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Gerard Verwoerd CM overleden 
 
“Op straat beleef ik hoe mensen open zijn/opengaan. Het is zeer vreemd. Soms voel 
ik dat de verlossing aan de gang is. Dat God op duizenden manieren in en door mensen werkt, die 
zelf niets van god of godsdienst afweten. De straat is mijn kerkgang. Niet altijd hoor. Maar toch.” 
 

Op dinsdag 4 mei is Gerard Verwoerd C.M. 
rustig overleden. Hij is 81 jaar geworden. 
Ruim een half jaar geleden is Gerard naar 
Panningen gekomen, waar hij in het 
zorgcentrum Vincent Depaul goed verzorgd 
werd. Daarvoor woonde Gerard in 
Nijmegen. Daar is hij een bekende 
verschijning geworden, omdat hij op straat 
op zijn panfluit speelde. Het geld dat hij 
daar mee verdiende, bracht hij naar stichting 
Moria. Deze stichting is in 1994 opgericht 
door fraters en zusters en heeft als doel om 
ex-gedetineerden te begeleiden naar een 
toekomst met perspectief. 
 
De panfluit bespelen lukte op het laatst niet 
meer. Daarom hebben de coördinatrices hem 

een xylofoon gegeven. Op de foto’s hierboven, genomen twee weken voor zijn overlijden, speelt hij 
het bekende lied ‘Auf Wiedersehen’ van Vera Lynn. Voorvoelde hij iets? 
Een toepasselijk lied, tot ziens Gerard. 
De uitvaart van Gerard is maandag 10 mei om 11.00 uur in besloten kring en is via een online-
streaming te volgen:  https://youtu.be/jJy8YsnGOms 
 
Hoofdbestuur van de Congregatie stemt in met modernisering van het 
missiehuis 
 
Op 5 mei ontving onze overste een brief van de algemeen overste van de Congregatie, Tomaž 
Mavrič C.M. Daarin werd meegedeeld dat de Curia het verzoek van het Nederlands Religieus Huis 
had besproken en ermee had ingestemd. 
Dit verzoek was enkele weken eerder aan de Curia voorgelegd. Het betreft de wens om het 
missiehuis te moderniseren. Bij deze modernisering gaat het om twee zaken. 
1e. Een verbetering van de isolatie van het gebouw. Niet alleen in de winter maar ook in de zomer 
merk je dat het een oud gebouw is. De warmte is dan moeilijk buiten te houden. Deze gewenste 
isolatie kan bereikt worden door alle kozijnen te vervangen door nieuwe kozijnen die goed 
aansluiten en waarin isolerende beglazing zit met een zonwerende coating. 
Het vervangen van de kozijnen willen we niet in één keer doen, dat zou te veel overlast geven. We 
willen dit geleidelijk doen, zodat de overlast beperkt blijft. 
2e. De aanleg van een koelsysteem. In de zomers is het alleen met mobiele airco’s mogelijk om nog 
enige koelte in het gebouw te krijgen. Die verbruiken echter veel stroom. Daarnaast kan ons 
elektriciteits-netwerk maar een paar airco’s aan. Anders springen de stoppen. 
Een oplossing hebben we gevonden in een systeem met radiatoren, waar in de winter warm water 
doorheen stroomt en in de zomer koud water. De energie hiervoor kunnen we halen uit panelen op 
het dak. We streven ernaar om dit vóór de zomer van 2022 gereed te hebben. 


