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TON VOCKING  1939 - 2021       

HOMILIE TIJDENS DE UITVAARTDIENST    Ben Vocking O.P. 
 

In alle huizen van zussen en broers zag en zie je 
cadeautjes hangen, die Ton vanuit Ethiopië 
meebracht. En dat alleen zegt al iets van hoe Ton 
was. Hij dacht aan anderen; hij was op anderen 
betrokken. Hij leefde met anderen mee.  
Die houding heeft hij ook tentoongespreid in de vele 
jaren die hij in Ethiopië heeft doorgebracht. Hij hield 
vast aan de weg-van-Jezus, de mens die trouw was 
aan mensen; die wist te vergeven, te bemoedigen, te 
delen.  
Vanuit Ethiopië liet hij mij nog wel eens horen wat hij 
- naast zijn werk op school- deed met HIV-patiënten. 
Samen met anderen had hij veel aandacht voor hen. 
Hij ging bij hen op bezoek of ze kwamen bij hem 
langs. Velen van hen heeft hij ook financieel 
ondersteund.  
Hij heeft tevens een aantal jongens onder zijn hoede 
genomen, met name ook Dandy, die hij in feite heeft 
opgevoed. Maar Dandy heeft ook heel veel voor Ton betekend.  
Je bent een mens van God als je trouw bent aan anderen. 'Wie zegt dat hij met God verbonden 
is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft.' Dat mogen we van Ton zeggen.  
We luisterden ook naar die woorden die Jezus sprak in de synagoge van Nazaret. Die woorden 
werden de wapenspreuk van de congregatie, waar Ton 60 jaar lid van is geweest.  
Jezus voelde zich gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen.  
Door zijn inzet werden mensen vernieuwd.  
Verlamde mensen, verlamd door angst, schaamte, ziekte, onreinheid konden weer vooruit.  
Mensen die zich doof voelden voor de stemmen van anderen, voor muziek en het kwetteren van 
de vogels, konden weer horen.  
Mensen die verstomd, geblokkeerd, sprakeloos waren en hun armoede of hun intieme 
problemen niet met anderen konden delen, kregen weer stem.  
Mensen die dood waren, uit wie elke vitaliteit was weggevloeid, kwamen in zijn nabijheid weer 
tot leven.  
Met die woorden en dat gedrag van Jezus heeft Ton geleefd, en is hij mensen nabij geweest.  
We mogen dankbaar zijn voor zijn inzet en zijn trouw. Moge hij nu in God geborgen zijn! 
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TER  LIEFDEVOLLE GEDACHTENIS AAN TON VOCKING      Ben Vocking O.P. 
 

Ton werd geboren als het negende kind in een gezin van elf  kinderen. Zijn zus Jac werd 
op die dag zes jaar. Zij konden het goed met elkaar vinden. Ton was jarenlang lid van 
een jongenskoor, dat meezong in de Matthäus-Passion.  
De middelbare school was een dramatische tijd voor Ton. Het laatste jaar kreeg hij privéles 
van pater Cas Terburg van het Dominicus-college, met wie hij best kon opschieten. Toen 
Ton al lid was van de Lazaristen, zijn hij en ik bij Terburg op bezoek geweest, wat door hem 
zeer gewaardeerd werd.  
Na de middelbare school klopte hij aan bij de Lazaristen, een zeer goede keuze. Hij werd 
daar gezien en wist zich daar thuis. Dit 
jaar zou hij 60 jaar lid zijn van de 
Congregatie van de Missie.   
Ton vertelde niet al te veel over wat hij in 
Ethiopië deed. Hij had iets van een 
“binnenvetter'.  
Maar gaandeweg werd een en ander wel 
duidelijk.  
In Dembidollo, waar hij de eerste 20 jaar 
van zijn verblijf in Ethiopië doorbracht, 
zette hij een 'boarding school' op, om het 
jongeren mogelijk te maken te kunnen 
studeren. Er was Ton heel veel aan 
gelegen, dat de jeugd vooruit kon en een' 
goede opleiding zou krijgen. Toen hij - na 
een sabbatjaar in Jeruzalem - in Addis Abeba terecht kwam, werd hij verbonden aan de 
Lazaristenschool. Hij sprak zelf nogal relativerend over zijn werk maar bij zijn overlijden 
kregen we echter een prachtige brief vanuit die school, waarin verteld werd hoeveel Ton 
daar betekend had. Hij had de schooljaren uitgebreid naar 12 jaar. Hij kon - via de 
financiële hulp van heel veel mensen uit Nederland - er zorg voor dragen dat veel 
kinderen op die school terecht konden en zo een goede opleiding kregen. Hij schreef 
honderden brieven naar mensen in Nederland om geld bijeen te brengen. Dat was een 
zware klus. Veel ondersteuning daarbij ondervond hij van het burgemeestersechtpaar uit 
Volendam.  
Altijd heeft Ton veel aandacht gehad voor jongeren, hetgeen zeer goed paste in de 
missie zoals de Lazaristen die zien.  
Daarnaast liet hij mij nog weleens horen, dat hij - samen met anderen - veel aandacht 

besteedde aan HIV-patiënten. Hij ging bij hen 
op bezoek, of zij kwamen naar hem toe en 
ontvingen dan ook vaak een financiële 
ondersteuning. Ik liet hem telkens horen, hoe 
ik zeer van harte met deze keuze kon 
instemmen. Het hoort bij de weg-van-Jezus, 
want die weg betekent: aandacht hebben voor 
anderen; hen nabij zijn; delen met mensen om 
je heen.  
De tijd in Addis was verre van gemakkelijk. 
Het was grotendeels de tijd waarin de dictator 
Mengistu Haile Mariam het bewind voerde in 
Ethiopië. Iedere ochtend werden er weer vele 
doden in de straten van Addis aangetroffen.  

Het is een wonder dat Ton en anderen met rust gelaten werden en verder konden 
werken.  
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Zijn vakanties bracht hij bij moeder door. Na haar overlijden in 1992 werd hij welkom 
geheten bij Mariëlle en Marius in Amersfoort. Toen hij eens een weekje doorbracht in 
Panningen was hij zeer tevreden over die plek. Ik herinner me, dat Harry Jaspers mij zei: 
dat heb ik hem altijd gezegd. Mijn commentaar was: één ding is 'weten', een ander ding 
is 'ervaren'.  
Het was dan ook niet moeilijk om - toen hij terugkwam uit Ethiopië - te kiezen voor 
Panningen.  
De laatste jaren ging het moeilijker met zijn gezondheid. Een jaar vóór zijn terugkeer 
naar Nederland trouwde zijn pleegzoon Dandy. Deze was door Ton opgenomen, toen 
diens vader hem op elfjarige leeftijd in de steek liet. Bijna 20 jaar heeft hij bij Ton 
gewoond. Een jaar of drie geleden trad Dandy in het huwelijk. Deze keuze van Dandy 
betekende, dat hij niet langer bij Ton in huis verbleef, al kwam hij nog met regelmaat op 
bezoek.  
Dandy heeft heel veel voor Ton betekend; hij 
heeft hem gelukkig gemaakt. Maar het gevolg 
van zijn vertrek betekende dat Ton begon te 
vereenzamen, ook omdat zijn ziekte hem minder 
en minder mogelijkheden bood.  
Twee jaar geleden besloot hij naar Nederland 
terug te keren.  Dandy vergezelde hem op zijn 
reis, spannend vanwege zijn slechte gezondheid. 
Aangekomen in Nederland, moest hij meteen 
naar het ziekenhuis in Venlo vanwege een 
longontsteking.  
In Panningen heeft hij - ondanks zijn ziekte - een 
goede tijd gehad. Het was een warme en 
liefderijke plek, waar hij veel aandacht en zorg 
ontving. Vanwege Corona was veel bezoek niet 
mogelijk. Maar Ellen, de jongste van ons allen, 
ging met regelmaat naar hem toe.  
We hadden het niet in de gaten dat hij zo hard 
achteruit ging. Als je hem belde, zei hij altijd: het 
gaat redelijk. De laatste avond vóór zijn 
overlijden zei hij me, dat het niet zo goed met hem ging. Maar niemand had verwacht, dat 
de dood zo snel zou komen. Harry Jaspers (die veel voor Ton betekend heeft) en Rafael 
Isharianto, de overste, gaven hem 's middags het sacrament van de zieken. Kort daarna 
kwam hij in een coma terecht. De zorg voor hem was indrukwekkend.  
Ellen en ik mochten hem de laatste tweeëneenhalf uur aan zijn bed vergezellen. Even na 
negen uur overleed hij heel rustig op die eerste dag van maart.  
Het afscheid van Ton op woensdag 10 maart was warm en prachtig.  
Daarna konden we hem vergezellen naar het crematorium in Venlo, waar we nog de 
woorden lieten klinken: 'Peil nu mijn hart, 0 God, en ken mij, toets mij en weet wat er in 
mij omgaat. Ik ben toch niet op een doodlopende weg? Leid mij voort op de weg van mijn 
vaderen.'  
Ik - en niet alleen ik - mis hem heel erg. Minstens eens per week hadden we uitgebreid 
telefonisch contact, met de belofte om snel na de Corona bij hem op bezoek te komen.  
Het enige positieve dat ik kan zeggen is, dat het een zegen is dat hij uit zijn lijden verlost is. 
Hij zei eens: jullie weten niet half hoe zwaar de ziekte is die ik heb. Maar klagen deed hij niet.  
Ton, met velen zijn ook wij jou zeer dankbaar voor het vele wat jij voor ons en anderen 
betekend hebt.  
Wij dragen je met ons mee!  
Moge jij in Gods vrede zijn!  
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WOORD VAN HERINNERING AAN ONZE BROER TON 

        Mariëlle Bous - Vocking 

Op 4 februari 1939 werd Ton geboren al het 9e 
kind van een gezin van 11. 
Diezelfde dag werd zijn zusje Jac 6 jaar. 
Haar reactie op de blijde boodschap was:  
“Is het een broertje, ruil hem dan maar in voor 
speelgoed.”  
 
Wij hadden thuis een prentenboek over de 
biecht. 
Daarin stond een afbeelding van de hemel vol 
met gouden stoeltjes met initialen. 
Niet die van Ton, wat hem zorgen baarde.  
Hij loste het op door de conclusie te trekken: 
Onze Lieve Heer weet toch wel dat ik To Vo 
heet!  
 

Al vroeg wist Ton dat hij later priester wilde 
worden. 
Zoals in vele katholieke gezinnen in die tijd 
hadden wij thuis een speelaltaar met 
toebehoren. 
 

Ton was uiteraard in functie en wij (zijn zusjes) de beminde gelovigen. Het ging er devoot 
aan toe, tot na de communie met suikerpepermuntjes. De gelovigen verdwenen en de 
pastoor vloog er achteraan. 
 
Ton heeft niet altijd een gemakkelijk leven gehad. 
Met name de middelbare school was lastig. 
Daarna koos hij voor de lazaristen waar hij zich gezien voelde. 
Kort na zijn wijding ging hij naar Ethiopië. Eerst naar Dembidollo, later naar Addis Abeba. 
Verschillende van ons hebben hem daar bezocht en gezien dat hij als Ethiopische 
Nederlander op zijn plaats was. 
 

Ik moet nu denken aan een wandeling, die Ans, Thea, Ton en ik in het Simien gebergte 
onder leiding van een hunter maakten. 
In het Amhaars zei de man: “mama ( Thea) red het niet, maar de kinderen (Ton, Ans en 
ik) wel.  

Toen liep Ton nog als een kieviet!!!!  
Maar wat heeft hij ernstige gezondheidsproblemen gehad. 
Eerst jarenlang clusterhoofdpijn en later invaliderende gevolgen van de COPD. 
Klagen daarover deed hij nooit. 
 
Ton verwende graag alles en iedereen in zijn omgeving. 
Dol was hij op zijn hondjes. 
Zijn kleine viervoetertje heeft nu een goed onderkomen bij Dandy. 
 
Dandy I will  say thank you for all you have done for Ton. 

You made him happy. 
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MEMORIES OF ABBA TON    door pleegzoon Dandy   
 

To say I loved Abba Ton would be an understatement 
- and to say I’m going to miss him would be an even 
greater understatement, because when everything 
around me was dark and scary, he brought light to my 
darkness and made me feel important and have 
some one to call dad. I am always amazed how he 
socialized with people, poor, rich, sick, educated, 
uneducated. For him those social class didn't make 
any sense. He respects all as human being equally. 
Abba was always there for everyone, family, 
neighbors, colleagues or friends. He always says 
what he thinks, sometimes I wish he didn’t. (He told 
me once he sometimes had to bite his tongue). 
However people don't react negatively, they know he 
didn't mean to upset them. Over the 50+ years he 
lived in Ethiopia, he 
helped educate 
thousands of students 

to reach theirs goals and helped those in need all his life. 
He also helped those whom were very sick by HIV virus 
and neglected by our society at that time. He gave them 
hope for the future and he has a lot of success stories. I 
cannot begin to imagine not having Abba around for a  
phone call or visit him, asking advise or just to video call 
him together with my wife to show him my son Nathan. 
Abba, I wish to see you one more time and let you hug 
my son, your grand son. But I promise you, this I will tell 
him what a good father you were to me and how much 
you loved and adored him. We love you so much, you will 
always be in our hearts and prayers. May your soul rest 
in peace. 
 

 

 

STICHTING  NEDERLANDSE  PROVINCIE  CM 
 

In deze uitgave van de “Kleine Compagnie” treft u nog drie teksten aan 

vanwege de recent herdachte stichtingsdatum van de Nederlandse 

Provincie van de CM (19 maart 1921). 

Generale Overste Tomaž Mavrič stuurde ons vanuit Rome een brief. 

Wiel Bellemakers herinnert een gebruik b.g.v. het afscheid van de China-

missionarissen in vroeger jaren. 

Nel Borst, huisgenote van Frans Bomers die sinds 9 oktober 2020 in het 

Missiehuis woont, maakte en declameerde een gedicht.  
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       CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 
       CURIA GENERALIZIA 

 
 
 

 
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA  
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 661 30 661 – Email: 
segreteria@cmcuria.org  

SUPERIORE GENERALE         
 

Rome, April 19. 2021  
Dear confreres, 
 

It is always good, and very important, to look back into history and to thank God and so 
many people for the good things which had been brought about.  
 

From 1827, Dutch men started to enter the Congregation of the Mission of St. Vincent de 
Paul and previous Superior Generals sent many of them to all of the different continents.  
 

Jan Brands was sent to the USA in 1827;  
Anton Smorenburg to China in 1852;  
Arnold Verschueren to Brazil in 1858;  
Willem Huisman to Libanon in 1861;  
Jan Stappers to Columbia in 1864;  
Frans Wijnhoven to China in 1867;  
Jan Vaessen to Algeria in 1876.  
 

The establishing of the French Apostolic School in Wernhoutsburg (Zundert) in 1882 and 
of the Mission house in Panningen in 1903 brought an abundance of candidates. The 
General Curia in Paris took care of the financial burden for these two French Houses in 
the Netherlands. The Superior General sent everybody who was ordained or who was 
going to be ordained to a country where there was an urgent need for help. The Superior 
General made an exception for those confreres who had to teach in one of the two 
formation houses. 
 

A pastoral need in the mining district of Holland in 1916 was the reason that for the first 
time parishes in the Netherlands were entrusted to the Congregation of the Mission, or 
Lazarists, as we are also called in some parts of the world. Our confreres staffed two 
parishes.  
 

The end of the First World War presented the Congregation with the possibility to work in 
France once more for the formation of the clergy. Because of the devaluation of the 
market, the financial resources of the General Curia had fallen drastically. Consequently, 
in the year 1918, the General Curia decided to close the French Apostolic School in 
Wernhoutsburg. 
 

The French confreres who were working in the Netherlands as well as all the Dutch 
confreres thought that this decision to close the French Apostolic School was a 
disastrous move. In order to avoid this disaster, the French and Dutch confreres in 
Holland proposed the establishment of the Dutch Province. The General Curia accepted 
the proposal with the condition that the newly founded Province, without support from the 
General Curia, would build a sufficient financial base for all the needs of the Province. It 
was a heavy burden for the Provincials and Superiors, as well as the economes, of the 
Dutch Province to take care of the two formation houses in all the years that followed. 

mailto:segreteria@cmcuria.org
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Our founder, Saint Vincent de Paul, asked us to remember, pray for and thank our 
benefactors. Accordingly, I would like, at this point, to remember with you all, my dear 
confreres in Panningen, the sermon that the Superior, Hubert Meuffels, preached on 27 
February 1921, asking the people of Panningen and its vicinity for support. These are the 
words the Superior Father Hubert Meuffels said during the sermon: "Since 1903 we have 
been forming students who are going to work in faraway countries as missionaries. Help 
us to fulfill this task also in the future. Contribute to our mission work."  
 

With you, dear confreres, I thank Jesus with all my heart for the enormous sacrifices that 
the population of all six villages of the municipality of Helden endured following that 
prophetic sermon of 27 February 1921, a collaboration that lasted through 1968. I can 
compare this collaboration and support of the population of Panningen and its vicinity 
villages, with the miracle of the manna in the Old Testament that allowed the Israelites to 
endure and to remain alive throughout their pilgrimage across the desert. With the annual 
gifts "in natura" of the whole population of the Helden Municipality, it remained possible to 
continue the formation of priests and brothers during those 47 years from 1921 until the 
close of 1968. 
 

When looking back into the past, we are also immensely grateful to all those men and 
women, who for so many years, and up until now, have continuously taken care of the 
Dutch confreres who because of their illness or advanced age came back to our 
community house in Panningen. 
 

I would also like to take this opportunity to thank all those persons, who in the past or at 
the present, because of their even deeper involvement, became affiliated to the 
Congregation of the Mission. I want to specially mentioned Vincent Hermans, who has 
recently returned to the house of the Father, who together with his wife Marja Grim, 
worked tirelessly for the beatification of Mgr. Frans Schraven and his eight companions, 
whom the soldiers of the Japanese army slaughtered on 9 October 1937 in Zhending 
(China).  
 

The Congregation of the Mission has received until the present day 554 Dutch confreres. 
The majority of them were sent all over the world in order to follow the example of Saint 
Vincent de Paul to preach the Good News to the Poor in words and deeds and to do all 
they could to lift them up from their spiritual and material poverty.  
 

Dear confreres, among the 554 Dutch confreres that became part of the Little Company 
throughout the years, there are 17 of you who are still alive. I believe that you regularly 
remember in thoughts and prayers the people among whom you have had the grace of 
serving, especially in the Provinces of Brazil, Central America, China, Ethiopia and 
Indonesia, with whom the Dutch Lazarists were most connected in this past 100 years. 
The service of the Congregation of the Mission continues in all those countries through 
the confreres that many of you had formed and prepared. 
 

And what about the future?  
 

We are very grateful to the Province of Indonesia that they have agreed to send one of 
their confreres, Rafael Isharianto, to the Netherlands as the Superior of the Panningen 
community. With this decision, the Lazarists are adding a new chapter to their history in 
the Netherlands. 
It is not anymore a story about how the presence of the Congregation of the Mission is 
coming to an end in this beautiful country. It is rather a story about a new beginning of 
the presence of the Lazarists in the Netherlands. We are very aware that this new 
chapter is being written in very challenging times, but the enthusiasm, joy, faith, and love 
that come from the confreres in the Netherlands, are surely a source of great hope for the 
future.  
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May Our Lady of the Miraculous Medal, St. Vincent de Paul, all the saints, blessed, 
venerable and servants of God of our Little Company and of all the Vincentian Family 
intercede for us! 
 

Your brother in Saint Vincent, 
 
 
 
 
 
TERUG IN DE TIJD – WIEL BELLEMAKERS 
 
Départ des missionaires 

 
 
Partez, hérauts de la bonne Nouvelle,  
Voici le jour appelé par vos voeux;  
Rien désormais n’enchaîne votre zèle,  
Partez, amis, que vous êtes heureux ! 
Oh ! qu’íls sont beaux vos pieds, missionnaires !            
Nous les baisons avec un saint transport,                       
Oh ! qu’ ils sont beaux sur ces lointaines terres 
Où règnent l’erreur et la mort.   
Partez, amis, adieu pour cette vie,  
Portez au loin le nom de notre Dieu;  
Nous nous retrouverons un jour dans la patrie,  
Adieu, frères, adieu.  
 

Vertrekt, herauten van het goede Nieuws; 
de dag van uw geloften is aangebroken. 
Niets weerhoudt voortaan uw ijver. 
Vertrekt, vrienden, en weest gelukkig! 
Oh! Hoe mooi zijn uw voeten, missionarissen! 
Wij kussen ze met heilige vervoering. 
Oh! Hoe mooi zijn ze in die verre landen 
waar angst en dood heersen. 
Vertrekt, vrienden; een vaarwel voor dit leven. 
Draagt de naam van onze God naar verre streken. 
We zullen elkaar eens in het vaderland terugzien. 
Vaarwel, broeders, vaarwel.  
 

Link naar het lied “Départ des missionaires”: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Sn0oe6WSNc 
 

In de voorbije jaren is mij vaker gevraagd om  bijzondere verhalen te vertellen of op te 
schrijven over gebruiken, gebeurtenissen in vroeger tijden. Laat ik er één terugroepen in 
de herinnering. Niemand van hen die het meemaakten, is nog in leven. 
 

Op 30 april 1961 keerde ik onverwacht terug uit Rome om hier in huis Kerkelijk Recht te 
gaan doceren. Het was een noodoplossing. Daar zat ik: de studie in Rome afgebroken en 
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ineens was ik ‘professor’, zoals men toen de heren docenten noemde. Ik kwam als 
‘groentje‘ in de Herenzaal en hoorde daar ‘oude verhalen’, teruggaande tot de jaren 1903.  
Op een dag vertelde oud-China missionaris Bernard de Lepper dat, als pas gewijde 
priesters afscheid namen om per boot of via de Trans-Siberische naar China te gaan, in 
de kapel op het einde van de dienst een heel bijzonder lied gezongen werd. “Partez, 
héros”. Hij lachte er zo’n beetje bij alsof hij wilde zeggen: ’t was toch wat’. Het gebruik hield 
stand tot de laatste, Toon Graafmans, in 1938, direct na zijn wijding naar China vertrok. 
Na de oorlog herleefde de traditie niet meer. 
 

Vaak heb ik naar dat lied gezocht, maar kon het nooit vinden tot ik enkele jaren geleden in 
het tijdschrift van de ‘Missions Étrangères de Paris’ las dat de tekst geschreven werd door 
Mgr. Charles Dallet, bisschop van Dallat in Vietnam, en op muziek gezet door Charles 
Gounod, die organist was in de kapel van de MEP in Parijs. Het Missiehuis van deze 
Congregatie, waarvan de leden uitgezonden werden naar het Verre Oosten vanaf het eind 
van de 17de eeuw, lag in de Rue du Bac. Daar werd het lied vanaf 1852 tot 1960 gezongen 
tijdens de zendingsceremonie en afscheidsviering van de jonge missionarissen. Het was 
een aanvulling op een ander gebruik vanaf het vroegste begin om tijdens die 
afscheidsviering de voeten van de vertrekkenden te kussen en dan de missionaris een 
laatste keer te omhelzen.  
In de Rue du Bac ligt ook het Moederhuis van onze zusters en dat alles sluit aan op de 
Rue du Sèvre. Zo is het te begrijpen dat het lied ‘overwaaide’ naar ons Moederhuis waar 
het gezongen werd als de China-missionarissen afscheid namen. En via Parijs kwam het 
hier in Panningen waar het werd gezongen in de kapel op het eind van de laatste viering 
die de China-reizigers bijwoonden.  
Op internet is alles te vinden en zo kreeg ik gisteren tekst en muziek van dat lied en hoorde 
ik een tenor of hoge bariton drie van de vier strofen zingen. In de Rue du Bac sloot dat lied 
aan bij het veel oudere gebruik. Bij het afscheid werden door alle aanwezigen de voeten 
van de vertrekkende missionarissen gekust. Vreemd ? Nee, in Jesaja kun je al lezen hoe 
de vreugdebode wordt ontvangen in de verzen 49, 23  verbonden met  52,7.  Zie ook: 
Romeinen 10, 15. 
 

Van harte hoop ik dat we in het Na-corona-tijdperk dat lied eens horen klinken op het orgel, 
en wie weet gezongen door een solist met koor, als herinnering aan al die confraters die 
naar China vertrokken.   
 
 

HONDERD JAAR HEREN LAZARISTEN   -   NEL BORST 
  

Honderd jaar heren lazaristen 
Er waren maar weinig mensen die het wisten 
Zijn ze paters of broeders 
Neen, ze zijn mensen-hoeders 
Ze liepen door de straten in een zwarte toog 
En iedereen die voor hen boog 
Missionaris worden – zo zijn ze opgeleid 
Zo was dat in vroeger tijd 
Ze gingen aan het werk 
Voor de Heer en voor de kerk 
Want in de missielanden was heel veel werk 
Na hun opleiding aan de slag gegaan 
In een land hier ver vandaan 
Om daar de mensen iets te leren 
Maar niet altijd om te bekeren 
De meeste mensen gingen daar nooit naar school 
Daarom was les geven het parool 
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En zo vertrokken ze naar landen ver overzee 
Met bijna geen bagage mee 
Soms naar een groot onbekend oord 
En werden ook wel eens vermoord 
Met dat beetje bagage, meer had je niet nodig 
Al het overige was maar overbodig 
En zo gingen ze met veel elan en vol vuur 
De werkers van het eerste uur 
Voor een lange tijd; de oogst was groot 
Er waren missionarissen die bleven tot aan 
hun dood 
Ze reden met een landrover van hot naar her  
Want de afstanden daar waren ver 
Zo kregen ze ook wel eens autopech 
En dan waren ze al een heel eind op weg 
Er was steeds wel iemand die zijn hulp 
aanbood 
Dat was dan weer de redder in de nood 
Na jarenlang in de missie te zijn geweest 
Werd er voor hun gezondheid soms gevreesd  
Dan komen ze weer terug naar het Missiehuis 
Vinden in Panningen een veilig geborgen thuis 
Ook ik mocht hier komen wonen 
Dat had ik nooit durven dromen 
Zo heb ik het heel erg naar mijn zin 
Dat is al zo vanaf het begin 
Daar ben ik u allen heel dankbaar voor 
Dan zou ik zeggen: ga zo door 
Vincentius zette u op het goede spoor 
En nu ga ik er maar van door 
Amen 

 
DE CONGREGATIE DER MISSIE IN 2021 
 

Op 31 januari 2021 telde de Congregatie der Missie wereldwijd 3033 leden, 
aldus verdeeld: 
   Bisschoppen 28;  Priesters 2797; Diakens 61;  Permanente diakens 3; 
   Ingetreden studenten 28; Broeders 116 
 

 
AFSCHEID LOES HENDRIX 
Uit: INFO Nr.59  16-4-2021 Jos Roemer 
 

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. 
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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.  
 

 

 

 

In het dagblad “Trouw” van 22 maart 2021 schrijft Maaike van 

Houten n.a.v. een artikel van Tjeu van Knippenberg in 

“Herademing”, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek  
 

 

Toen priester Tjeu van Knippenberg in de jaren zeventig 
verhuisde van Zutphen naar Nijmegen om daar studentenpastor 
te worden, veranderde er van alles in zijn leven. Maar het meest 
staat hem nog bij dat hij terechtkwam in een wereld waarin 
iedereen je en jij tegen elkaar zei. In Zutphen was hij dat niet 
gewend: daar was 'u' gebruikelijk in sociale relaties.  
Van Knippenberg gaat op die 'significante overgang' van 
vousvoyeren naar tutoyeren uitgebreid in “Herademing”, het 
tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek.  
Dat heeft deze maand als thema 'persoonlijke transitie', en het u en 
jij van Van Knippenberg is daarbij een verrassende invalshoek. En 

actueel bovendien. Want weliswaar heeft het jijen en jouen onmiskenbaar veel terrein 
gewonnen, het ge-u bestaat nog steeds, het getwijfel  
over wat te doen - u of jij - net zo goed.  
Van Knippenberg heeft geen voorkeur, het een is volgens hem niet beter dan het ander. 
Maar u en jij hebben wel een andere associatie: 'Taal is een sociale barometer.  
In de omgeving van u passen categorieën als eerbied, autoriteit, klasse. In de omgeving 
van jij floreren categorieën als openheid, gelijkheid, klassenstrijd.'  
Hij ziet ook onderscheid tussen de gebruikers: 'De u-zegger neigt naar participatie, voegt 
zich in een gemeenschappelijk verband en past eerder in een traditionele etiquette. De 
jij-zegger is geneigd tot individuatie, wil zich onderscheiden als een uniek mens, het 
eigen ik bevestigen en afbakenen.' Zijn conclusie: 'De manier waarop wij elkaar aan-
spreken heeft een belangrijke invloed op de plek die ik durf en kan innemen tussen  
andere mensen: mijn sociale identiteit'.  
En God, hoe noemt hij die? Al in de jaren zeventig, constateert Knippenberg, schakelde 
Huub Oosterhuis over op jij. Hij citeert diens woorden: 'Welkom God. Wij groeten U, of 
liever: jou.' Knippenberg zegt hem dat niet na, toen niet en nu niet: 'Kun je, juist hier, de 
beleefdheidsvorm wel in de steek laten? Is dat een teken van vervlakking? ... Voor mij 
heeft U als aanspreektitel voor God het uitgehouden tegenover Jij. Maar uiteindelijk is  
de verbinding van die twee de grond onder mijn voeten.'  
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BISSCHOPSWIJDING MGR. SCHRAVEN 100 JAAR GELEDEN 

          Marja Grim 
 

Zondag 11 april 2021 werd in de viering in het Missiehuis St. Jozef in Panningen aandacht 

geschonken aan de bisschopswijding van Mgr. Frans Schraven. Het is dan 100 jaar geleden, dat 

Frans Schraven op 10 april, de tweede zondag na Pasen, bisschop werd gewijd voor het bisdom 

Zhengding, dat  al sinds 1919 geen bisschop meer had. 
 

Wat vindt hij zelf van zijn benoeming? Op 12 februari 1921 schrijft 

hij zijn broer Henri: “Ik dank u voor uwe gelukwenschen en vooral 

ook voor de gebeden, die gij voor mij ten Hemel zendt. 

Menschelijkerwijze gesproken is de bisschopswaardigheid een 

groote eer, maar voor God is de verantwoordelijkheid ook zeer 

groot. Van den anderen kant is die waardigheid ook een zeer zwaar 

kruis in de Missiën en dit is een troost, want al wie naar de Hemel 

verlangt, moet ook naar het kruis verlangen. Dus bidt goed en veel 

voor mij opdat ik dat kruis met moed, geduld en algeheele 

onderwerping aan Gods Wil moge dragen”.  

Het bisdom, waarvan Frans bisschop wordt, verkeert dan twee jaar 

in miserabele omstandigheden. Doordat het ruim een jaar niet 

geregend heeft (juli 1919-half oktober 1920), zijn er geen oogsten 

binnen gehaald. “Een hongernood als deze zo erg en zo algemeen 

als dit jaar, heb ik het nog niet beleefd. Wat zal dat worden als we 

15 tot 20 graden onder nul hebben?  Het enige wat we kunnen doen 

is op O.L. Heer vertrouwen, want alléén om onze christenen voor de hongersnood te bewaren, 

zouden we een miljoen nodig hebben en er is misschien één christen op de honderd heidenen” 

(brief 8 november 1920). Pas eind februari 1921 komt er hulp voor “onze arme hongerlijders”. De 

hongersnood is zelfs op zijn wijdingsdag nog niet voorbij en duurt voort tot november 1921. 
 

Voor welke verantwoordelijkheid ziet Frans Schraven zich gesteld als hij hoofd van dat hongerig 

bisdom wordt? De oppervlakte van zijn bisdom bedraagt ruim 30.000 km² ; dat is ongeveer 

driekwart van Nederland qua grootte, aan de westelijke kant bevinden zich bergen. Er zijn geen 

wegen gelijk wij die kennen. Er wonen 8 miljoen mensen, waarvan er in dat jaar slechts 70.785 

christenen zijn, die verspreid zijn over 855 plaatsen. Vanuit 19 residenties gaan 40 Chinese  en 20 

buitenlandse priesters op missie. Die 855 plaatsen beschikken over 86 kerken, 461 kapellen en 89 

gebedshuizen. Er is hoop voor de toekomst, want er zijn 17 grootseminaristen en 112 

kleinseminaristen. In 450 scholen wordt godsdienstonderwijs gegeven door 285 leraren en 276 

leraressen aan 6300 leerlingen. De missionarissen worden ondersteund door 43 broeders van de 

Chinese Broedercongregatie de Paulisten, die zich toeleggen op catechese en jongensweeshuizen, 

waar zij de jongens een vak 

leren.  Europese en Chinese 

Dochters der Liefde leiden 

twee grote ziekenhuizen en 

meisjesweeshuizen.  

De Chinese zustercongregatie 

van de zusters Josefienen legt 

zich toe op catechese voor 

Chinese meisjes. Als de dag 

van de bisschopswijding 

aanbreekt, is de hongersnood 

niet voorbij. Desondanks 

komen christenen vanuit het 

hele bisdom en hebben zij het 

bisschopshuis feestelijk en 
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rijkelijk versierd. Het plenst bijna de godganselijke dag. De 

plechtigheid loopt een uur vertraging op, omdat de studenten 

van het kleinseminarie (en daarmee ook het koor en de 

organist, die normaal een uur moeten lopen) niet op tijd zijn. 

Met muziek en vaandel waaiers begeleiden zij de 

wijbisschoppen (Heerneef Mgr. Frans Geurts, de vorige 

bisschop Mgr. de Vienne en de oudste missionaris M. Morelli) 

en  Frans Schraven naar de kathedraal. Frans had niet zoveel 

mensen uitgenodigd rekening houdend met de hongersnood. 

De kathedraal was veel te klein voor de twee tot drieduizend 

christenen die er waren, ondanks de tribunes die gebouwd 

waren. Na alle gelukwensen van 

de heren in ontvangst te hebben 

genomen, werd iedereen van een 

sobere maaltijd voorzien, ook de 

Chinese christenen. Na het plechtig lof om half drie, waar bisschop 

Frans Schraven zijn zegen kon geven, mocht het vrouwelijke gedeelte 

der aanwezigen de bisschop feliciteren. Daarna liet de zon eindelijk 

zijn stralen schijnen over deze dag.  

Als devies koos hij: ‘sub tutela Virginis Immaculatae’  

(onder de bescherming van de Onbevlekte Maagd), de patrones van de 

kathedraal van Zhengding. 

Van deze dag zijn wel honderd foto’s gemaakt volgens Mgr. Schraven 

zelf, maar er zijn maar vier foto’s bekend helaas. Hij stuurt een tiental 

foto’s “niet al te best gelukte, maar het zal toch wel gaan” op 13 juli 

1921 naar zijn broer Henri, waaronder de bekende van hemzelf met 

heerneef Frans Geurts.  

 
 

BEUNEN FOUNDATION – Perboyre Sparks februari 2021 

 
60 JAAR GELEDEN  

Tijdens de Goede Week en op het Paasfeest in 1961 werden de 
plechtigheden door de Katholieke Radio Omroep (K.R.O.) uitgezonden 
vanuit ons Missiehuis, zoals u kunt lezen in de aankondiging van de 
diensten in de KRO-gids van die dagen. 
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Eerder waren er uitzendingen van de hoogmis op zondag 6 februari 1949, 
van mis en vespers op Passiezondag 1960 en van de viering van Maria 
Lichtmis 1961.  

Later volgden nog mis en vespers van Quinquagesima 1962 en eucharistie 
en vespers van het feest van de H. Familie 1964.  

PADRE JOÃO BOONEKAMP 
 

 
 

 
 
 

 
Lange jaren leefden en werkten Nederlandse lazaristen in het bisdom 
Cametá in Brazilië. Een van hen was Jan Boonekamp. Hij verdiende zijn 
sporen in en rond de plaats Carapajó. 
Onlangs werd daar een “Chácara Padre João Boonekamp”, een verblijf-
plaats voor dagjesmensen, geopend. Er is een restaurant, een kinder-
speelplaats en je kunt er in een riviertje zwemmen. 
“Een eerbetoon aan iemand die veel goeds deed aan de mensen langs de 
rivier de Tocantins”, getuigt Gerrit Frencken.   

 
PARENTEEL BRUNO-BRUIN 
 

Mevrouw Marlies Klooster-Ranken die eerder een 
fotobiografie over Mgr. Jan Klooster verzorgde, 
maakte onlangs een parenteel over de familie Bruno-
Bruin.  
Onze confraters Johan (Johannes Hendrikus - 1888-
1913) en Jac (Jacobus Johannes - 1896-1946) 
behoren tot deze familie.  
We danken voor het exemplaar dat we mochten 
ontvangen voor ons archief. 

 
OVERLEDENEN 

      Mevr. Annie Kessels-Hunnekens, zus van + Theo Hunnekens 
      Mevr. Hennie Gommers, zus van Gerard Gommers 
      Mevr. Truus Verheijen-van Dijck , zus van +Jan van Dijck  
      Mevr. Wil Dijk-Graus, Mevr. Therèse Hendrickx, Mevr. Dien Hermans-Joosten en 

     Mevr. Fia Geux-Backus, bewoonsters van ons Zorgcentrum  
     Dhr. Jan Willems, echtgenoot van facilitair medewerkster Wilma  
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OVERLEDENEN VAN DE CM WERELDWIJD 
 

Nomen        Cond.          Dies ob.   Prov.      Aet.      Voc. 
SARMIENTO FRANCO  
David    Sac   01/01/2021   COL   89   70 
CASTILLA GARCÍA  
Pablo    Sac   03/01/2021   SVP   94   78 
DODIK RISTANTO  
Agustinus    Sac   11/01/2021   IDS   48   27  
PEÑA MERINO 
Benjamín   Fra   18/01/2021   SVP   90   72 
ZOPPI Ettore   Sac   25/01/2021   ITA   93   75 
VENCES GARCÍA  
Delio    Sac   28/01/2021   COL   92   73 
MILAD Youssef   Sac   30/01/2021   ORI   63   31  
PEÑA MERINO  
Jeremias    Fra   31/01/2021   SVP   82   64 
PALMA PALMA  
Alfredo    Sac   03/02/2021   COL   83   64 
ADHANOM Mezgebo  Sac   04/02/2021   AET   61   34 
MORKIS Jorge   Sac   07/02/2021   CUR   82   65 
RÍOS ATENCIO 
Teodoro    Sac   07/02/2021   ORL   73   51 
SANTOS NOGAL  
Maximiano   Sac   08/02/2021   POR   79   62 
MONTALVO MARTÍN  
Emilio    Sac   15/02/2021   COL   89   69 
DIALA  
Richard Ikechukwu  Sac   19/02/2021   NIG   67   45 
MARINO Calogero  Sac   20/02/2021   ITA   90   73 
ACCIARRI  
Tommaso   Sac   21/02/2021   ITA   77   59 
ABETRIA Raul   Sac   22/02/2021   PHI   67   45 
KANGLER Franz  Sac   23/02/2021   AUG   70   52 
AGUILAR NINAPAYTAN  
José Marino   Fra   25/02/2021   PER   59   19 
SOMMELLA Riccardo  Sac   27/02/2021   ITA   97   78 
GRILLO Filippo   Sac   28/02/2021   ITA   97            79 
DIAS José Lázaro  Fra   08/02/2021   FLU   80   59 
VOCKING Antoon Gerard Maria 
(A.G.M.)    Sac   01/03/2021   CNG (HOL)  82   59 
D’ERCOLE  
Giovanni    Sac   03/03/2021   ITA   81   63 
KOZŁOWSKI 
Mieczysław   Sac   17/03/2021   POL   72   52 
GAN Constancio  Sac   21/03/2021    PHI   85   65 
 

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

Panningen, April 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/

