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Afscheid Loes Hendrix 
 

Op 31 maart jl. hebben we afscheid genomen van één van onze 
coördinatrices, Loes Hendrix. 
Loes en haar man hebben zich voorgenomen om de komende 
jaren te genieten van wat zich aandient op de fietstochten, die ze 
gaan maken. 
Loes is op 1 augustus 2012 in dienst gekomen bij de Heren. We 
hebben haar leren kennen als een warm mens, die zich volledig 
inzette voor de mensen. Niets was haar teveel. 
 
Omdat een uitbundig afscheid er helaas niet in zat, heeft Loes 
ons uitgenodigd om bij haar in de tuin later goed stil te staan bij 
dit afscheid. Als de beperkingen voorbij zijn en het mooi weer 
is, komen we heel graag naar Maasbree. 
Per 1 mei zal Loes opgevolgd worden door Joke Ghielen uit 
Panningen.  

 
Vaccinaties brengen ontspanning 
 
Nu alle bewoners en medewerkers van zowel het zorgcentrum als het missiehuis gevaccineerd zijn, 
treedt er wat meer ontspanning in. 
De regiegroep heeft bekend gemaakt dat bewoners die een dagje weg zijn geweest, bij terugkomst 
niet meer in quarantaine hoeven. Ook mogen groepen van buiten weer vergaderen in de 
Montgomeryzaal (zoals de Kepèlse Initiatiefgroep en de bouwcommissie). Wat nog wel 
gehandhaafd blijft is het dragen van mondkapjes in de gangen; daarbij volgen we het landelijk 
beleid.  
 
Deken Varela op bezoek 
 
Op 13 april jl. hebben de Heren bezoek gehad van de deken 
van Horst en Helden-Panningen: Wilson Varela. 
Hij komt oorspronkelijk uit Colombia maar woont al ongeveer 
de helft van zijn leven in Nederland en beheerst de taal daarom 
uitstekend. 
Hij betoonde zich zeer geïnteresseerd in het leven en werken 
van alle Heren. Ook gaf hij aan best wel eens de mis te willen 
komen doen in onze kapel. 
Al met al een zeer gezellige bijeenkomst. 
 
Viering van de bisschopswijding van Mgr. 
Schraven 
 
Op zondag 11 april hebben 140 mensen via de livestream de 
H. Mis gevolgd, waarbij aandacht werd besteed aan het feit dat het 100 jaar geleden is dat Mgr. 
Schraven CM tot bisschop is gewijd. Hieruit zou je kunnen opmaken dat de belangstelling voor 
deze martelaar nog steeds groot is. Wellicht ook een argument in het proces tot zaligverklaring, 
waar hard aan gewerkt wordt. 


