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Confrater Ton Vocking overleden 
 
Op maandag 1 maart jl. is in de avond vrij plotseling de heer Ton Vocking 
overleden. ’s Middags nam hij nog deel aan het middagmaal, ’s avonds is hij van ons heen gegaan, 
na het sacrament van de zieken nog te hebben ontvangen. Hij was op dat moment omringd door 
confraters, broer en zus en enkele medewerkers van het missiehuis. 
Een bijzondere man is heen gegaan. Kritisch maar met een flinke dosis humor. Hij ging scherpe 
bewoordingen niet uit de weg. En altijd een vriendelijk woord paraat. 

 
Ton heeft bijna een halve eeuw missiewerk verricht in 
Ethiopië. Hij was daar onder meer directeur van de 
‘Lazarist School’ en econoom in een huis van Lazaristen. 
In het bijzonder zette hij zich in voor kinderen, voor wezen 
en HIV-patënten. 
Hij begeleidde ook een adoptieprogramma. 
Toen hij in het voorjaar van 2019 in Panningen arriveerde, 
werd hij begeleid door Dandy, zijn pleegzoon. 
 
De uitvaartmis vindt plaats op woensdagochtend 10 maart, 
deze is te volgen via een live-stream 
https://www.youtube.com/watch?v=G7VjY5gMhIs 
 

 
Eikenhouten buitendeur 
 
Maandag 8 maart wordt de eikenhouten buitendeur geplaatst door de fa. Woudenberg. De deur zelf 
is inmiddels enkele keren geverfd, maandag komt het kozijn en wordt de deur erin gehangen. 
 
Kappen van de lindebomen 
 
Er is opdracht gegeven om twee lindebomen te kappen, die moeten wijken voor de nieuwbouw. Dit 
moet gebeuren vóór 15 maart. De precieze datum is op dit moment nog niet bekend. 
 
Glas-in-lood afbeelding van Vincentius in de boeien gearriveerd 
 
Op dit moment staat er in de eetzaal van de heren een prachtige glas-in-
lood afbeelding van Vincentius. Wat direct opvalt is dat hij boeien draagt. 
Dit hangt ermee samen dat hij naast patroon van de armen ook patroon van 
de gevangen was. Hij heeft toentertijd bij hooggeplaatste heren gepleit 
voor een beter lot van de galeislaven. Een pleidooi dat succes had. 
De afbeelding is vervaardigd in de 19e eeuw door de vermaarde 
Parijzenaar Jean-Baptiste Capronnier, vermaard om zijn vele glas-in-lood 
restauraties en werken (o.a. in de St. Jan te Den Bosch). 
De afbeelding is enkele jaren geleden aangeboden uit familiebezit aan de 
Lazaristen, die dit graag overnamen. Vervolgens heeft de firma 
Hagemeijer (een glasatelier uit Tilburg) dit kosteloos gerestaureerd. De 
Lazaristen zijn de firma Hagemeijer hier zeer erkentelijk voor. Over de 
definitieve plek van deze afbeelding (60 cm breed en 210 cm hoog in een 
houten frame) wordt nog nagedacht. 


