herman als koster en acoliet 

naast Theo de Jong en hij hoopt dit nog jaren  te kunnen doen. Hij 
heeft onlangs een goede uitslag gekregen in het ziekenhuis, dus dat 
moet lukken.  
 
Een aantal jaren geleden verhuisden Herman en Nelly naar de 
Roggelseweg, de plek waar ze het liefst wonen. Hun gezin werd 
uitgebreid met vijf  kleinkinderen; de kleindochter is opa’s oogappel. 
Op de vraag: “Zou je het anders gewild hebben?” antwoordt Herman: 
”Ik ben gelukkig met de tijd die ik heb gehad en hoop zo nog lang 
door te gaan”. 

 
Herman en Nelly werden op het feest van St. Jozef in 2020 geaffilieerde leden van de 
Congregatie. Vanwege de Coronapandemie kon Nelly niet aanwezig zijn; dat was wel jammer. 
  
 
Eindreactie: “Ik heb me altijd een beetje Lazarist gevoeld”. 
 

Op bezoek bij Jan Schers in Congo 
 

Acoliet met Theo de 
Jong 
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P E R S B E R I C H T    

 
Nijmegen, 27 januari 2021 

 
 

Maria Martens nieuwe voorzitter Vincent de Paul Center 
Nederland 
 

Op 26 januari droeg oprichter prof. dr. Tjeu van Knippenberg het voorzitterschap van Vincent 
de Paul Center Nederland over aan drs. Maria Martens, voormalig lid van de Eerste Kamer en 
het Europees Parlement.   
Vincent de Paul Center Nederland is een Nijmeegs initiatief. In 2012 gestart als werkplaats 
voor spirituele ontwikkeling en sociale actie vanuit een brede Vincentiaanse spiritualiteit. Bron 
van inspiratie is het sociaal-religieus erfgoed van Vincent de Paul (Frankrijk, 1581-1660). In de 
turbulente 17e eeuw bracht deze Vincent een revolutie aan sociale actie en spirituele 
vernieuwing teweeg. Het Vincentiaans netwerk telt wereldwijd ruim 2.000.000 leden. 

  

Maria Martens: 
 ‘Heb er veel zin in’   

Tjeu van Knippenberg:  
‘Maria is de perfecte opvolger’ 

 
Maria is enthousiast over wat het centrum in de afgelopen jaren aan activiteiten en netwerken 
heeft opgebouwd. Maria:  ‘het Centrum heeft een uniek aanbod voor iedereen die zoekt naar 
verdieping en bezinning’.  
Vol vertrouwen geeft Tjeu de voorzittershamer door. Vanwege corona weliswaar op afstand in 
een zoom-overleg. ‘Met Maria hebben wij een bestuurder met hart voor sociale spiritualiteit’, 
aldus Tjeu. 
 

Overledenen 

 Mevr. Cor Vos-van Wezel, zus van † Jan van Wezel 

Dhr. Geert Vocking, broer van Ton Vocking 

 

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

februari 2021 

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/

